
configuração do intervalo de tempo do 802.1X
no Switches controlado 300 Series 

Objetivo
 

o 802.1X é um padrão de IEEE para o controle de acesso de rede com base na porta
(PNAC). Fornece um método de autenticação aos dispositivos que são conectados às
portas. o 802.1X é composto de três porções. O usuário ou o cliente, chamado um
suplicante, que queira ser autenticado; o server que faz a autenticação; e o dispositivo
chamado in-between um autenticador. Os intervalos de tempo são usados para definir um
período de tempo em que o 802.1x é ativo em portas habilitadas do 802.1x. Isto pode ser
útil limitar por vezes o acesso a uma rede. Por exemplo, um administrador de rede poderia
limitar o acesso de rede de escritório somente às horas de negócio. O 300 Series Switch
apoia até 20 intervalos de tempo absolutos.
 
Para que um intervalo de tempo tome o efeito, deve ser limitado a uma porta através da
página da autenticação da porta. Refira a configuração de autenticação da porta do 802.1X
do artigo no Switches controlado 200/300 Series para mais informação.
 
Este artigo explica como configurar intervalos de tempo absolutos e retornando no Switches
controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração absoluta do intervalo de tempo
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador do intervalo de tempo adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com o nome para o intervalo de tempo no campo de nome do intervalo
de tempo.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde às horas inicial desejadas no campo
absoluto das horas inicial.
 

• Imediato — O intervalo de tempo parte do tempo em que é criado.
 
• Data e hora — Escolha as horas inicial da lista de drop-down.
 

Etapa 5.Click o botão de rádio desejado que corresponde ao tempo desejado do fim no
campo absoluto do tempo do término.
 

• Infinito — O intervalo de tempo é infinito e nunca termina.
 
• Data e hora — Escolha o tempo do fim da lista de drop-down.
 

Etapa 6. O clique aplica-se. O intervalo de tempo é criado.
 

 
Passo 7. Para editar um intervalo de tempo, para verificar a caixa de verificação do intervalo
de tempo que você deseja editar e o clique edita.
 
Etapa 8. Para suprimir de um intervalo de tempo, para verificar a caixa de verificação do
intervalo de tempo que você deseja suprimir e clicar da supressão.
  

Configuração de retorno da escala
 

Uma escala de retorno é um intervalo de tempo que seja configurado ao lado de um
intervalo de tempo absoluto. Está usada para definir mais quando o 802.1x é ativo em uma
porta habilitada do 802.1x. Uma porta está considerada somente active se os intervalos de
tempo do absolute e do retorno foram encontrados.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Segurança > o 802.1X >



escala de retorno. A página de retorno da escala abre:
 

 
Etapa 2. Dos iguais do nome do intervalo de tempo à lista de drop-down, escolha o intervalo
de tempo absoluto desejado que você queira aplicar uma escala de retorno a.
 
Etapa 3. O clique vai. As escalas de retorno que foram aplicadas à escala de tempo
especificado são indicadas.
 
Etapa 4. O clique adiciona. O indicador de retorno da escala adicionar aparece.
 

 
Etapa 5. Da lista de drop-down do nome do intervalo de tempo escolha o intervalo de tempo
a que a escala de retorno se aplicará.
 
Etapa 6. Configurar as horas inicial da escala de retorno da lista de drop-down do dia da
semana e do tempo no campo de retorno das horas inicial.
 
Etapa 7. Configurar a época do fim da escala de retorno da lista de drop-down do dia da
semana e do tempo no campo de retorno do tempo do término.
 
Etapa 8. O clique aplica-se. A escala de retorno é adicionada ao intervalo de tempo.
 

 
Etapa 9. Para suprimir de uma escala de retorno, para verificar a caixa de verificação da



escala que de retorno você deseja suprimir e clicar da supressão.
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