
Configurar o Multicast/Anycast do protocolo de
tempo de rede simples (SNTP) no Switches
controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) é um protocolo para sincronizar o pulso de
disparo dos sistemas informáticos de computador em rede quando o computador transferir
dados através do Internet. Um anycast é uma conexão entre um cliente e uma lista de
endereços. Um Multicast é esse aos muitos a conexão que envia periodicamente um
mensagem não solicitada endereço a um broadcast local respectivo do IPv4 ou do IPv6, ou
a um endereço de grupo de transmissão múltipla e escuta neste endereço.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o Multicast/Anycast SNTP nos 300
Series Switch SF/SG 200 e SF/SG.
 
Nota: Para configurar o Multicast/Anycast SNTP, você deve primeiramente permitir um
servidor SNTP de fornecer o tempo. Para obter informações sobre de como fazer isto, refira
por favor a configuração do tempo de sistema do artigo no Switches controlado 200/300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Multicast/configuração de Anycast
 

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 do modo de cliente do Multicast SNTP (recepção
da transmissão do cliente) para permitir o modo de cliente do Multicast SNTP. Neste modo,
nos pacotes de requisição do tempo de transmissões do interruptor a todos os servidores
SNTP dentro da rede, e em esperas para uma resposta.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação do modo de cliente SNTP Anycast (transmissão da

ukp.aspx?vw=1&articleid=86
ukp.aspx?vw=1&articleid=86
ukp.aspx?vw=1&articleid=86


transmissão do cliente) para permitir o modo de cliente SNTP Anycast. Neste modo, o
interruptor envia perguntas aos servidores SNTP manualmente configurados, e espera uma
resposta.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
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