
Simple Network Management Protocol (SNMP)
Community-configuratie op ESW2-350G
switches 

Doel
 

SNMP is een protocol voor netwerkbeheer dat wordt gebruikt om netwerkapparaten te
beheren. De toegangsrechten in SNMPv1 en SNMPv2 worden beheerd door de definitie van
gemeenschappen. De gemeenschapsnaam is een type gedeeld wachtwoord tussen het
SNMP beheerstation en het apparaat. 
 
Timesaver: Bij de installatie van SNMP-community’s moeten mogelijk SNMP-standpunten en
SNMP-groepen worden geconfigureerd. SNMP-standpunten zijn nodig als u Stap 10
uitvoert. SNMP-groepen zijn nodig als u Advanced in Stap 9 kiest. Raadpleeg de artikelen 
Simple Network Management Protocol (SNMP)-toetsen op ESW2-350G-switches en Simple
Network Management Protocol (SNMP)-groep op ESW2-350G-switches respectievelijk.
 
Dit artikel legt uit hoe u SNMP-gemeenschappen op de ESW2-350G-switches kunt
configureren
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

SNMP-community’s toevoegen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies SNMP > Community’s.
De pagina Community's wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add om een nieuwe SNMP-community te configureren.
 



 
Stap 3. Klik op de knop All om aan te geven dat een IP-apparaat tot de SNMP-gemeenschap
kan toegang hebben. Als dit geselecteerd is, kunt u naar Stap 9 overslaan. Anders klikt u op
het radioknop User Defined Radio om het IP-adres van het beheerstation in te voeren dat de
SNMP-gemeenschap kan benaderen. 
 

 
Stap 4. Klik op de gewenste radioknop IP-versie die afhankelijk is van het IP-adres van het
beheerstation. Als op versie 4 wordt gedrukt, worden de velden van het IPv6-adrestype
uitgeschakeld.
 

・ IPv4 — Als het IP-adres van het beheerstation van het IPv4-adrestype is.
 
・ IPv6 — Als het IP-adres van het beheerstation van het IPv6-adrestype is.
 

Timesaver: Als op IPv4 is gedrukt, kunnen stappen 5 en 6 worden overgeslagen.
 



 
Stap 5. Als de IP-versie IPv6 is, klikt u op de ondersteunde radioknop IPv6-adrestype in het
veld IPv6-adrestype.
 

・ Koppel lokaal — Adres dat start met FE80, uniek geïdentificeerd op één netwerklink, en
gebruikt voor lokale netwerkcommunicatie.
 
・ Wereldwijd — Adres bereikbaar via andere netwerken.
 

 
Stap 6. Als het IPv6-adrestype lokaal is, kiest u de interface waardoor het adres uit de
vervolgkeuzelijst Local Interface van de link wordt ontvangen.
 

・ VLAN — VLAN's helpen om logische uitzending domeinen te creëren die over één
switch of meerdere switches over het netwerk kunnen overspannen.
 
・ ISATAP - Het Intra-Site Automatic Tunnel Adapters Protocol (ISATAP) wordt gebruikt
om een tunneling op drie manieren mogelijk te maken, op de host-router, de router-host en
de host-host-configuratie. Het helpt automatische tunnels van IPv6 via IPv4 te leveren.
 



 
Stap 7. Met betrekking tot de optie die in Stap 4 is geselecteerd, voert u de juiste IP-
adresversie in het veld IP-adres in.
 
Stap 8. Voer de string in van de Community String-veld in die wordt gebruikt om het
beheerstation voor authenticatie aan andere SNMP-apparaten te certificeren.
 

 
Stap 9. Klik op een van de volgende radioknoppen voor de gegeven gemeenschap.
 

・ Basismodus: helpt de gemeenschap om toegangsniveaus te kiezen
 

- Alleen lezen: Gebruikers mogen alleen lezen.
 
- Lezen — Gebruikers kunnen lezen/schrijven en de apparaatconfiguratie wijzigen, maar
kunnen de community niet wijzigen.
 
- SNMP Admin — Alle gebruikers hebben toegang tot alle apparaten configuratie en
kunnen de community wijzigen.
 

・ Geavanceerd — Om toegangsrechten te geven aan de groepsleden verbonden met
groepsnaam. Kies de groepsnaam in de vervolgkeuzelijst Naam van de groep.
 
Opmerking: Geavanceerde modus is alleen beschikbaar als IPv6 Link Local is
geselecteerd.
 



Stap 10. (Optioneel) Controleer de naam van de weergave en kies de naam van de
gewenste SNMP-weergave in de vervolgkeuzelijst Naam bekijken die de verzameling MIB-
subbomen specificeert waaraan toegang is verleend. Dit staat u toe om de juiste permissies
te geven gebaseerd op welke optie van de Basismodus wordt gekozen.
 
Opmerking: De optie Naam bekijken is niet beschikbaar voor SNMP Admin-modus
aangezien een SNMP-beheerder toegang krijgt voor alle bewerkingen op het apparaat.
 
Stap 1. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan. De communautaire tabel toont de
nieuwe gemeenschap.
 

  
Bestaande SNMP-community’s beheren
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies SNMP > Community’s.
De pagina Community's wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het vakje voor de gewenste gemeenschap in de Community-tabel en klik
op Bewerken om de community te bewerken. Het venster Bewerken community verschijnt:
 

 
Stap 3. Bewerk de gewenste velden. Raadpleeg voor de beschrijving van de velden de
stappen 9 en 10 van de vorige sectie.
 
Stap 4. Klik op Toepassen. De wijzigingen worden toegepast in de communautaire tabel.



 
Stap 5. (optioneel) Om de gemeenschappen uit de communautaire tabel te verwijderen,
vinkt u het betreffende vakje en klikt u op Verwijderen.
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