
Configuração do Simple Network Management
Protocol (SNMP) em RV215W 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de camada do aplicativo
que seja usado para controlar e monitorar uma rede. O SNMP é usado por administradores
de rede para controlar o desempenho da rede, detectar e corrigir problemas de rede, e para
recolher estatísticas de rede. Uma rede gerenciada SNMP consiste em dispositivos
gerenciado, em agentes, e em uma gerente de rede. Os dispositivos gerenciado são os
dispositivos que são capazes da característica SNMP. Um agente é software SNMP em um
dispositivo gerenciado. Uma gerente de rede é uma entidade que receba dados dos agentes
SNMP. O usuário deve instalar um programa do gerente SNMP v3 para ver notificações de
SNMP.
 
Este artigo explica como configurar o SNMP no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração de SNMP
 

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



  
Informação de sistema SNMP
 

 
Etapa1. A verificação permite no campo SNMP de permitir a configuração de SNMP no
RV215W.
 
Nota: O Engine ID para o agente do RV215W é indicado no campo do Engine ID. O motor



ID é usado para identificar excepcionalmente agentes em dispositivos gerenciado.
 
Etapa 2. Dê entrada com um nome para o contato de sistema no campo de SysContact. É
prática comum incluir a informação de contato para o contato de sistema.
 
Etapa 3. Incorpore o local físico do RV215W ao campo de SysLocation.
 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para a identificação do RV215W no campo de
SysName.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique.
  

Configuração do usuário SNMPv3
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio que corresponde à conta desejada para configurar no
campo de nome de usuário. O privilégio de acesso do usuário é indicado no campo do
privilégio de acesso.
 

• Convidado — Um usuário convidado somente leu privilégios.
 
• Admin — Um usuário admin leu e escreveu privilégios.
 

Etapa 2. Da lista de drop-down do nível de segurança escolha a Segurança desejada. A
autenticação é usada para autenticar e permitir que os usuários ver ou controlem as
características SNMP. A privacidade é uma outra chave que possa ser usada para
aumentar a Segurança na característica SNMP.
 

• Nenhuma autenticação e nenhuma privacidade — Nenhuma senha da autenticação ou
da privacidade é exigida pelo usuário.
 
• Autenticação e nenhuma privacidade — Somente a autenticação é exigida pelo usuário.
 
• Autenticação e privacidade — A autenticação e uma senha da privacidade são exigidas
pelo usuário.
 

Etapa 3. Se o nível de segurança inclui a autenticação, clique o botão de rádio que
corresponde ao servidor desejado no campo do server do algoritmo de autenticação. Este
algoritmo é uma função de mistura. As funções de mistura são usadas para converter
chaves em uma mensagem designada do bit.
 

• MD5 — O sumário de mensagem 5 (MD5) é um algoritmo que tome uma entrada e



produza um message digest do bit 128 da entrada.
 
• SHA — O Secure Hash Algorithm (SHA) é um algoritmo que tome uma entrada e
produza um message digest de 160 bit da entrada.
 

Etapa 4. Incorpore uma senha para os usuários ao campo de senha de autenticação.
 
Etapa 5. Se o nível de segurança inclui a privacidade, clique o botão de rádio que
corresponde ao algoritmo desejado no campo do algoritmo da privacidade.
 

• DES — O Data Encryption Standard (DES) é um algoritmo de criptografia que use o
mesmo método para cifrar e decifrar uma mensagem. O algoritmo de DES processa mais
rapidamente do que o AES.
 
• AES — O Advanced Encryption Standard (AES) é um algoritmo de criptografia que use
métodos diferentes para cifrar e decifrar uma mensagem. Isto faz a AES um algoritmo de
criptografia mais seguro do que o DES.
 

Etapa 6. Incorpore uma senha da privacidade para os usuários ao campo de senha da
privacidade.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Configuração da armadilha
 

As armadilhas são mensagens snmp gerados usados para relatar eventos do sistema. Uma
armadilha forçará um dispositivo gerenciado para enviar um mensagem snmp à gerente de
rede que notifica a gerente de rede de um evento do sistema.
 

 
Etapa 1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT a que as
notificações de armadilha serão enviadas no campo do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 2. Entre no número de porta do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
a que as notificações de armadilha serão enviadas no campo de porta.
 
Etapa 3. Incorpore o string de comunidade a que o gerenciador de armadilha pertence no
campo da comunidade. Um string de comunidade é uma sequência de caracteres de texto
que atue como uma senha. É usado pelo SNMP para autenticar as mensagens enviadas
entre um agente e uma gerente de rede.
 
Nota: Este campo é somente aplicável se a versão da armadilha de SNMP não é versão 3.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down da versão de SNMP escolha a versão do SNMP Manager
para os mensagens de armadilha de SNMP.
 



• v1 — Usa um string de comunidade para autenticar mensagens de armadilha.
 
• v2c — Usa um string de comunidade para autenticar mensagens de armadilha.
 
• v3 — Usa senhas criptografada para autenticar mensagens de armadilha.
 

Etapa 5. Salvaguarda do clique.
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