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Configuratie van Simple Network Management
Protocol (SNMP) Engine ID op SX500 Series
Stackable-switches 

Doel
 

Simple Network Management Protocol (SNMP) is een applicatielaag protocol dat een
SNMP-manager toestaat om een SNMP-agent te controleren door de uitwisseling van
SNMP-berichten. SNMP helpt netwerkproblemen te vinden en op te lossen,
netwerkprestaties te beheren en netwerkgroei te plannen. SNMPv3 is een geavanceerde
versie van SNMP die meer veiligheidsnormen en privacy biedt. De Engine-ID wordt alleen
gebruikt door SNMPv3-entiteiten of -agents om ze uniek te identificeren. Dit artikel legt uit
hoe u een SNMP-motor-ID kunt configureren op de SX500 Series Stackable Switches.
 
Opmerking: SNMP-gebruikers toevoegen verwijst naar de configuratie van SNMP-gebruikers
via SX500 Stackable Switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

SX500 Series Stackable-switches
  

Softwareversie
 

1.3.0.62
  

Configuratie van SNMP Engine-id
 
Configuratie van lokale engine-id
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Engine ID. De
pagina Engine ID wordt geopend:
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Opmerking: Lokale motor-ID wordt gedefinieerd door de unieke identificator van de SNMP-
motor, die gewoonlijk wordt gebruikt voor identificatie maar niet voor adressering. De lokale
machine-ID geeft aan dat de SNMP is ingesteld. Wanneer de motor-ID wordt gewijzigd,
worden alle geconfigureerde SNMP-gebruikers en SNMP-groepen gewist.
 
Stap 2. Klik in het veld Local Engine ID op een van de gewenste radioknoppen waarlangs de
lokale motor-ID moet worden gemaakt:
 

Gebruik standaard: dit gebruikt de machine-ID van de motor en is gebaseerd op het MAC-
adres van de schakelaar, dat als volgt is gedefinieerd:
 

- Eerste vier octetten — Het eerste deel is gelijk aan 1 en de rest is het door Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) toegekende ondernemingsnummer.
 
- Vijfde octet — Dit is ingesteld op 3 om het volgende MAC-adres aan te geven.
 
- Laatste 6 octetten — Dit is gewoon het MAC-adres dat aan de switch toebehoort.
 

Geen — Deze optie geeft aan dat geen motor-ID wordt gebruikt.
Gebruikershandleiding — Hiermee kan de gebruiker de lokale ID van de machine invoeren.
 

 
Stap 3. Als u in Stap 2 voor de gebruikersdefinitie hebt gekozen, voert u de gewenste motor-
ID in het veld naast deze optie meegeleverd. De motor-ID moet een hexadecimale string zijn
die varieert van 10 tot 64. Er moeten minimaal 20 hexadecimale tekens zijn.
 
Stap 4. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
 

 
Stap 5. Klik op OK om een gegevenswissing te bevestigen.
  

Configuratie van Remote Engine
 

Een gebruiker is verbonden met een andere SNMP-entiteit naast de lokale schakelaar. De
afstandsbediening van motor is gedefinieerd, afstandsapparatuur ontvangt informatieve
berichten, maar kan geen verzoeken om informatie indienen.
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Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Engine ID. De
pagina Engine ID wordt geopend:
 

 
Stap 2. In de tabel Remote Engine ID klikt u op Toevoegen om een nieuwe externe motor-ID
toe te voegen die u met uw eigen SNMP-motor-ID kunt in kaart brengen. In de onderstaande
tabel worden alle toegevoegde ID- en IP-adressen van de afstandsbediening weergegeven
waarop de motor kan praten of berichten kan versturen. Er verschijnt een nieuw venster.
 

 
Stap 3. In het veld Server Definition, kies of u de afstandsmotor door zijn IP-adres of door
naam wilt specificeren:
 

Om een website of een domeinnaam te specificeren.
Door IP-adres — Om een website IP-adres te specificeren (voorbeeld: 192.168.1.2000).
 

Stap 4. Als u in Stap 3 op Door IP-adres klikt, klikt u op versie 4 of versie 6 op basis van het
type extern IP-adres (IPv4 of IPv6).
 
Stap 5. Als IPv6 in Stap 4 is geselecteerd, klikt u op een van de radioknoppen van IPv6-
adrestype.
 

Koppel lokaal - het IPv6-adres identificeert elke host op één netwerklink. Een lokaal adres van
de link is niet routeerbaar en kan alleen voor communicatie op het lokale netwerk worden
gebruikt.
Global — Het IPv6-adres is een wereldwijd onbekend IPv6-type dat zichtbaar en bereikbaar is



via andere netwerken.
 

Stap 6. Als Local is geselecteerd voor het IPv6-adrestype in Stap 9, kies de interface in de
vervolgkeuzelijst. U kunt prefixes van alle beschikbare interfaces in de lijst zien. De
interfaces kunnen worden geconfigureerd onder IPv6-interfaces. Raadpleeg het artikel
getiteld IPv6 Interface Configuration op SX500 Series Stackable Switches voor uitgebreide
instructies.
 

 
Stap 7. Met betrekking tot de optie die in Stap 3 is geklikt, voert u het IP-adres of de
domeinnaam van de server in het veld IP-adres/naam van de server in.
 
Stap 8. Voer in het veld Engine ID de afstandsbediening in die is gekoppeld aan het
respectievelijke IP-adres/domeinnaam die u in Stap 7 hebt ingevoerd.
 
Stap 9. Klik op Toepassen.
  

Een SNMP Engine-id bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Engine ID. De
pagina Engine ID wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het gewenste aanvinkvakje en klik op Bewerken om een SNMP Engine-
ID te bewerken. Er verschijnt een nieuw venster.
 



 
Stap 3. (Optioneel) Kies het IP-adres in de vervolgkeuzelijst IP-adres waarvan de motor-ID
moet worden bewerkt.
 

 
Stap 4. Voer in het veld ID van de motor het gewenste ID in.
 
Stap 5. Klik op Toepassen om de wijzigingen op te slaan.
 

 
N.B.: U kunt de definitie van server of IP-versie niet wijzigen wanneer u een bestaande
afbeelding bewerkt. Je moet een nieuwe maken voor zulke veranderingen.
  

Een SNMP Engine-id verwijderen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > Engine ID. De
pagina Engine ID wordt geopend:
 

.
 
Stap 2. Als u SNMP-mapping moet verwijderen uit de tabel met de afstandsbediening, vinkt
u het juiste vakje aan en klikt u op Verwijderen.
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