
Veja estatísticas do tráfego do Extensible
Authentication Protocol (EAP) do 802.1x em
switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

A fim fornecer mais métodos de autenticação do host, os módulos de plug-in são fornecidos
para clientes do acesso de rede e Authentication Server com a ajuda do Extensible
Authentication Protocol (EAP). Por exemplo, Microsoft Windows usa o EAP para autenticar
conexões tais como o Acesso remoto VPN, o tratamento por imagens, e as conexões de
local-à-local. 802.1x/EAP impede um cliente Wireless para incorporar a rede a menos que
for autenticado pelo Authentication Server.
 
Este artigo fornece a informação sobre a página do 802.1x EAP que indica a informação
detalhada sobre os quadros EAP que são enviados ou recebidos.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.3.0.62
  

802.1x EAP
 

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 interface desejada da lista de drop-down da relação.
 

• Unidade/entalhe — A identificação da unidade da unidade (mestre, escravos, backup) na
pilha e no número de slot de expansão disponíveis nele. Este interruptor apoia até 4
unidades.
 
• Porta — Da lista de drop-down da porta, escolha a porta apropriada configurar. 
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde à taxa de atualização desejada para as
estatísticas no campo da taxa de atualização.
 

• Nenhum refresque — A página nunca refresca.
 
• segundo 15. — A página refresca cada 15 segundos.
 
• segundo 30. — A página refresca cada 30 segundos.
 



• segundo 60. — A página refresca cada 60 segundos.
 

 
O EAPOL é um protocolo extensible authentication sobre o LAN. Este é um protocolo de
autenticação da porta de rede. Os seguintes valores são indicados para a relação:
 

• Quadros EAPOL recebidos — Quadros válidos EAPOL que são recebidos na porta
escolhida.
 
• Quadros EAPOL transmitidos — Quadros válidos EAPOL que são transmitidos pela porta
escolhida.
 
• O EAPOL começa os quadros recebidos — O EAPOL começa os quadros que são
recebidos na porta escolhida.
 
• Quadros do fazer logoff EAPOL recebidos — Quadros do fazer logoff EAPOL que são
recebidos na porta escolhida.
 
• Quadros EAP Response/ID recebidos — Quadros EAP Resp/ID que são recebidos na
porta escolhida.
 
• Frames de resposta EAP recebidos — Frames de resposta EAP que são recebidos pela
porta escolhida. Estes não contêm os quadros recebidos Resp/ID.
 
• Quadros EAP Request/ID transmitidos — Quadros EAP Req/ID que são transmitidos pela
porta escolhida.
 
• Quadros do pedido EAP transmitidos — Quadros do pedido EAP que são transmitidos
pela porta escolhida.



• Quadros inválidos EAPOL recebidos — Quadros não reconhecidos EAPOL que são
recebidos na porta escolhida.
 
• Quadros do erro de comprimento EAP recebidos — Quadros EAPOL com um
comprimento de corpo do pacote inválido recebido na porta escolhida.
 
• Última versão do quadro EAPOL — Número de versão do protocolo anexado ao quadro
recentemente recebido EAPOL.
 
• Última fonte de quadro EAPOL — Endereço MAC de origem anexado ao quadro
recentemente recebido EAPOL.
 

Etapa 5. (opcional) para cancelar os contadores da relação escolhida, interface clara do 
clique opõe-se. 
 
Etapa 6. (opcional) para cancelar os contadores de todas as relações, clica claramente
todos os contadores de interface.
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