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Configurar ajustes do tempo de sistema em um
interruptor através do comando line interface(cli) 
Objetivo
 
A configuração do tempo de sistema é da grande importancia em uma rede. Os relógios de
sistema sincronizados fornecem um quadro de referência entre todos os dispositivos na rede. A
sincronização de tempo de rede é crítica porque cada aspecto de controlar, de fixar, de planejar,
e de debugar uma rede envolve determinar quando os eventos ocorrem. Sem relógios
sincronizados, exatamente correlacionar arquivos de registro entre dispositivos ao seguir rupturas
de segurança ou USO de rede é impossível.
 
O tempo sincronizado igualmente reduz a confusão em sistemas de arquivo compartilhado,
porque é importante pelos tempos da alteração ser consistente, apesar da máquina em que os
sistemas de arquivos reside. O Switches da empresa de pequeno porte de Cisco apoia o
protocolo de tempo de rede simples (SNTP), e quando permitido, o interruptor sincroniza
dinamicamente o tempo do dispositivo com o tempo de um server SNTP.
 
Você pode controlar os ajustes do tempo de sistema e da data em seu interruptor usando a
configuração automática, tal como o SNTP, ou métodos da configuração manual. O interruptor
opera-se somente como um cliente SNTP, e não se pode proporcionar o Time Services aos
outros dispositivos.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes do tempo de sistema em seu
interruptor através do comando line interface(cli).
 
Nota: Para configurar os ajustes do tempo de sistema em seu interruptor com a utilidade com
suporte na internet, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

Sx300 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)
Sx350 Series | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
Sx500 Series | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.8.04 (transferência o mais tarde)
  

Configurar ajustes do tempo de sistema em seu interruptor com o
CLI
 
Àrevelia, não há nenhuma política da rede configurada no interruptor. O padrão LLDP-MED global
e ajustes da relação é o seguinte:
 
Recurso Configuração padrão
Origem do Clock SNTP
Tempo do navegador Deficiente
Zona de hora (fuso horário) (estática) O offset é UTC+0  
Zona de hora (fuso horário) DHCP Deficiente
Horas de verão (DST)    Deficiente

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html
https://software.cisco.com/download/home/283009439
https://software.cisco.com/download/home/286282036
https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979
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Ajustes do tempo de sistema da vista no interruptor
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha
são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais
pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste exemplo, o
interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Para indicar os ajustes da configuração atual da porta ou das portas que você quer
configurar, entre no seguinte:
 
[detail] do pulso de disparo SG350X#show 

 
detalhe - (opcional) indica a configuração da zona de hora (fuso horário) e das horas de
verão.
 

A informação seguinte é indicada:
 

Tempo real - Tempo de sistema no dispositivo. Isto mostra a zona de hora (fuso horário) do
protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) e o acrônimo da zona de hora (fuso
horário).
Origem de tempo - O origem de tempo externo para o relógio de sistema.
Tempo do navegador - Especifica se a data e hora do interruptor é ajustada do computador
configurando usando um web browser.
Zona de hora (fuso horário) (estática) - A zona de hora (fuso horário) para finalidades do
indicador.
Fuso horário DHCP - Especifica que a zona de hora (fuso horário) e os ajustes das horas de
verão ou do horário de verão (DST) do sistema podem ser tomados da opção do fuso horário
DHCP.
 

 
Etapa 3. Escolha sua configuração preferida do tempo de sistema:
 

Ajustes automáticos - Se isto é permitido, o tempo de sistema está obtido de um server
SNTP.
Ajustes manuais - Ajuste a data e hora manualmente. O horário local é usado quando não há
nenhuma fonte alternativa de tempo, tal como um server SNTP.
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Configurar configurações de tempo automáticas
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#configure 
 
Etapa 2. Para configurar um origem de tempo externo, entre no seguinte:
 
Fonte SG350X(config)#clock [sntp|navegador] 
 
As opções são:
 

sntp - (opcional) especifica que um server SNTP é o origem de relógio externo.
navegador - (opcional) especifica que se o relógio de sistema não é ajustado já
(manualmente ou pelo SNTP), o relógio de sistema estará ajustado de acordo com a
informação de tempo do web browser uma vez que um usuário entra ao interruptor, através
do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ou do HTTP seguro (HTTPS).
 

 
Nota: Neste exemplo, o sntp é configurado como o origem do relógio principal e o navegador
como o origem de relógio alternativa.
 
Etapa 3. (opcional) para indicar as configurações de tempo do sistema configurado, entra no
seguinte:
 
Detalhe do pulso de disparo SG350X#show 
 

 
Etapa 4. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#copy 
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Imprensa (opcional) Y de etapa 5. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você deve agora automaticamente ter configurado os ajustes do tempo de sistema em seu
interruptor com o CLI.
  
Configurar configurações de tempo manuais
 
Se nenhuma outra fonte de tempo está disponível, você pode manualmente configurar as horas e
data depois que o sistema é reiniciado. O tempo permanece exato até o reinício do sistema
seguinte. Recomenda-se que você usa a configuração manual somente como um último recurso.
Se você tem um origem externa a que o interruptor pode sincronizar, você não precisa de ajustar
manualmente o relógio de sistema.
 
Importante: Se você tem um origem externa na rede que proporciona o Time Services tal como
um server SNTP, você não precisa de ajustar manualmente o relógio de sistema.
 
Para configurar manualmente os ajustes do tempo de sistema em seu interruptor, siga estas
etapas:
 
Etapa1. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no seguinte:
 
SG350X#clock ajustou-se [HH: milímetro: [year] do [day] do [month] ss] 
 
As opções são:
 

HH: milímetro: ss - Especifica as horas atual nas horas (formato militar), nos minutos, e nos
segundos. A escala é a seguinte:
 

- HH - 0 a 23
 
- milímetro - 0 a 59
 
- ss - 0 a 59
 

dia - Especifica o dia atual do mês. A escala é 1 a 31.
mês - Especifica o mês atual usando as primeiras três letras do nome do mês. A escala
realiza-se desde janeiro (janeiro) a dezembro (dezembro).
ano - Especifica o ano atual. A escala é do ano 2000 até 2037.
 

Nota: Após a repartição, o relógio de sistema é ajustado à época da criação da imagem. Neste
exemplo, o tempo é ajustado a 12:15:30 com a data de relógio maio de 12, 2017.
 



●

●

●

●

●

 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, entre no contexto da configuração global
entrando no seguinte:
 
Terminal SG350X#configure 
 
Etapa 3. Para desabilitar o SNTP como o origem de tempo para o relógio de sistema, entre no
seguinte:
 
Sntp do origem do relógio SG350X(config)#no 
 

 
Etapa 4. (opcional) para ajustar a zona de hora (fuso horário) para finalidades do indicador, entra
no seguinte:
 
[minutes-offset] do [hours-offset] do [zone] do fuso horário SG350X(config)#clock 
 
As opções são:
 

zona - O acrônimo da zona de hora (fuso horário). A escala é até quatro caráteres.
hora-offset - A diferença das horas do UTC. A escala é -12 a +13.
minuto-offset - (opcional) a diferença de minutos do UTC. A escala é 0 a 59.
 

Nota: O sistema internamente mantém o tempo no UTC, assim que este comando está usado
somente para finalidades do indicador e quando a hora está ajustada manualmente.
 

 
Etapa 5. (opcional) para restaurar os ajustes de configuração da zona de tempo padrão, entra no
seguinte:
 
Fuso horário do pulso de disparo SG350X(config)#no 
 
Etapa 6. (opcional) para especificar que a zona de hora (fuso horário) e as horas de verão (DST)
do sistema podem ser tomadas da opção da zona de hora (fuso horário) DHCP, entra no
seguinte:
 
Fuso horário DHCP SG350X(config)#clock 
 
Em cima de configurar a zona de hora (fuso horário) DHCP, verifique as seguintes diretrizes:
 

A zona de hora (fuso horário) tomada do servidor DHCP tem a precedência sobre a zona de
hora (fuso horário) estática.
As horas de verão tomadas do servidor DHCP têm a precedência sobre horas de verão
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estáticas.
A zona de hora (fuso horário) e as horas de verão permanecem eficazes após o tempo de
arrendamento de endereço IP expiraram.
A zona de hora (fuso horário) e as horas de verão que são tomadas do servidor DHCP são
canceladas após a repartição.
Em caso das relações DHCP-permitidas múltiplas, a seguinte precedência é aplicada:
 

- A informação recebida de DHCPv6 precede a informação recebida de DHCPv4
 
- A informação recebida do DHCP Client que é executado em uma mais baixa relação precede a
informação recebida do DHCP Client que é executado em uma relação mais alta
 

Desabilitar o DHCP Client de onde a opção do DHCP-fuso horário foi tomada cancela a zona
de hora (fuso horário) e a configuração dinâmicas das horas de verão.
 

 
Etapa 7. (opcional) para restaurar a configuração da zona de hora (fuso horário) do padrão
DHCP, entra no seguinte:
 
Fuso horário DHCP do pulso de disparo SG350X(config)#no 
 
Etapa 8. (opcional) para configurar o sistema para comutar automaticamente às horas de verão
(DST), incorpora um do seguimento:
 
[zone] do verão SG350X(config)#clock que retorna {EUA | eu | {dia HH da semana: dia HH da semana

milímetro: zona do verão do [offset] SG350X(config)#clock milímetro}} que retorna {EUA | eu |
{[ano HH do mês do dia: milímetro] [ano HH do mês do dia: data do [zone] do verão do [offset]

SG350X(config)#clock milímetro]}} [ano HH do dia do mês: milímetro] [ano HH do dia do mês:
[offset] milímetro] 
 
As opções são:
 

zona - O acrônimo da zona de hora (fuso horário) a ser indicada quando as horas de verão
forem de fato. A escala é até quatro caráteres.
retornar - Indica que os começos e as extremidades das horas de verão na correspondência
especificaram dias cada ano.
data - Indica que os começos das horas de verão na primeira data alistaram no comando e
nas extremidades na segunda data no comando.
EUA - As regras das horas de verão são as regras do Estados Unidos. As regras são:
 

- Começo - Em segundo domingo em março
 
- Extremidade - Primeiro domingo em novembro
 
- Tempo um horário local 2 A M.
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eu - As regras das horas de verão são as regras da União Europeia. As regras são:
 

- Começo - Domingo passado em março
 
- Extremidade - Domingo passado em outubro
 
- Tempo 1 horário local A M.
 

semana - Semana do mês. A semana pode ser 1 a 5, para durar primeiramente. Semana
dentro do mês em que o DST começa ou termina cada ano.
dia - Dia da semana (primeiros três caráteres por nome, como Sun). Dia da semana em que o
DST começa ou termina cada ano.
data - Data do mês. A escala é 1 a 31.
mês - Mês (primeiros três caráteres por nome, como fevereiro). Mês do ano em que o DST
começa ou termina cada ano.
ano - ano (nenhuma abreviatura). A escala é do ano 2000 até 2097.
HH: milímetro - Tempo no formato militar, nas horas e nos minutos. Tempo em que o DST
começa ou termina cada ano. A escala é a seguinte:
 

- HH - 0 a 23
 
- milímetro - 0 a 59
 
- ss - 0 a 59
 

offset - número (opcional) de minutos a adicionar durante horas de verão. A escala é 0 a
1440 minutos e o padrão é 60.
 

 
Nota: Neste exemplo, um DST de retorno é configurado com zona de hora (fuso horário) PST.
Começa cada 00:00 no primeiro domingo de março, e termina-o cada segundo domingo de
novembro. O tempo do offset é 60 minutos.
 
Etapa 9. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 
SG350X#exit 
 

 
Etapa 10. (opcional) para indicar as configurações de tempo do sistema configurado, entra no
seguinte:
 
Detalhe do pulso de disparo SG350X#show 



 
Etapa 11. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados
ao arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X#copy 
 

 
Etapa 12. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que o alerta
do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você agora com sucesso configurou manualmente os ajustes do tempo de sistema em seu
interruptor com o CLI.
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