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Configurar ajustes do intervalo de tempo em um
interruptor 

Objetivo
 

Estabelecer um intervalo de tempo é útil se você quer outros recursos do interruptor ser
provocado ou ativado em alguma estadia. Além, você pode igualmente especificar quanto
tempo uma escala pode durar para as características que você quer desabilitar após um
período de tempo. Os intervalos de tempo de retorno podem igualmente ser ajustados se
você quer permitir e desabilitar continuamente uma característica. Diversas destas
características confiam em intervalos de tempo para executar a Segurança ou o controle de
acesso.
 
Os intervalos de tempo podem ser definidos e associado com os seguintes tipos de
comandos:
 

Access Control Lists (ACLs) — Os intervalos de tempo são usados para limitar a
quantidade de tempo o ACL e a entrada de controle de acesso (ACE) são de fato. Isto
pode ser útil limitar por vezes filtros do tráfego de rede. Por exemplo, você poderia
permitir que os usuários alcancem recursos específicos somente às horas de negócio.
autenticação da porta do 802.1x — Os intervalos de tempo são usados para definir um
período de tempo em que o 802.1x é ativo nas portas 802.1x-enabled. Isto pode ser útil
limitar por vezes o acesso a uma rede. Por exemplo, você poderia limitar o acesso de
rede de escritório somente às horas de negócio.
Configurações de porta — Você pode configurar para cima ou para baixo o estado da
porta por um período específico. Quando o intervalo de tempo não é ativo, a porta está
na parada programada. Se um intervalo de tempo é configurado, é eficaz somente
quando a porta está administrativamente acima.
A potência com base no período sobre os Ethernet (PoE) — PoE pode ser configurada
no dispositivo por um período específico. Esta característica permite-o de definir, pela
porta, os dias na semana e as horas que o PoE está permitido. Quando o intervalo de
tempo não é ativo, o PoE está desabilitado.
 

Há dois tipos de intervalos de tempo:
 

Absoluto — Este tipo de intervalo de tempo começa em uma data específica ou
imediatamente e em extremidades em uma data específica ou estende infinitamente.
Um elemento de retorno pode ser-lhe adicionado.
Retornar — Este tipo de intervalo de tempo contém um elemento do intervalo de tempo
que seja adicionado a uma escala absoluta, e começa e termina-o em uma base de
retorno.
 

Se um intervalo de tempo inclui escalas absolutas e retornando, as operações dos
comandos associated são ativas somente se as horas inicial absolutas e o intervalo de
tempo de retorno foram alcançados. As operações dos comandos associated são inativas
quando qualquer um dos intervalos de tempo é alcançado.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes do intervalo de tempo em seu
interruptor.
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Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes do intervalo de tempo em um interruptor
 
Configurar ajustes absolutos do intervalo de tempo
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha a administração > configurações de tempo > intervalo de tempo.
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Etapa 3. O clique adiciona para adicionar um intervalo de tempo novo.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com o nome do intervalo de tempo no campo do intervalo de tempo. A
escala é um a 32 caráteres.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome do intervalo de tempo é turma de dia.
 
Etapa 5. Na área absoluta das horas inicial, clique um botão de rádio para determinar o
ponto de início do intervalo de tempo. As opções são:
 

Imediato — Escolha isto para que o intervalo de tempo comece imediatamente.
Data e hora — Incorpore a data e hora que o intervalo de tempo começa.
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Nota: Neste exemplo, o intervalo de tempo começa o 1º de janeiro de 2017 em 8:00 na
manhã.
 
Etapa 6. Na área absoluta do tempo do término, clique um botão de rádio para determinar a
época do fim do intervalo de tempo. As opções são:
 

Infinito — Escolha isto para que o intervalo de tempo nunca termine.
Data e hora — Incorpore a data e hora essa as extremidades de intervalo de tempo.
 

 
Nota: Neste exemplo, as extremidades de intervalo de tempo em dezembro 31, 2017 em
17:00 na tarde.
 
Etapa 7. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Etapa 9. (opcional) 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 10. (opcional) 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.
 

 
Etapa 11. (opcional) para configurar os ajustes de retorno do intervalo de tempo do intervalo
de tempo absoluto configurado, clica o botão de retorno da escala a seguir continua a etapa
2.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes absolutos do intervalo de tempo
em seu interruptor.
  

Configurar ajustes de retorno do intervalo de tempo
 

Um elemento de retorno do tempo pode ser adicionado a um intervalo de tempo absoluto.
Isto limita a operação a determinados períodos de tempo dentro da escala absoluta.
 



Etapa1. Na utilidade com base na Web de seu interruptor, escolha a administração >
configurações de tempo > intervalo de tempo.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o botão de retorno da escala na página do intervalo
de tempo.
 
Etapa 2. Escolha um nome do intervalo de tempo da lista de drop-down do nome do
intervalo de tempo.
 

 
Nota: Neste exemplo, a turma de dia é escolhida.
 
Etapa 3. O clique vai. A tabela indicará todas as escalas de retorno já configuradas para o
nome escolhido do intervalo de tempo.
 
Nota: Neste exemplo, nenhuma escala de retorno é configurada.
 



 
Etapa 4. O clique adiciona para adicionar um intervalo de tempo de retorno novo.
 

 
A área do nome do intervalo de tempo indica o intervalo de tempo que você está
configurando.
 
Etapa 5. Na área de retorno das horas inicial, use as listas de drop-down para especificar
um dia da semana e uma época (no formato de 24 horas) que o intervalo de tempo comece
em uma base de retorno.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo de tempo de retorno começa cada segunda-feira em 8:00
na manhã.
 
Etapa 6. Na área de retorno do tempo do término, use as listas de drop-down para
especificar um dia da semana e uma época (no formato de 24 horas) que as extremidades
de intervalo de tempo em uma base de retorno.
 

 
Nota: Neste exemplo, as extremidades de intervalo de tempo de retorno cada sexta-feira em
17:00 na tarde.



Etapa 7. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Etapa 9. (opcional) para suprimir de um intervalo de tempo de retorno, para verificar a caixa
de verificação do intervalo de tempo que você deseja suprimir e clicar da supressão.
 

 
Etapa 10. (opcional) para configurar um intervalo de tempo, clica o botão do intervalo de
tempo.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes de retorno do intervalo de tempo
em seu interruptor.
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