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

Objetivo
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) é a versão simplificada do Network Time
Protocol (NTP). O NTP é o protocolo que é usado para sincronizar os pulsos de disparo em
uma rede. Fornece o tempo dentro de 100 milissegundos do tempo precisa, mas não
autentica o tráfego.
 
A página da autenticação SNTP do interruptor permite que o administrador configure chaves
de autenticação do Network Time Protocol (NTP) para verificar um origem de tempo. A
autenticação SNTP deve ser usada somente nas situações onde a autenticação forte não é
exigida porque não fornece os mecanismos de filtração complexos do NTP.
 
Este documento explica como definir a autenticação SNTP em um interruptor.
  

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 a autenticação SNTP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor.
 
Etapa 2. Escolha avançado da lista de drop-down do modo de exibição.
 

 
Etapa 3. Escolha a administração > configurações de tempo > autenticação SNTP.
 



 
Etapa 4. Verifique a autenticação SNTP permitem a caixa de verificação.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se para atualizar o interruptor.
 

 
Etapa 6. O clique adiciona.
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Etapa 7. Incorpore o número usado para identificar esta chave de autenticação SNTP no
campo da chave de autenticação ID.
 

 
Nota: Neste exemplo, 121110 são incorporados.
 
Etapa 8. Escolha uma chave de autenticação. As opções são:
 

Definido pelo utilizador (cifrado) — Esta opção cifra a chave de autenticação.
Definido pelo utilizador (texto simples) — Esta opção indica a chave de autenticação no
texto simples.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador (texto simples) é escolhido.
 
Etapa 9. (opcional) incorpora a chave usada para a autenticação ao campo de chave de
autenticação.
 

 
Nota: Neste exemplo, 12112010 são incorporados.
 



Etapa 10. Verifique a chave confiada permitem a caixa de verificação de permitir que o
interruptor receba a informação de sincronização somente de um servidor SNTP com o uso
desta chave de autenticação.
 

 
Etapa 11. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 12. Salvaguarda (opcional) do clique.
 

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