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Configurar ajustes do protocolo de tempo de
rede simples (SNTP) em um interruptor através
do comando line interface(cli) 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é fornecer e explicar as etapas (CLI) para permitir um servidor
SNTP de sincronizar configurações de tempo para um interruptor.
  

Introdução
 

O protocolo de tempo de rede simples (SNTP) sincroniza o tempo de sistema de um
dispositivo de rede com um servidor SNTP de sua escolha. Um servidor SNTP usa o pulso
de disparo de horas universal (UTC). Este é o padrão coordenado o tempo por que o mundo
regula seus pulsos de disparo e tempo. Usar o SNTP é útil em atividades da administração
porque se assegura de que quando os eventos são registrados, usem um origem única para
timestamps. A coleção de eventos da rede síncrona prova um indicador exato na sequência
de evento.
 
Você deve ser conectado a um servidor SNTP para utilizar este serviço. Se você permitiu
um origem de tempo diferente do Internet que seja suficiente para suas necessidades, você
não precisa de executar estas etapas. Nenhuma matéria que o origem de tempo que você
se usa, ele é benéfico mandar cada cliente usar o mesmo origem de tempo do Internet para
que a autenticação trabalhe. Se os clientes não podem entrar, as configurações de tempo
seriam um bom primeiro passo de Troubleshooting.
 
O objetivo deste documento é fornecer e explicar as etapas (CLI) para permitir um servidor
SNTP de sincronizar configurações de tempo para um interruptor. Para configurar estes
ajustes com a utilidade com base na Web do interruptor, clique aqui.
 
Nota: As imagens mostradas abaixo foram tomadas do vário Switches, assim que o nome
do dispositivo variará e não fósforo mais provável seu nome do interruptor. Os comandos
após o símbolo do hashtag devem ser os mesmos para a configuração em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 - Sx300, Sx500
2.2.8.04 - Sx350, SG350X, Sx550X
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html


Configurar o modo SNTP em um interruptor
 
Permita o unicast SSH e SNTP
 

Etapa 1. O Shell Seguro (ssh) e o telnet não são permitidos à revelia. A fim conectar ao CLI
de seu interruptor usando o SSH, o serviço SSH deve ser permitido. Clique aqui para
instruções.
 
Etapa 2. Clique, aqui para instruções em alcançar uma interface de linha do comando switch
da empresa de pequeno porte de Cisco (CLI) que usa o SSH ou o telnet.
 
Etapa 3. Alcance o CLI do interruptor. O nome de usuário padrão e a senha são
Cisco/Cisco. Se você personalizou suas credenciais, incorpore seu nome de usuário e
senha pelo contrário.
 

Nota: Os comandos ou as opções podem variar segundo o modelo de seu dispositivo. Neste
exemplo, a massa de vidraceiro é usada para alcançar o CLI do interruptor através do
console. Para mais detalhes em como alcançar a massa de vidraceiro usando uma conexão
de console, clique aqui.
 
Etapa 4. Comute ao modo de configuração global inscrevendo o comando seguinte no CLI:
 

Terminal SG350X#CONFIGURE 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2009-configure-transmission-control-protocol-tcp-and-user-datagra.html
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3203260
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html?dtid=osscdc000283
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Etapa 5. À revelia, o unicast SNTP é desabilitado. O unicast é uma comunicação entre um
único remetente e um único receptor. O unicast SNTP pode ser permitido inscrevendo o
comando seguinte:
 

O cliente do unicast SG350X(config)#sntp permite 

 
Configurar o modo SNTP
 

Etapa 1. Permita os clientes de transmissão SNTP que usam o comando seguinte:
 

O cliente de transmissão SG350X(config)#sntp permite [ambos | IPv4 | ipv6] 
 

As opções são:
 

ambos — Isto especifica que a versão 4 do protocolo de internet (IPv4) e os
clientes de transmissão do IPv6 SNTP são permitidos.
IPv4 — Isto especifica os clientes de transmissão do IPv4 SNTP é permitido.
IPv6 — Isto especifica que os clientes de transmissão do IPv6 SNTP estão
permitidos.
 

Nota: Neste exemplo, o cliente de transmissão do sntp permite ambos é entrado.
 

Etapa 2. Comute ao modo de exec privilegiado inscrevendo o comando seguinte:
 

SG350X(config)#exit 
 

Etapa 3. Inscreva o comando seguinte no modo de exec privilegiado salvar a configuração.
 

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Etapa 4. Pressione Y para salvar os ajustes na configuração de inicialização do interruptor.
 

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes SNTP em seu interruptor com o
CLI.
 



Ajuste ajustes SNTP para indicar o horário local
 

Seu pulso de disparo é ajustado agora ao UTC. Se você tem lugar durante todo várias
zonas de hora (fuso horário), o UTC assegura a consistência a tempo com todos os
dispositivos mas não indicará seu horário local. Siga estas instruções para mudar seu tempo
do indicador a seu fuso horário local.
 
Etapa 1. Inscreva o comando seguinte incorporar o modo de configuração global.
 

Terminal SG350X#CONFIGURE

Etapa 2. Entre para sua zona de horas específicas e quantas horas diferentes seu horário
local é comparado ao UTC. Neste exemplo, a zona de hora (fuso horário) é ajustada às
horas centrais, que são as horas 6 atrás do UTC.
 

Fuso horário CDT -6 SG350X(config)#clock 

 
Etapa 3. (opcional) se sua zona de hora (fuso horário) segue o horário de verão tempo, você
pode configurar este inscrevendo o comando seguinte.
 

Web EUA de retorno do verão SG350X(config)#clock 

 
Etapa 4. Comute ao modo de exec privilegiado executando o comando seguinte:
 

SG350X(config)#exit 
 

Etapa 5. Inscreva o comando seguinte no modo de exec privilegiado salvar a configuração.
 

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY 

 
Etapa 6. Pressione Y para salvar os ajustes na configuração de inicialização do interruptor.
 

 
Verifique ajustes SNTP
 

Etapa 1. Inscreva o comando seguinte verificar as configurações SNTP:
 



Configuração do sntp SG350X#SHOW 

 
Etapa 2. Verifique que os clientes de transmissão estão permitidos.
 

Nota: Nesta transmissão do exemplo SNTP para o IPv4 e o IPv6 os clientes são permitidos
em consequência das etapas fornecidas acima.
 
Etapa 3. Inscreva o comando seguinte verificar os ajustes da zona de hora (fuso horário).
Isto mostrará as configurações running.
 

Corrida SG350X#SHOW 



Etapa 4. Verifique que os ajustes da zona de hora (fuso horário) estão permitidos.
 

Você permitiu com sucesso o modo SNTP em seu interruptor.
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