
Configuração do Simple Network Management
Protocol (SNMP) em RV220W e em RV120W 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de padrão do Internet para
controlar dispositivos em redes IP. Isto é na maior parte útil se você quer sistemas de
gerenciamento de rede monitorar dispositivos rede-anexados para as circunstâncias que
justificam a atenção administrativa. Por exemplo um roteador, um interruptor, uma
impressora, um servidor NAS, um roteador ISP ADSL, Linux, UNIX, e um Windows Server
podem usar o SNMP para controlar dispositivos em redes IP. O SNMP pode encontrar ou
controlar o desempenho da rede, resolver problemas, ou mesmo aperfeiçoar a rede mais
adicional. O SNMP trabalha na camada de aplicativo do conjunto de protocolos do Internet
(camada 7 do modelo osi).
 
O objetivo deste documento é ajudar a configurar o Simple Network Management no
RV220W e no RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Edite o usuário SNMPv3
 

Esta característica permite que o usuário edite a tabela de usuário SNMPv3 e reconfigure-a
em uma maneira desejada. A configuração é feita adicionar/edita a página de configuração
SNMPv3.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o SNMP.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 5. O clique edita e adicionar/edita a página de configuração SNMPv3 abre:
 



 

 
Nota: Cada novo usuário como o convidado na lista SNMPv3 terá privilégios do read only e
o administrador terá lido e para escrever privilégios.
 
Etapa 6. Escolha o nível de segurança desejado da lista de drop-down do nível de
segurança:
 

• NoAuthNoPriv — Se nenhuns qualquer algoritmo de autenticação e algoritmo da
privacidade são exigidos.
 
• AuthNoPriv — Somente um algoritmo de autenticação e uma senha são submetidos.
 
• AuthPriv — Se um algoritmo de autenticação, o algoritmo da privacidade, e suas senhas
são exigidos.
 

Passo 7. Se AuthNoPriv ou AuthPriv são escolhidos, escolha o tipo de algoritmo de
autenticação da lista de drop-down do algoritmo de autenticação e incorpore a senha ao
campo de senha de autenticação. A senha de autenticação é um algoritmo da chave pública
para oferecer a garantia a respeito da integridade da informação, e a identidade da entidade
de origem:
 

• MD5 — Algoritmo de message digest cinco (MD5). O MD5 não é colisão resistente e é
apropriado para aplicativos como os Certificados ou as assinaturas digital SSL que
confiam nesta propriedade. O MD5 comprime todo o fluxo de byte em um valor do bit 128,
mas o SHA comprime-o em um valor do bit 160. O MD5 é levemente mais barato



computar, porém o MD5 é uma versão mais velha do algoritmo de hash e é vulnerável aos
ataques da colisão.
 
• SHA — Secure Hash Algorithm (SHA). Há quatro algoritmos SHA e é estruturado
diferentemente e distinguido como SHA-0, SHA-1, SHA-2 e SHA-3. O SHA-1 é o mais
amplamente utilizado. O SHA é considerado uma autenticação mais segura do que o MD5.
O SHA é mais novo do que o MD5 e é mais de confiança com aplicativos digitais.
 

Etapa 8. Se AuthPriv é escolhido, escolha o tipo de algoritmo da privacidade das listas de
drop-down do algoritmo da privacidade e incorpore a senha ao campo de senha da
privacidade:
 

• AES — Advanced Encryption Standard (AES). Escolha o AES se o método de
criptografia o mais atrasado é precisado. O AES trabalha em um princípio do design que
trabalhe em um tamanho de bloco fixo dos bit 128. O uso comum do AES é para
aplicativos de nível elevado da Segurança.
 
• DES — Data Encryption Standard (DES). O AES tomou sobre devido a Segurança
nivelada avançada. Muitos aplicativos ainda usam o DES porque é barato executar, porém
o tamanho chave de 56 bit é pequeno bastante se quebrar. O DES pode ainda ser usado
para empresas de pequeno porte e HOME.
 

Nota: A senha da privacidade e a senha de autenticação são os recursos de segurança para
as mensagens que devem ser enviada cifrado e autenticado. Estas senhas serão
verificadas sempre que vão abaixo descriptografia na outra rede interessada.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Adicionar/edite/armadilha de SNMP da supressão
 

Esta característica permite que você adicione, edite, ou suprima da armadilha de
SNMP criada na tabela da armadilha. As armadilhas podem ser criadas, editado, e
suprimido no mesmos prenda a tabela.
  

Adicionar a armadilha de SNMP
 

Uma armadilha de SNMP permite um agente de notificar a estação de gerenciamento sobre
eventos significativos. Um SNMP Manager é uma característica que permita que o roteador
envie pedidos aos agentes e receba respostas de SNMP daqueles agentes especificados.
Um mensagem de armadilha está emitido por um agente que é executado em um
dispositivo gerenciado quando um erro ou uma condição alerta ocorrem. O mensagem de
armadilha é enviado ao sistema de administração para alertar administradores da situação.
Dados de gerenciamento da exposição dos agentes SNMP nos sistemas controlados como
variáveis. O protocolo permite tarefas do gerenciamento ativo, tais como a alteração e a
aplicação de uma configuração nova com a alteração remota daquelas variáveis.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona e o SNMP adiciona/edita a página abre:
 

 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SNMP
Manager ou do agente da armadilha ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT.
 
Etapa 4. Entre na porta da armadilha de SNMP do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT a que os mensagens de armadilha serão enviados no campo de porta.
 

 
Etapa 5. Escolha a versão de SNMP da lista de drop-down da versão de SNMP:
 

• v1 — A versão 1 é a implementação inicial e opera-se sobre protocolos como o User
Datagram Protocol (UDP) e o IP. A versão 1 foi criticada para a Segurança deficiente e a
autenticação é executada pelo string de comunidade que é transmitido no texto não
criptografado.
 
• V2c — A versão 2 revisou a versão 1 e inclui melhorias nas áreas de desempenho, na
Segurança e na confidencialidade. A versão 2 é incompatível com versão 1 em duas
áreas: formatos de mensagem e operações do protocolo.
 
• v3 — Segurança adicionada da versão 3 primeiramente e realce da configuração remota
ao protocolo. A autenticação na versão 1 e 2 não faz nada mais do que uma senha
enviada no texto não criptografado mas na versão 3 a mensagem contém os parâmetros
de segurança que são codificados como uma série de octeto. Daqui a versão 3 é a versão
por muito a mais atrasada e a mais segura atual nas versões de SNMP.
 

Nota: A versão 1 é apoiada pela maioria dos dispositivos que são SNMP compatível. É



importante saber que que versão de SNMP não é apoiada pelo server ou pelo dispositivo
que você quer monitorar ou um Mensagem de Erro será recebido. A versão 3 é a versão a
mais atrasada e a mais segura. Adiciona a autenticação e a criptografia mas exige a
compatibilidade com o dispositivo.
 
Etapa 6. Incorpore o string de comunidade a que o agente pertence no campo da
comunidade. O string de comunidade é um tipo de senha que é transmitida no texto não
criptografado.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Edite a armadilha de SNMP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. O clique edita e o SNMP adiciona/edita a página abre:
 

 
Etapa 4. Faça as mudanças e a salvaguarda desejadas do clique para aplicar mudanças.
  

Suprima do SNMP traps
 



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. A supressão de Cick e a armadilha de SNMP são suprimidas.
  

Adicionar/edite/controle de acesso da supressão SNMP v1/v2c
 

O controle de acesso permite a limitação do acesso ao dispositivo e fornece a informação
necessária sobre o SNMP Manager ou o agente da armadilha. Um usuário da regra do
acesso pode criar, reconfigurar, ou suprimir das entradas de controle de acesso na tabela
de controle de acesso SNMP v1/V2c.
  

Adicionar o controle de acesso SNMP v1/v2c
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona e adicionar/edita a página de configuração do controle de acesso
 abre:



 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SNMP
Manager específico ou prenda o agente em que para criar uma regra do acesso no IP
address coloque.
 
Etapa 4. Incorpore a máscara de sub-rede usada para determinar a lista de SNMP Manager
permitidos no campo da máscara de sub-rede.
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome que é usado para descrever uma comunidade SNMP no
campo da comunidade.
 
Etapa 6. Escolha o tipo de acesso do tipo de acesso deixam cair para baixo a lista:
 

• rocommunity — Se o SNMP Manager ou o agente da armadilha são desejados ser dados
lido e altere a permissão para todos os ajustes SNMP.
 
• rwcommunity — Se o SNMP Manager ou o agente da armadilha são desejados ser
dados a permissão do read only para todos os ajustes SNMP.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Edite o controle de acesso SNMP v1/v2c
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 



 
Etapa 3. Cick edita e o SNMP adiciona/edita a página abre:
 

 
Etapa 4. Faça as mudanças e a salvaguarda desejadas do clique para aplicar mudanças.
  

Suprima do controle de acesso SNMP v1/v2c
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento de redes > o SNMP. A página SNMP abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. A supressão de Cick e a armadilha de SNMP são suprimidas.
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