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Introdução

Este documento descreve como executar a caminhada do Simple Network Management Protocol
(SNMP) para a utilização da interface serial em roteadores Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você cumpre estas exigências antes que você tente esta configuração:  

O server de onde você está votando o roteador é alcançável●

A comunidade de SNMP de leitura/gravação correta configurada no roteador●

Componentes Utilizados

Este documento é criado usando um Cisco 1941 Router com o VWIC2-1MFT-T1/E1. Contudo,
este documento não é restringido à versão de software e hardware específica.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Background



Este documento ajuda um técnico a compreender porque a caminhada SNMP votar a utilização
da interface serial usando ifHCInOctets e ifHCOutOctets não trabalha e o que é a ação alternativa
em tais situações.

Configurar

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações
sobre os comandos usados nesta seção.

Configuração no roteador

Uma amostra da configuração no Cisco 1941 Router em que nós votamos
ifHCInOctets/ifHCOutOctets na interface serial do cartão VWIC2-1MFT-T1/E1:

teste RW da comunidade do NAS(config)#snmp-server

Resumo da relação de NAS#show IP | un e
APROVAÇÃO do IP address da relação? Protocolo status do método
Up Up GigabitEthernet0/1 10.106.65.131 YE DHCP     

Ifindex g0/1 do ifmib do SNMP MIB de NAS#sh
Relação = GigabitEthernet0/1, Ifindex = 3

Série 0/1/0:30 do ifindex do ifmib do SNMP MIB de NAS#sh
Relação = Serial0/1/0:30, Ifindex = 11

ifHCInOctets: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6
ifHCOutOctets: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste
10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3 c   
IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 1712486

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste 10.106.65.131
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.11 c
IF-MIB::ifHCInOctets.11 = nenhum tal exemplo existe atualmente neste OID

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste 10.106.65.131
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.11 c
IF-MIB::ifHCOutOctets.11 = nenhum tal exemplo existe atualmente neste
OID

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste 10.106.65.131
.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10.3 c
IF-MIB::ifHCOutOctets.3 = Counter64: 1063644

Como nós podemos ver acima, a votação SNMP não retorna “nenhum tal exemplo existe
atualmente neste OID” para a interface serial, quando retornar o valor correto para a relação do
gigabitethernet.

http://tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Para interfaces serial com as velocidades/largura de banda menos do que o 20 Mbps, contadores
HC para octetos não são executadas. Daqui espera-se que o polling snmp retorna de “o erro
nenhum tal exemplo”.

Solução:

Use a versão 32bit – ifInOctets ifOutOctets/. Isto trabalha com o SNMPv2 e o SNMPv3 como
mostrado abaixo:

ifOutOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
ifInOctets 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

Série 0/1/0:30 do ifindex do ifmib do SNMP MIB de NAS#sh
Relação = Serial0/1/0:30, Ifindex = 7

SNMPv2:

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste 10.106.65.131 c
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 1874894

SNMP-server% snmpwalk -v2c - teste 10.106.65.131 c
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 2275304

SNMPv3:

SNMP-server% snmpwalk -v3 - ciscouser u - um ciscopwd 10.106.65.201
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7
IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 5030145

SNMP-server% snmpwalk -v3 - ciscouser u - um ciscopwd 10.106.65.201
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7
IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 6126029

Note: Para configurações em relação ao SNMPv3, refira por favor as configurações SNMPv3

Informações Relacionadas

   •    Como calcular a utilização da largura de banda usando o SNMP
   •    Configurações SNMP v3
   •    Frame Relay 64-bit Counters
   •    Localizador MIB
   •    Gerenciamento de desempenho: White Paper de práticas recomendadas
   •    Suporte Técnico - Cisco Systems

http://docwiki.cisco.com/wiki/Snmp_v3_configurations
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/8141-calculate-bandwidth-snmp.html
http://docwiki.cisco.com/wiki/Snmp_v3_configurations
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/wan_frly/configuration/15-s/wan-frly-15-s-book/wan-fr-64b-ctr.html
http://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/MainServlet?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/availability/high-availability/15115-perfmgmt.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
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