
estatísticas do Extensible Authentication
Protocol (EAP) do 802.1x para o Switches
ESW2-350 

Objetivo
 

o Extensible Authentication Protocol (EAP) do 802.1x, igualmente conhecido como o EAP
sobre LAN (EAPOL), fornece a estrutura para que um dispositivo autentique quando
conecta à rede. Quando a autenticação com base na porta é permitida, simplesmente o
tráfego EAPOL está permitido nessa porta, e em tudo mais é deixado cair até que o cliente
esteja autenticado.
 
Um cliente que conecte à rede envia um quadro do começo EAPOL para iniciar a
autenticação, e o interruptor responde com um quadro EAP Request/ID para pedir
credenciais. O cliente envia então um quadro EAP Response/ID que contenha credenciais
ao interruptor. O interruptor passa aquelas credenciais ao Authentication Server que envia
então um quadro do pedido EAP ao cliente para pedir um método de EAP específico para a
autenticação. O cliente responde com um frame de resposta EAP. O EAP pede quadros e
os frames de resposta EAP estão passados para a frente e para trás até que o
Authentication Server envie uma mensagem do EAP-sucesso ao interruptor. Neste
momento, o cliente é autenticado e o tráfego normal é permitido. Quando o cliente termina,
um quadro do fazer logoff EAPOL está enviado ao interruptor e a porta torna-se não-
autenticado.
 
Você pode ver as estatísticas do 802.1x EAP em toda a porta dada no Switches controlado
ESW2 Series para verificar a atividade atual da autenticação. Este artigo explica a
informação estatística dada sobre a atividade do 802.1x EAP para uma porta dada no
Switches controlado ESW2 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado ESW2 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.6.28
  

Estatísticas de tráfego EAPOL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
802.1x EAP. A página do 802.1x EAP abre:
 



 
Etapa 2. Escolha a porta de que você gostaria de ver as estatísticas do 802.1x EAP sobre
da lista de drop-down da porta no campo da relação.
 
Etapa 3. Clique um dos botões de rádio disponíveis para refrescar a informação de
estatística do 802.1x EAP no campo da taxa de atualização. As opções disponíveis são:
 
 
 
• Nenhum refresque: Opção para não refrescar a página do 802.1x EAP.
 
• segundo 15: Opção para refrescar a página do 802.1x EAP cada 15 segundos.
 
• segundo 30: Opção para refrescar a página do 802.1x EAP cada 30 segundos.
 
• segundo 60: Opção para refrescar a página do 802.1x EAP cada 60 segundos.
 

 
 

A página do 802.1x EAP indica a seguinte informação de tráfego do 802.1X EAP na porta
escolhida:
 
• Quadros EAPOL recebidos: Número de quadros EAPOL recebidos.
 
• Quadros EAPOL transmitidos: Número de quadros EAPOL enviados.
 
• O EAPOL começa os quadros recebidos: Número de quadros do começo EAPOL
recebidos. Os quadros do começo EAPOL são enviados pelo cliente que tenta iniciar a
autenticação.



• Quadros do fazer logoff EAPOL recebidos: Número de quadros do fazer logoff EAPOL
recebidos. Os quadros do fazer logoff EAPOL estão enviados pelo cliente quando termina
a fim reverter o estado de porta do interruptor de volta a não-autenticado.
 
• Quadros EAP Response/ID recebidos: Número de quadros EAP Response/ID recebidos.
Os quadros EAP Response/ID são enviados pelo cliente e estes quadros contêm
credenciais em resposta a um quadro EAP Request/ID enviado pelo interruptor.
 
• Frames de resposta EAP recebidos: Número de frames de resposta EAP recebidos. Os
frames de resposta EAP estão enviados pelo cliente em resposta aos quadros do pedido
EAP enviados pelo Authentication Server até que a porta se torne autenticada.
 
• Quadros EAP Request/ID transmitidos: Número de quadros EAP Request/ID enviados.
Os quadros EAP Request/ID são enviados periodicamente pelo interruptor, ou em resposta
a um quadro do começo EAPOL, a um cliente não autenticado para pedir credenciais.
 
• Quadros do pedido EAP transmitidos: Número de quadros do pedido EAP enviados. Os
quadros do pedido EAP são enviados pelo Authentication Server ao cliente a fim pedir a
informação de autenticação.
 
• Quadros inválidos EAPOL recebidos: Número de quadros não reconhecidos EAPOL
recebidos.
 
• Quadros do erro de comprimento EAP recebidos: Número de quadros EAPOL com um
comprimento de corpo do pacote incorreto no encabeçamento recebido.
 
• Última versão do quadro EAPOL: A versão do protocolo do quadro o mais recente
EAPOL recebido.
 
• Última fonte de quadro EAPOL: O endereço MAC de origem do quadro o mais recente
EAPOL recebido.
 
Etapa 4. Para cancelar as estatísticas de tráfego EAPOL para a porta escolhida, 
contadores da interface clara do clique. Ou, cancelar as estatísticas de tráfego EAPOL
para cada porta no interruptor, para clicar cancela todos os contadores das relações.
(Opcional)
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