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Configurar ajustes do intervalo de tempo em um
interruptor através do comando line interface(cli) 

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 através do
comando line interface(cli) de seu interruptor.
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Nota: Para configurar os ajustes do intervalo de tempo de seu interruptor usando a utilidade
com base na Web, clique aqui.
  

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
com o CLI
 
Configurar ajustes absolutos do intervalo de tempo
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 3. Inscreva o comando time-range definir intervalos de tempo para funções diferentes
entrando no seguinte:
 

 
tempo-escala-nome — Especifica o nome para o intervalo de tempo. A escala é um a
32 caráteres.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5090
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Nota: Neste exemplo, o nome do intervalo de tempo é turma de dia.
 
Etapa 4. (opcional) para remover o intervalo de tempo do interruptor, entra no seguinte:
 

 
Etapa 5. Para determinar o ponto de início do intervalo de tempo absoluto, entre no
seguinte:
 

 
Importante: A indicação do permit or deny da função associada está indo tomar o efeito nas
horas inicial e na data absolutas definidas. Se nenhumas hora inicial e data são
especificadas, a função é de fato imediatamente.
 
As opções são:
 

HH: milímetro — O tempo nas horas (formato militar) e nos minutos. A escala é 0 a 23
horas, e 00 a 59 nos minutos.
dia — O dia (na data) no mês. Você pode incorporar valores de 1 a 31.
mês — As primeiras três letras do nome do mês. A escala é desde janeiro até
dezembro
ano — O ano do começo sem a abreviatura. Você pode incorporar o ano 2000 até o
ano 2097.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo de tempo absoluto começa o 1º de janeiro de 2017 em
8:00 na manhã.
 
Etapa 6. (opcional) para remover a data de início e o tempo, entra no seguinte:
 

 
Passo 7. Para determinar o ponto final do intervalo de tempo absoluto, entre no seguinte:
 

 
Importante: A indicação do permit or deny da função associada já não tomará o efeito nas
horas e data absolutas definidas do fim. Se nenhuma hora e data do fim é especificada, o
efeito da função nunca terminará.
 
As opções são:
 

HH: milímetro — O tempo nas horas (formato militar) e nos minutos. A escala é 0 a 23
horas, e 00 a 59 nos minutos.
dia — O dia (na data) no mês. Você pode incorporar valores de 1 a 31.
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mês — As primeiras três letras do nome do mês. A escala é desde janeiro até
dezembro
ano — O ano do começo sem a abreviatura. Você pode incorporar o ano 2000 até o
ano 2097.
 

 
Nota: Neste exemplo, as extremidades de intervalo de tempo absolutas em dezembro 31,
2017 em 17:00 na tarde.
 
Etapa 8. (opcional) para remover a data final e o tempo, entra no seguinte:
 

 
Etapa 9. Para ir para trás ao modo de exec privilegiado, entre no seguinte:
 

 

 
Etapa 10. Para mostrar os ajustes retornando ou periódicos configurados do intervalo de
tempo em seu interruptor, entre no seguinte:
 

 

 
Nota: Neste exemplo, os ajustes absolutos do intervalo de tempo para a turma de dia do
intervalo de tempo são indicados.
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Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

 

 
Etapa 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que a
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

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

Configurar ajustes retornando ou periódicos do intervalo de tempo
 

Um retorno ou um elemento periódico do tempo podem ser adicionados a um intervalo de
tempo absoluto. Isto limita a operação a determinados períodos de tempo dentro da escala
absoluta.
 
Etapa1. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 2. Inscreva o comando time-range definir intervalos de tempo para funções diferentes
entrando no seguinte:
 

 
tempo-escala-nome — Especifica o nome para o intervalo de tempo. A escala é um a
32 caráteres.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome do intervalo de tempo é turma de dia.
 
Etapa 3. Para especificar um dia da semana e um momento (no formato de 24 horas) que o
intervalo de tempo começa em uma base de retorno, entre em algum do seguinte:
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As opções são:
 

dia da semana — O dia começando que o intervalo de tempo associado é de fato. A
segunda ocorrência é o dia onde do término a indicação associada é de fato. A segunda
ocorrência pode ser a seguinte semana. Os valores possíveis são: segunda-feira, tue,
wed, thu, fri, sentado, e sol.
HH: milímetro — A primeira ocorrência deste argumento é as horas e os minutos
começando (formato militar) que o intervalo de tempo associado é de fato. A segunda
ocorrência é as horas de término e cronometra (formato militar) a indicação associada é
de fato. A segunda ocorrência pode realizar-se no seguinte dia. A escala é 0 a 23 horas,
e 00 a 59 nos minutos.
lista day-of-the-week1 — Especifica uma lista de dias que o intervalo de tempo é de
fato.
todos — Especifica todos os dias da semana.
 

Nota: A segunda ocorrência do dia pode realizar-se na seguinte semana. Por exemplo, de
quinta-feira a segunda-feira significam que o intervalo de tempo é eficaz em quinta-feira, em
sexta-feira, em sábado, em domingo, e em segunda-feira. Quando a segunda ocorrência do
tempo puder se realizar no seguinte dia, tal como 22:00 a 2:00 do next day.
 

 
Nota: Neste exemplo, o intervalo de tempo de retorno começa cada segunda-feira em 8:00
na manhã e termina cada sexta-feira em 17:00 na tarde.
 
Etapa 4. (opcional) para remover a limitação periódica da data e hora, não incorpora 
nenhum comando ao intervalo de tempo configurado em etapa 3 entrando em qualquer um
do seguinte:
 

 

 



 
Etapa 5. Para ir para trás ao modo de exec privilegiado, entre no seguinte:
 

 

 
Etapa 6. Para mostrar os ajustes retornando ou periódicos configurados do intervalo de
tempo em seu interruptor, entre no seguinte:
 

 

 
Nota: Neste exemplo, os ajustes absolutos e periódicos do intervalo de tempo para a turma
de dia do intervalo de tempo são indicados.
 
Etapa 7. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 

 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 8. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

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