
Configurar o intervalo de tempo para o 802.1x
em switch empilhável da série SG500X 

Objetivo
 

O padrão do 802.1x usa o encapsulamento do Extensible Authentication Protocol (EAP)
sobre as redes de área local (EAPOL). Um intervalo de tempo especifica o período de
tempo durante que o 802.1x é ativo em portas habilitadas do 802.1x. Estas portas são parte
externa inativa da escala de tempo especificado. 
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar o intervalo de tempo em portas do 802.1x
em switch empilhável da série SG500X.
 
Para terminar a configuração do intervalo de tempo: 
1. Configurar a escala de retorno, que é detalhada na configuração do artigo da escala de
retorno para o 802.1x em Series Switch SG500X. 
2. Configurar configurações de porta, que é detalhado no artigo, configuram configurações
de porta em switch empilhável do Sx500 Series para esta configuração.
 
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 seja impreciso.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável da série SG500X
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração do intervalo de tempo para o 802.1x
 

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. A página do intervalo de tempo adicionar abre:
 



 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do intervalo de tempo no campo de nome do intervalo de
tempo.
 

 
Etapa 4. Incorpore as horas inicial absolutas ao campo absoluto das horas inicial. As opções
são como segue:
 

 
• Imediato — Clique este botão de rádio para ter o começo do intervalo de tempo 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.
 

Etapa 5. Incorpore o tempo absoluto do término ao campo absoluto do tempo do término. As
opções são como segue:
 

 
• Infinito — Clique este botão de rádio para mandar o intervalo de tempo nunca terminar.
 
• Data e hora — Clique este botão de rádio para escolher a data final e o tempo absolutos
da lista de drop-down.
 

Etapa 6. O clique aplica-se para salvar as mudanças. O intervalo de tempo recentemente
adicionado é indicado na tabela de intervalo de tempo.
 

 
Etapa 7. (opcional) para editar um intervalo de tempo, para verificar a caixa de verificação
do intervalo de tempo que você quer editar, e o clique edita.
 
Etapa 8. (opcional) para suprimir de um intervalo de tempo, para verificar a caixa de
verificação do intervalo de tempo que você quer suprimir, e para clicar a supressão.
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