
Configuração manual das configurações de
tempo de SG200, de SG300, e de Switches do
SG500 Series 

Objetivo
 

O tempo de sistema pode ser ajustado manualmente pelo usuário, dinamicamente de um
server do Multicast/Anycast SNTP Unicast/, ou ser sincronizado do PC que executa o GUI.
Os relógios de sistema sincronizados fornecem um quadro de referência para todos os
dispositivos na rede. A sincronização de tempo de rede é crítica a controlar, a fixar, e a
debugar redes. O tempo sincronizado igualmente joga um papel importante em sistemas de
arquivo compartilhado porque elimina a confusão com diferenças da versão e tempos da
alteração. O interruptor configura sempre o tempo, a zona de hora (fuso horário) e o GUI
como parte do processo de boot.
 
O objetivo deste documento é guiá-lo com manualmente do ajuste e da restauração do
tempo de sistema no SG200, no SG300, e no Switches controlado SG500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SG200 
• SG300 
• SG500
  

Versão de software
 

• 1.3.0.59
  

Ajustando o tempo de sistema
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. O nome de usuário
padrão é “Cisco” e a senha padrão é “Cisco”.
 
Etapa 2. Navegue à administração > às configurações de tempo > ao tempo de sistema. A
página do tempo de sistema abre:
 



 
Na parte superior da página os seguintes campos são indicados:
 

• Tempo real (estático) – Indica o tempo real no dispositivo e na zona de hora (fuso
horário) se especificado.
 
• Último server sincronizado – Indica a informação do server do protocolo de tempo de
rede simples (SNTP) que inclui o endereço, o estrato, e o tipo de server. Se seu dispositivo
não conecta a um servidor SNTP os indicadores deste campo “não-sincronizados”.
 

Etapa 3. Nos ajustes do manual incorpore a data atual ao campo da data.
 
Nota: Clicar “aqui” na frase acima do campo da data obtém automaticamente as
configurações de tempo armazenadas em seu computador. Se clicado, salte para pisar 5.
 

 
Etapa 4. Incorpore as horas atual ao campo do horário local.
 



 
Etapa 5. (opcional) sob os ajustes da zona de hora (fuso horário) verifica a caixa de seleção
da possibilidade ao lado da zona de hora (fuso horário) da obtenção do DHCP se você quer
permitir a configuração dinâmica da zona de hora (fuso horário) do servidor DHCP.
 
Nota: Permitir esta característica restaurará os ajustes manuais incorporados a etapa 3 e 4.
Se você permitiu esta característica, salte a etapa 8
 

 
Etapa 6. Selecione a zona de hora (fuso horário) para deslocar desejado do menu de gota
para baixo.
 

 
Etapa 7. Incorpore o acrônimo da zona de hora (fuso horário) ao lado do campo do 
acrônimo da zona de hora (fuso horário).
 

 
Etapa 8. No horário de verão que os ajustes secionam, selecionam a caixa de verificação da
 possibilidade para permitir o ajuste automático das horas atual para o horário de verão.



 
Etapa 9. No campo de deslocamento ajustado do tempo, incorpore o número de offset dos
minutos do GMT que varia de 1 – 1440. O valor padrão é 60.
 

 
Etapa 10. No horário de verão datilografe o campo, selecionam o tipo do horário de verão
que você quer executar.
 

 
Os ajustes são definidos como segue:
 

• USA – Ajusta a diretriz do horário de verão ao USA. Se escolhido, continue a etapa 13.
 
• Europeu – Ajusta a diretriz do horário de verão ao padrão da União Europeia (válido para
outros países que usam este padrão também). Se escolhido, continue a etapa 13.
 
• Em datas – Ajusta a diretriz do tempo do horário de verão manualmente – tipicamente
para um país a não ser o USA ou o EU (alistado acima). Isto permite a personalização do
começo e da parada do DST cada ano.
 
• Retornar – O DST ocorre na mesma data cada ano.
 

Etapa 11. (opcional) se “no tipo das datas” foi escolhido, incorpora as horas e data para que
o horário de verão ocorre.
 

 
• De – Dia e tempo que começos DST.



• Hoje e tempo onde esse DST termina.
 

Etapa 12. (Opcional) se o tipo “de retorno” foi escolhido, incorpore a informação apropriada
ao destacado e aos campos.
 

 
• De – Seleciona a data que o DST (tempo do horário de verão) começa todos os anos.
 

– Dia – Dia da semana em que o DST começa cada ano.
 
– Semana – Semana dentro do mês em que o DST começa cada ano.
 
– Mês – Mês do ano em que o DST começa cada ano.
 
– Tempo – Tempo em que o DST começa cada ano.
 

• Até agora quando o DST terminar todos os anos.
 

– Dia – Dia da semana em que o DST termina cada ano.
 
– Semana – Semana dentro do mês em que o DST termina cada ano.
 
– Mês – Mês do ano em que o DST termina cada ano.
 
– Tempo – Tempo em que o DST termina cada ano.
 

Etapa 13. Clique em Apply. Os valores de tempo de sistema são escritos ao arquivo de
configuração running.
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