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Configuração do tempo de sistema no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 
A configuração do tempo de sistema é da grande importancia em uma rede. Há dois motivos
principais para ela. Primeiramente, uma rede sincronizada, isto é, uma rede onde todos seus
dispositivos tenham o mesmo tempo, reduz a confusão quando os arquivos são
compartilhados através da rede, no caso quando os arquivos são alterados e uma estadia
nova para essa alteração está estabelecida. Em segundo, no caso de uma ruptura de
segurança, ou para pesquisar defeitos um problema de rede, os arquivos de registro são
importantes de considerar que a atividade a rede teve, com um tempo de sistema exato, a
informação nos arquivos de registro é mais exata e pode ajudar melhor na solução de um
problema. Este artigo explica como configurar o tempo de sistema no Switches
controlado 200/300 Series.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Configuração do tempo de sistema
 

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



 
Etapa 2. Sob ajustes do origem do relógio, verifique a caixa de verificação principal do
origem do relógio (servidores SNTP) de modo que um servidor SNTP forneça o tempo. SE
você escolhe esta opção, a seguir você deve setup o SNTP. Refira o artigo adicionam um
servidor SNTP no Switches controlado 200 e 300 Series para mais informação.
 
Etapa 3. (opcional) para usar um origem de relógio alternativa, verifica a caixa de verificação
do origem de relógio alternativa (PC através da sessão ativa HTTP/HTTPS) de modo que o
computador que é anexado ao interruptor configura o tempo através do HTTP.
 

 
Etapa 4. Se nenhum servidor SNTP é configurar, a seguir você tem que configurar o tempo
manualmente. Sob ajustes manuais, no campo da data, incorpore a data sob a forma de
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YYYY-MMM-DD. Por exemplo, 2012-oct-29.
 
Etapa 5. No campo do horário local, incorpore o tempo real de seu lugar ao formulário HH:
MILÍMETRO: SS. Por exemplo 12:20:38.
 

 
Etapa 6. Sob ajustes da zona de hora (fuso horário), na zona de hora (fuso horário) da
obtenção do DHCP, verifique a caixa de verificação da possibilidade de modo que um
servidor DHCP forneça as zonas de hora (fuso horário). Se você faz este, você deve
certificar-se que o endereçamento de IP está ajustado a dinâmico no interruptor. Refira a 
configuração de DHCP do artigo no Switches controlado 200/300 Series para mais
informação.
 
Passo 7. Se nenhum servidor DHCP é permitido, zona de hora (fuso horário) manual na lista
de drop-down deslocada, escolha a zona de período apropriado.
 

 
Etapa 7. (opcional) sob ajustes do horário de verão, no horário de verão coloca, verifica a
caixa de verificação da possibilidade para permitir o horário de verão.
 
Etapa 8. Se o horário de verão é permitido, no campo de deslocamento ajustado do tempo,
incorpore o tempo aos minutos do offset. O deslocamento de tempo é adicionado/tempo
subtraído aplicado às horas atual em que a economia de luz ocorre.
 
Etapa 9. Se o horário de verão é permitido, no tipo campo do horário de verão, clique um do
seguinte:
 

USA — O horário de verão é ajustado de acordo com as especificações USA.
Europeu — O horário de verão é ajustado de acordo com especificações europeias.
Em datas — Se seu país nós não USA de alguns dos países europeus, então você pode
ajustar o tempo do horário de verão em datas. Insira as seguintes informações:
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- De: Incorpore a data sob a forma de YYY-MMM-DD e a hora sob a forma do HH: MM
quando os começos do tempo do horário de verão, em seus campos respectivos.
 
- A: Incorpore a data sob a forma de YYY-MMM-DD e a hora sob a forma do HH: MM
quando o horário de verão cronometrar extremidades, em seus campos respectivos.
 

Retorno — Se o tempo do horário de verão ocorre nas mesmas datas cada ano. Insira as
seguintes informações:
 

- De: Escolha o dia, a semana, e o mês respectivos em seu dia respectivo, semana, listas
de drop-down do mês. Então no campo do tempo, incorpore o tempo sob a forma do HH:
MM. Este é a data e o tempo exato em que o tempo do horário de verão começa todos os
anos
 
- A: Escolha o dia, a semana, e o mês respectivos em seu dia respectivo, semana, listas
de drop-down do mês. Então no campo do tempo, incorpore o tempo sob a forma do HH:
MM. Este é a data e o tempo exato em que o tempo do horário de verão termina todos os
anos.
 

Etapa 10. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.
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