
Configuração da escala de retorno no Switches
ESW2-550X 

Objetivo
 

A escala de retorno é um intervalo de tempo que possa ser configurado junto com o
intervalo de tempo absoluto. Se um intervalo de tempo tem umas ou várias escalas de
retorno e é configurado a uma porta 802.1x-enabled, a porta é ativa dentro do período de
tempo definido nas escalas de retorno que estão igualmente dentro do começo absoluto e
terminam época do intervalo de tempo. A página de retorno da escala permite a criação de
uma escala de retorno que possa então ser adicionada a um intervalo de tempo criado na
página do intervalo de tempo. Todas as especificações do tempo são interpretadas como o
horário local. O horário de verão não afeta este.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar a escala de retorno no Switches
do ESW2-550X Series. 
 
Nota: A condição prévia deste artigo é configuração do intervalo de tempo. Um
administrador tem que configurar o intervalo de tempo no dispositivo primeiramente a fim
configurar a escala de retorno nesse intervalo de tempo particular. Para obter mais
informações sobre de como configurar o intervalo de tempo, a busca para a 
configuração do intervalo de tempo do artigo em ESW2-550X comuta.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração da escala de retorno
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração >
configurações de tempo > escala de retorno. A página de retorno da escala abre:
 

 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4138
ukp.aspx?vw=1&articleid=4138


Etapa 2. Nos iguais do nome do intervalo de tempo a colocar, para escolher o intervalo de
tempo desejado da lista de drop-down e do clique vá.
 

  
Adicionar a escala de retorno
 

          Etapa 1. O clique adiciona. 
 

 
A página de retorno do intervalo de tempo abre.
 

 
Etapa 2. Escolha o dia da semana e o tempo em que a escala de retorno parte das listas de
drop-down respectivas no campo de retorno das horas inicial.
 
Etapa 3. Escolha o dia da semana e o tempo em que as extremidades de escala de retorno
das listas de drop-down respectivas no campo de retorno do tempo do término.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 
Nota: A entrada recentemente adicionada é considerada na tabela de escala de retorno.
 



  
Escala de retorno da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa para ver se há a configuração requerida que o usuário quer
suprimir e clicar então da supressão. A configuração é removida e a página de retorno da
escala abre outra vez.
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