
Configurações de tempo no VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

As configurações de tempo ajustaram a data atual e hora para o dispositivo. O tempo
precisa no dispositivo é importante para o administrador porque ajuda o monitor quando
uma falha ocorre no sistema ou quando determinadas regras têm que ser aplicadas. Este
artigo explica como configurar configurações de tempo no VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configuração de tempo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
as configurações de tempo. A página do tempo de sistema abre:
 

 
As horas atual são indicadas no campo do tempo de sistema atual. Isto segue o formato (o
ano - Mês - Dia) (hora: Minuto). Há duas maneiras de ajustar a hora no sistema:
 

• Dinamicamente — Isto ajusta o tempo de sistema em que o dispositivo é sincronizado
com um server do Network Time Protocol (NTP).
 
• Manualmente — O administrador ajusta o tempo manualmente no dispositivo.
 

  
Dinamicamente
 

Um server do Network Time Protocol (NTP) é um server que tenha o acesso a um pulso de
disparo automático que forneça o tempo precisa para dispositivos na rede. Os servidores de



NTP ajudam a sincronizar o tempo durante todo uma rede assim que as características
programadas em dispositivos múltiplos podem ocorrer ao mesmo tempo.
 

 
Etapa 1. Clique dinamicamente o botão de rádio para configurar dinamicamente as
configurações de tempo.
 
Etapa 2. No campo do servidor de NTP 1, incorpore o Domain Name do servidor de NTP de
que o RV315W recebe o tempo.
 
Etapa 3. (opcional) para configurar um servidor de NTP adicional, incorpora o Domain Name
de um outro servidor de NTP ao campo do servidor de NTP 2.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as configurações de tempo.
 

  
Manualmente
 

 
Etapa 1. Clique manualmente o botão de rádio para configurar manualmente as
configurações de tempo.
 
Etapa 2. Escolheu o ano da lista de drop-down do ano.
 
Etapa 3. Escolheu o mês da lista de drop-down do mês.
 
Etapa 4. Escolheu o dia da lista de drop-down do dia.
 
Etapa 5. Escolheu a hora da lista de drop-down da hora.
 
Etapa 6. Escolheu o minuto da lista de drop-down minúscula.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar as configurações de tempo.
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