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Configurar ajustes do protocolo de tempo de
rede simples (SNTP) em um interruptor 

Objetivo
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) sincroniza dinamicamente a época do
dispositivo de rede com o servidor SNTP. O tempo de sistema do interruptor pode ser
ajustado através do servidor SNTP. O Multicast SNTP ou o modo de cliente do anycast
precisam de ser permitidos no interruptor. O interruptor apoia o active dos ambos os modos
ao mesmo tempo e seleciona o melhor tempo recebido de um servidor SNTP o mais
próximo ao relógio de referência.
 
Este objetivo deste documento é explicar como permitir os métodos por que o interruptor
recebe o tempo de sistema de um servidor SNTP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar o protocolo de tempo de rede simples (o SNTP)
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor.
 
Etapa 2. Mude o modo de exibição a avançado.
 

 
Nota: Esta opção não está disponível no SG300 Series e o SG500 Series comuta. Se você
tem aqueles modelos, salte a etapa 3.
 
Etapa 3. Escolha a administração > configurações de tempo > SNTP >
SNTPMulticast/Anycast.
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Etapa 4. Verifique as caixas de seleção por que o interruptor deve receber seu tempo de
sistema. As opções são:
 

O modo de cliente do Multicast do IPv4 SNTP (recepção da transmissão do cliente) —
esta opção permite que os server SNTP recebam transmissões de transmissão múltipla
do IPv4 do tempo de sistema de todo o servidor SNTP na sub-rede.
O modo de cliente do Multicast IPv6 SNTP (recepção da transmissão do cliente) — este
modo permite que os server SNTP recebam transmissões do Multicast IPv6 do tempo
de sistema de todo o servidor SNTP na sub-rede.
O modo de cliente de Anycast do IPv4 SNTP (transmissão da transmissão do cliente) —
este modo permite que o interruptor transmita os pacotes da sincronização do IPv4
SNTP que pedem a informação do tempo de sistema. Os pacotes são transmitidos a
todos os servidores SNTP na sub-rede.
O modo de cliente de Anycast do IPv6 SNTP (transmissão da transmissão do cliente) —
este modo permite que o interruptor transmita os pacotes da sincronização do IPv6 que
pedem a informação de tempo. Os pacotes são transmitidos a todos os servidores
SNTP na sub-rede.
 



 
Nota: Neste exemplo, todas as caixas são verificadas.
 
Etapa 5. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 6. para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado ajustes SNTP em seu interruptor.
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