
Configuratie van terugkerend bereik voor 802.1x
op SG500X Series Stackable-switches 

Doel
 

De tijdbereiken in 802.1x zijn het absolute tijdbereik en het terugkerende tijdbereik. Een
terugkerend tijdbereik is een tijdbereik dat samen met een absoluut tijdbereik op 802.1x kan
worden ingesteld. Als een tijdbereik één of meer terugkerende bereiken heeft en is
geconfigureerd voor een 802.1x-enabled-poort, is de poort actief binnen de tijdsperiode(en)
die in het (de) terugkerende bereik(en) is gedefinieerd en die ook binnen de begin- en
eindtijd van het absolute tijdbereik liggen. Als een 802.1x-enabled poort buiten het absolute
tijdbereik en/of het terugkerende tijdbereik is, is het 802.1x inactief en is het equivalent aan
Force Unauthorised. De pagina Terugkerend bereik maakt het mogelijk een terugkerend
bereik te maken dat vervolgens kan worden toegevoegd aan een tijdbereik dat is gemaakt in
de pagina Tijdbereik. Alle tijdspecificaties worden geïnterpreteerd als lokale tijd (deze wordt
niet beïnvloed door de Daylight Saving Time).
 
Dit document heeft tot doel de configuratie van terugkerende reeksen voor 802.1x op
SG500X Series Stackable Switches uit te leggen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SG500X Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Configuratie van het terugkerende bereik voor 802.1x
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beveiliging > 802.1X >
Terugloop. De pagina Herhaalde bereik wordt geopend:
 

 
Stap 2. In het veld Naam tijdbereik kiest u het gewenste tijdbereik uit de vervolgkeuzelijst
waar het terugkerende tijdbereik moet worden toegevoegd.
 



 
Stap 3. Klik op Add om het terugkerende tijdbereik toe te voegen. De pagina Begintijd bereik
 wordt geopend:
 

 
Opmerking: De naam van het tijdbereik geeft de naam van het tijdbereik weer waaraan het
terugkerende bereik wordt toegevoegd.
 
Stap 4. In het veld Begintijd terugkeren kies de dag van de week en het tijdstip waarop het
terugkerende bereik van respectievelijk de vervolgkeuzelijst Dag van de week en de tijd
begint.
 

 
Stap 5. In het veld Eindtijd kiezen u de dag van de week en het tijdstip waarop het
herhalingsbereik eindigt uit de vervolgkeuzelijst Dag van de week en Tijd.
 
Stap 6. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan. De nieuwe toegevoegde ingang
wordt gezien in de Tabel van het Terugkerende Bereik.
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