
Permitindo a autenticação SNTP em 200, 300, &
o 500 Series controlaram o Switches 

Objetivo:
 

Em um switch de rede, o tempo de sistema pode ser ajustado manualmente pelo usuário,
dinamicamente de um servidor SNTP, ou ser sincronizado do PC que executa a interface
GUI associada com Cisco. Se um servidor SNTP é escolhido, as configurações de tempo
manuais overwritten quando as comunicações com o server são estabelecidas. A página da
autenticação SNTP permite a configuração das chaves que são usadas ao conectar a um
servidor SNTP. A chave de autenticação é criada no servidor SNTP em um processo
separado que dependa do tipo de servidor SNTP que você se está usando.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como permitir a autenticação SNTP no SG200, no
SG300 e no Switches do SG500 Series para a sincronização de tempo de rede SNTP.
 
Nota: A fim permitir a autenticação SNTP, o modo SNTP deve já ter sido selecionado. Refira
por favor o ajuste do tempo de sistema sobre dinamicamente de um servidor SNTP em 200,
em 300, & no Switches controlado 500 Series para a assistência adicional.
  

Dispositivos aplicáveis:
 

• Switches controlado 200 Series da empresa de pequeno porte de Cisco 
• Switches controlado 300 Series da empresa de pequeno porte de Cisco 
• Switches controlado 500 Series da empresa de pequeno porte de Cisco
  

Versões de software:
 

• 1.3.0.59
  

Ajustando o tempo de sistema:
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web. O nome de usuário
padrão é “Cisco” e a senha padrão é “Cisco”.
 
Etapa 2. Navegue à administração > às configurações de tempo > à autenticação SNTP. A
página da autenticação SNTP abre:
 



 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção da possibilidade ao lado da autenticação SNTP.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 5. Seleto adicionar para adicionar uma chave de autenticação nova SNTP.
 

 
A janela de autenticação adicionar SNTP abre:
 



 
Etapa 6. Inscreva o número de identificação no campo da chave de autenticação ID.
 

 
Etapa 7. Selecione o botão de rádio desejado para a chave de autenticação e dê entrada
com o nome chave no campo fornecido.
 

 
As opções são como segue:
 

– Definido pelo utilizador (cifrado) – Fornece a criptografia entre o cliente e servidor
 
– Definido pelo utilizador (texto simples) – No encryption entre o cliente e servidor.
 

Verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de seleção da possibilidade se você quer o
dispositivo receber a informação de sincronização somente de um servidor SNTP usando
esta chave de autenticação.
 



 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar ajustes.
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