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Inleiding

Dit document beschrijft hoe de SNMP-gebeurtenissen die door de UCCE/CVP-toepassing zijn
gegenereerd, kunnen worden ingeschakeld, geobserveerd en verzameld via een Trap-
ontvangergereedschap om de SNMP-functies en de SNMP-gerelateerde problemen te testen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Configuratie van SNMP V2 in UCCE en CVP●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

UCS versie 10.5(1) ●

Trap-ontvangertool●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen. 

Configuratie 

Procedure om SNMP-gebeurtenissen mogelijk te maken, te bekijken en te verzamelen.

Stap 1. Installeer het Trap-ontvangergereedschap op de doelserver die de SNMP-berichten



ontvangt die door de UCCE/CVP-toepassingsservers zijn gegenereerd.

Opmerking: Het gereedschap is aan dit artikel bevestigd, TrapOntvanver.zip

Stap 2. Laad de UCCE / CVP Management Information Base (MIB) in het gereedschap door de
onderstaande stappen uit te voeren

i) Vuur het gereedschap aan via Trap ontvanger GUI.

(ii) Klik op de knop Configureren.



(iii) Selecteer in het tabblad Mibs de MIB-optie laden en voer de MIBs UCCE en CVP in.

  

In dit stadium is het gereedschap met succes ingesteld om de binnenkomende SNMP-
gebeurtenissen van de UCCE/CVP-servers te aanvaarden.



Stap 3. Om een specifieke CVP / UCCE server of een communautaire string te selecteren en de
informatie in de logbestanden te verzamelen, kunt u de onderstaande stappen volgen.

(i) Selecteer in Trap ontvangerGUI de knop Configure.

(ii) Onder het tabblad Handelingen, Voeg de gewenste details toe.



(iii) Selecteer op het tabblad Handelingen de optie Logging op het tabblad Logging om de
loginformatie op te geven, zoals Bestandsnaam, pad, Toevoegen of overschrijven.



Klik op Toepassen en OK.

iv) Na ontvangst van de "setup-val"-vanger moeten de vallen beginnen te ontvangen die
vergelijkbaar zijn met de onderstaande informatie.
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