
Configuração do intervalo de tempo no Switches
ESW2-550X 

Objetivo
 

O intervalo de tempo deve ser configurado com uma estadia absoluta do começo e do fim. A
configuração do intervalo de tempo tem uma vantagem que seja se o usuário quer limitar o
acesso dos computadores à rede somente durante as horas de negócio depois do qual
estes computadores estão travados e seja usada igualmente para obstruir o acesso ao resto
da rede. O objetivo deste artigo é configurar o intervalo de tempo no Switches ESW2-550X.
 
Nota: A fim assegurar-se de que as entradas do intervalo de tempo tomem o efeito no
tempo desejado, o pulso de disparo de software deve ser ajustado pelo usuário ou pelo
protocolo de tempo de rede simples (SNTP). A falha ajustar o pulso de disparo de software
desta maneira pode fazer com que o intervalo de tempo não obtenha aplicado à porta do
802.1X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração do intervalo de tempo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1X > o
intervalo de tempo ou as configurações de tempo > o intervalo de tempo. A página do 
intervalo de tempo abre:
 

 
• Nome do intervalo de tempo — Representa o nome do intervalo de tempo.
 
• Horas inicial absolutas — Representa as horas inicial absolutas.
 
• Tempo absoluto do término — Representa o tempo absoluto do término.
  

Adicionar o intervalo de tempo
 



 
Etapa 1. O clique adiciona. O indicador do intervalo de tempo adicionar aparece:
 

 

 
 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do intervalo de tempo no campo de nome do intervalo de
tempo.
 
Etapa 3.Click um dos seguintes botões de rádio do campo absoluto das horas inicial. As
duas opções são:
 

• Imediato — Clique este botão de rádio de modo que o intervalo de tempo parta do tempo
em que é criado.
 
• Data e hora — Clique este botão de rádio para escolher a data de início e o tempo
absolutos das listas de drop-down da data e hora.
 

Etapa 4. Clique um dos seguintes botões de rádio do campo absoluto do tempo do término.
As duas opções são:
 

• Infinito — Clique este botão de rádio de modo que o intervalo de tempo seja infinito e
nunca termine.
 
• Data e hora — Clique este botão de rádio para escolher a data final e o tempo absolutos
das listas de drop-down da data e hora.
 

Etapa 5. O clique aplica-se. Você retorna à página do intervalo de tempo outra vez e a
tabela de intervalo de tempo indica a escala nova.
 



  
Edite o intervalo de tempo
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do intervalo de tempo que você quer configurar e
para clicar então edite. O indicador do intervalo de tempo da edição aparece.
 

 
Nota: O campo de nome do intervalo de tempo indica o nome do usuário da escala quer
configurar.
 
Etapa 2. Clique um dos seguintes botões de rádio do campo absoluto das horas inicial. As
duas opções são:
 

• Imediato — Clique este rádio de modo que o intervalo de tempo parta do tempo em que é
criado.
 
• Data e hora — Clique este botão de rádio para escolher a data de início e o tempo
absolutos das listas de drop-down da data e hora.
 

Etapa 3. Clique um dos seguintes botões de rádio do campo absoluto do tempo do término.
As duas opções são:
 

• Infinito — Clique este botão de rádio de modo que o intervalo de tempo seja infinito e
nunca termine.
 
• Data e hora — Clique este botão de rádio para escolher a data final e o tempo absolutos
das listas de drop-down da data e hora.
 

Etapa 4. O clique aplica-se. A página do intervalo de tempo abre outra vez e indica a
configuração editada da escala.



Intervalo de tempo da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação do intervalo de tempo de que o usuário
quer suprimir e clique então o botão Delete Button. A configuração é removida.
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