
Configurar o Multicast/Anycast do protocolo de
tempo de rede simples (SNTP) no interruptor
ESW2-550X 

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 do ESW2-550X
Series pode ser ajustado através do servidor SNTP com dois modos de switch: modo de
cliente do Multicast e modo de cliente do anycast. O interruptor pode apoiar ambos os
modos ao mesmo tempo e seleciona o melhor tempo recebido de um servidor SNTP que
seja o mais próximo ao relógio de referência.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o Multicast/Anycast SNTP nos
switch empilhável do ESW2-550X Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Multicast/Anycast SNTP
 
Permita o Multicast/Anycast SNTP
 

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

 
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação desejada para selecionar o modo por que o
interruptor deve receber seu tempo de sistema. Você pode igualmente selecionar ambas as
opções:



• Modo de cliente SNTP Mutilcast (recepção da transmissão do cliente) — permite que os
server SNTP transmitam o tempo, e o interruptor escuta estes transmite. Quando o
interruptor reage de este modo, não há nenhuma necessidade de definir um servidor
SNTP do unicast.
 
• Modo de cliente SNTP Anycast (transmissão da transmissão do cliente) — permite que o
interruptor transmita os pacotes de requisição do tempo a todos os servidores SNTP e
espera uma resposta.
 

Etapa 3. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 

  
Adicionar o Multicast/entrada de tabela de Anycast
 

Etapa 1. O clique adiciona para adicionar uma entrada de transmissão múltipla. Uma nova
janela aparece:
 

 
Uma nova janela aparece:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde à interface desejada no campo da relação
. 
 

 
As opções disponíveis são configuradas como segue:
 

• Unidade/entalhe e porta — Da lista de drop-down da unidade/entalhe, escolha a unidade
na pilha (1 para modelos autônomos) e número de slot (1 ou 2) que você quer configurar
os ajustes. Da lista de drop-down da porta, escolha a porta que você quer configurar.
 
• RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link) — Clique o botão de rádio da 
RETARDAÇÃO e escolha o canal da porta lógica da lista de drop-down aplicar os ajustes
para esse Canal de porta. A RETARDAÇÃO é um pacote de muitas portas física que



forme um único canal lógico.
 
• VLAN (rede de área local virtual) — Clique o botão de rádio VLAN uma escolha o VLAN
da lista de drop-down que você quer configurar.
 

Etapa 3. O clique aplica-se. Você será tomado de volta à página do Multicast/Anycast SNTP
.
 

  
Multicast da supressão/entrada de tabela de Anycast
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada de que você quer suprimir e
clique então o botão Delete Button. A configuração é removida.
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