
Configuração de opiniões SNMP no Roteadores
RVL200 VPN 

Objetivo
 

As opiniões SNMP permitem ou negam o acesso às características do dispositivo ou aos
aspectos da característica. As opiniões SNMP são usadas geralmente com um grupo
definido em um perfil de grupo. Neste artigo, nós vimos através do identificador de objeto do
Management Information Base do termo (MIB) (OID). O OID é uma corda dos números
legíveis somente ao MIB. Um SNMP OID é similar a um endereço que identifique a posição
de um elemento na rede SNMP. O MIB atribui a etiqueta legível a cada OID, que permite
que o gerente interprete e monte mensagens snmp.
 
O objetivo deste artigo é descrever opiniões do Simple Network Management Protocol
(SNMP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RVL200
  

Configuração de opiniões SNMP
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher SNMP > vistas. A página
da opinião SNMP abre.
 

 
• Nome de visualização — Escolha o nome de visualização apropriado da lista de drop-



down do nome de visualização. Consiste em dois visualizações padrão:
 

– Padrão — Isto indica a opinião do padrão SNMP para vistas lidas e de leitura/gravação,
que inclui algum MIB OID.
 
– DefaultSuper — Isto indica a opinião do padrão SNMP para opiniões do administrador.
Não obstrui nenhum subtree OID.
 

• Nome de visualização novo — Dê entrada com o nome de visualização novo no campo
de nome de visualização novo.
 
• Árvore do SubTree ID — Indique o subtree a ser incluído ou excluído na opinião SNMP.
 
• Tipo da vista — Choose incluiu se o OID definido é incluído na opinião selecionada
SNMP. Choose excluiu se o OID definido é excluído na opinião selecionada SNMP.
 

Etapa 2. O clique adiciona para alistar para configurar a entrada na lista. Um máximo de 20
entradas é permitido ser adicionado à lista.
 
Etapa 3. Ajustes da salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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