
Configurar um servidor SNTP do unicast no
interruptor ESW2-550X 

Objetivo
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) é um protocolo usado para sincronizar os
pulsos de disparo dos dispositivos em uma rede de dados. O uso preliminar do SNTP é
fornecer a precisão dos eventos que ocorrem no dispositivo tal como Syslog.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como adicionar um servidor SNTP ao Switches
ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração de servidor SNTP do unicast
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração >
configurações de tempo > unicast SNTP. A página do unicast SNTP abre:
 

 
A tabela do servidor SNTP do unicast indica a informação seguinte.
 

• Servidor SNTP — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
servidor SNTP. O máximo de 8 servidores de NTP pode ser definido e o servidor preferido
é escolhido de acordo com seu nível de estrato.
 
• Intervalo de votação — Indica se votar está permitida ou desabilitada.
 
• Chave de autenticação ID — Indica que a identificação chave usada para se comunicar
entre o SNTP separa e o interruptor.
 
• Nível de estrato — Indica a distância do relógio de referência que é expressado como um



valor numérico.
 
• Exibições de status o estado do estado do servidor SNTP.
 

– Acima — Denota que o servidor SNTP se está operando atualmente normalmente.
 
– Para baixo — Denota que o servidor SNTP não está atualmente disponível.
 
– Desconhecido — Denota que o interruptor está procurando atualmente pelo servidor
SNTP.
 
– No processo — Denota quando o servidor SNTP não confiar inteiramente seu próprio
Time Server.
 

• Última resposta — Indica a data e hora da última vez onde uma resposta foi recebida do
servidor SNTP correspondente.
 
• Offset — Indica o offset calculado do pulso de disparo do server relativo ao relógio local
nos milissegundos.
 
• Atraso — Indica o retardo round trip calculado nos milissegundos entre o pulso de
disparo do server e o relógio local relativo sobre o caminho de rede.
  

Adicionar o servidor SNTP do unicast
 

Etapa1. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do unicast do cliente
SNTP para permitir a adição de servidor SNTP do unicast no interruptor.
 

 
Etapa 2. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 
Etapa 3. O clique adiciona para adicionar o servidor SNTP do unicast. Uma nova janela
aparece:
 

 
Etapa 3. Clique um dos seguintes botões de rádio no campo de definição do server que
especifica o método por que o server é identificado.
 

• Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Indica que o servidor
SNTP está identificado por seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 



• Por nome — Indica que o servidor SNTP está identificado por nome da lista do servidor
SNTP. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 8.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado da versão IP.
 

• Versão 6 — Denota o tipo de endereço do IPv6.
 
• Versão 4 — Denota o tipo de endereço do IPv4.
 

Etapa 5. (opcional) se o tipo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
versão 6 é escolhido, clica o tipo de endereço desejado do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 identifica excepcionalmente anfitriões em um link de
rede única.
 
• Global — O endereço do IPv6 é um unicast global que seja visível e alcançável de outras
redes.
 

Etapa 6. (opcional) se o tipo de endereço local do IPv6 do link é escolhido, escolhe a
interface local do link da lista de drop-down da interface local do link.
 

 
 
Passo 7. Se a definição do server é escolhida como pelo endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do servidor SNTP ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do



servidor SNTP.
 

 
Etapa 8. Se a definição do server é escolhida como por nome, escolha o nome do servidor
SNTP da lista de drop-down do servidor SNTP. Se outro é escolhido, dê entrada com o
nome do servidor SNTP no campo de entrada de texto adjacente.
 

 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação da possibilidade de intervalo de votação para
permitir o interruptor de obter a informação do tempo de sistema do servidor SNTP. Os
servidores de NTP que são registrados votando são votados, e o pulso de disparo são
selecionados do server com o mais baixo nível de estrato.
 
Etapa 10. (opcional) para permitir a autenticação, o usuário deve configurar a autenticação
primeiramente. Para mais informação, reveja por favor a configuração de autenticação do
protocolo de tempo de rede simples do artigo (SNTP) no interruptor ESW2-550X.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para adicionar o servidor SNTP à tabela do servidor SNTP do
unicast.
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Servidor SNTP do unicast da supressão
 

Etapa1. Verifique a configuração requerida que o usuário quer suprimir e clicar então do 
botão Delete Button. A configuração é removida e a página do unicast SNTP abre outra vez.
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