
Ajustes do tempo de sistema no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

O relógio de sistema no interruptor ESW2-550X pode ser ajustado em duas maneiras
diferentes: manualmente ou sincronizado com o protocolo de tempo de rede simples
(SNTP). O SNTP é um protocolo usado para sincronizar os pulsos de disparo dos
dispositivos em uma rede de dados. Quando o dispositivo usa um servidor local, os
dispositivos recebem atualizações ao tempo em intervalos pré-ajustados. O dispositivo
igualmente apoia o SNTP que assegura (até o milissegundo) a sincronização de tempo
exata do dispositivo de rede. O objetivo deste documento é ajudar a configurar os ajustes do
tempo de sistema no Switches ESW2-550X. Esta seção descreve as opções para configurar
o tempo de sistema, a zona de hora (fuso horário), e o tempo do horário de verão (DST).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes do tempo de sistema
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do interruptor e escolha a administração
> configurações de tempo > tempo de sistema. A página do tempo de sistema abre:
 



  
Ajustes do origem do relógio
 

Siga este procedimento se você deseja sincronizar dinamicamente o pulso de disparo ou
então continuar à próxima seção ajustar manualmente o pulso de disparo.
 



 
Etapa1. No campo principal do origem do relógio (servidores SNTP), verifique a caixa de
verificação da possibilidade para sincronizar dinamicamente o tempo do interruptor com o
tempo de um servidor SNTP, ou no campo do origem de relógio alternativa (PC através das
sessões ativas HTTP/HTTPS), verificam a caixa de verificação da possibilidade para
sincronizar o tempo através do PC.
 
Nota: Para conhecer mais como configurar o servidor SNTP consulte para configurar um
servidor SNTP do unicast no interruptor ESW2-550X se você quer configurar o servidor
SNTP do unicast ou consultar para configurar o Multicast/Anycast do protocolo de tempo de
rede simples (SNTP) no interruptor ESW2-550X se você quer configurar o servidor SNTP do
Multicast.
 
Etapa 2. O clique aplica-se. 
  

Ajustes manuais 
 



 
Etapa1. No campo da data, incorpore a data ao formato YYYY-MMM-DD. 
 
Etapa 2. No campo do horário local, incorpore o tempo ao HH: MILÍMETRO: Formato SS.
 
Timesaver: Você pode igualmente clicar aqui o ligamento para importar as horas e data do
PC.
 
Etapa 3. O clique aplica-se. 
  

Ajustes da zona de hora (fuso horário) 
 

Nota: Você tem que configurar as configurações de relógio manualmente ou
automaticamente configurar ajustes da zona de hora (fuso horário). Para conhecer mais
como configurar configurações de relógio refira manualmente ajustes do origem do relógio e
a seção manual dos ajustes deste artigo ou para conhecer mais como configurar as
configurações de relógio refere dinamicamente a seção dos ajustes do origem do relógio
deste artigo.
 

 
Etapa1. Na zona de hora (fuso horário) da obtenção do campo DHCP, verifique a caixa de
verificação da possibilidade para configurar dinamicamente a zona de hora (fuso horário) e
o DST do servidor DHCP. 
 
Etapa 2. Da lista de drop-down da zona de hora (fuso horário), escolha a diferença de



horário que o usuário quer usar. É ajustada como o UTC à revelia.
 
Etapa 3. No campo do acrônimo da zona de hora (fuso horário), inteiro o acrônimo da zona
de hora (fuso horário) até 4 caráteres. Um exemplo é CT (horas centrais) ou MT (fuso
horário das regiões montanhosas).
 
Etapa 4. O clique aplica-se. 
  

Ajustes do horário de verão 
 

Nota: Você tem que configurar as configurações de relógio manualmente ou
automaticamente configurar ajustes da zona de hora (fuso horário). Para conhecer mais
como configurar configurações de relógio refira manualmente ajustes do origem do relógio e
a seção manual dos ajustes deste artigo ou para conhecer mais como configurar as
configurações de relógio refere dinamicamente a seção dos ajustes do origem do relógio
deste artigo.
 

 
Etapa1. No horário de verão coloque, verifique a caixa de verificação da possibilidade para
permitir o tempo do horário de verão (DST).
 
Etapa 2. No campo de deslocamento ajustado do tempo, incorpore o número de offset dos
minutos do GMT que varia de 1-1440. É ajustado como 60 à revelia. 
 
Etapa 3. No horário de verão datilografe o campo, clicam o botão de rádio para o tipo
desejado de tipo DST a ser usado.
 

• USA — Se o usuário é ficado situado no Estados Unidos da América e quer observar
automaticamente o horário de verão no interruptor conforme padrões.
 
• Europeu — Se o usuário é ficado situado em um país europeu e quer observar
automaticamente o horário de verão no interruptor conforme padrões.
 
• Em datas — Se o usuário quer observar a economia de luz através das datas
específicas.
 
• Retornar — Escolha esta opção se determinados ajustes da economia de luz são
observados periodicamente.
 

Timesaver: Se você escolhe o USA ou o europeu todo o os ajustes DST estarão ajustados à
revelia e faixa clara a etapa 8. Se você escolhe o retorno, salte para pisar 6.
 
Nota: Se você escolhe em datas como o tipo da economia de luz então o primeiro e aos



parâmetros se tornará ativo. 
 

 
Etapa 4. No do campo que corresponde até agora e tempo, incorpore a data e hora em que
o DST começa. 
 
Etapa 5. No a colocar que corresponde até agora e tempo, incorpore o dia e o tempo em
que o DST termina. Salte a etapa 8 para aplicar os ajustes.
 
Nota: Se você escolhe o retorno porque o tipo da economia de luz então o segundo e aos
campos se tornará disponível.
 

 
Etapa 6. Incorpore o dia, a semana, o mês e a hora para que DST começam cada ano no
dos campos.
 
Etapa 7. Incorpore o dia, a semana, o mês e a hora para que DST terminam cada ano no
aos campos.
 
Etapa 8. O clique aplica-se.
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