
Configuração de autenticação do protocolo de
tempo de rede simples (SNTP) no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) é uma adaptação do Network Time Protocol
(NTP) que seja usada para sincronizar pulsos de disparo do computador no Internet. É
importante para os dispositivos que são conectados junto ter o tempo sincronizado assim
que podem eficientemente executar ações do tempo real um com o otro. Para fazer isto, um
servidor SNTP deve ser adicionado ao interruptor e uma chave de autenticação SNTP deve
ser configurada. Uma chave de autenticação permite um dispositivo sincronizar-se com um
servidor SNTP. Depois que uma chave foi criada, tem que ser limitada pelo menos a um
servidor SNTP relevante a ser autenticado. Este artigo explica como configurar a
autenticação SNTP no Switches ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Autenticação SNTP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
configurações de tempo > autenticação SNTP. A página da autenticação SNTP abre:
 

 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo da autenticação SNTP
para exigir a autenticação de uma sessão SNTP entre o interruptor e um servidor SNTP.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Adicionar a autenticação SNTP
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar uma chave de autenticação. A janela de
autenticação adicionar SNTP aparece.
 

 

 
Etapa 2. Incorpore o número que é usado para identificar a chave de autenticação SNTP
internamente no campo da chave de autenticação ID.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde ao chave desejado datilografa dentro o



campo de chave de autenticação. O servidor SNTP deve enviar esta chave para que o
interruptor sincronize-lhe.
 

• Definido pelo utilizador (cifrado) — Incorpore a chave ao formato cifrado.
 
• Definido pelo utilizador (texto simples) — Incorpore a chave ao formato em texto simples.
 

Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo chave confiado para
permitir que o interruptor receba a informação de sincronização somente de um servidor
SNTP que use a chave de autenticação definida.
 
Etapa 5. O clique aplica-se. A chave de autenticação SNTP é configurada. 
 

 
  

Edite a autenticação SNTP
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação para ver se há a configuração requerida que você
quer configurar e para clicar então edite. A janela de autenticação da edição SNTP aparece.
 



 
Etapa 2. Escolha a chave de autenticação ID do campo da chave de autenticação ID deixam
cair para baixo a lista que você quer configurar.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde ao chave desejado datilografa dentro o
campo de chave de autenticação. O servidor SNTP deve enviar esta chave para que o
interruptor sincronize-lhe.
 

• Definido pelo utilizador (cifrado) — Incorpore a chave ao formato cifrado.
 
• Definido pelo utilizador (texto simples) — Incorpore a chave ao formato em texto simples.
 

Etapa 4. A verificação permite no campo chave confiado de permitir que o interruptor receba
a informação de sincronização somente de um servidor SNTP que use a chave de
autenticação definida.
 
Etapa 5. O clique aplica-se. A chave de autenticação SNTP é configurada e indica a
configuração de autenticação editada SNTP.
 

  
Autenticação da supressão SNTP
 



 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação para ver se há a configuração requerida que você
quer suprimir e clicar então do botão Delete Button. A configuração é removida e a
página da autenticação SNTP abre outra vez.
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