
Configurar o Simple Network Management
Protocol (SNMP) no Roteadores RV320 e
RV325 VPN 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de camada do aplicativo
que seja usado para controlar e monitorar o tráfego de rede. O SNMP mantém todos os
registros da atividade de vários dispositivos na rede para ajudá-lo rapidamente a encontrar a
fonte de edições na rede quando necessário. Na série do VPN Router RV32x, você pode
permitir SNMPv1/v2c, SNMPv3, ou ambos ao mesmo tempo de ter o desempenho desejado
da rede.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o SNMP na série do VPN Router
RV32x.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Configuração de SNMP
 

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

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome de host no campo de nome de sistema.



Etapa 3. Incorpore o nome ou a informação de contato da pessoa que é responsável para o
roteador no campo do contato de sistema.
 
Etapa 4. Incorpore o local físico do roteador ao campo do local de sistema.
 
Nota: A informação incorporada aos campos do contato de sistema e do local de sistema 
não altera o comportamento do dispositivo. Você pode entrá-los como desejado ajudar o
melhor a controlar seus dispositivos (por exemplo, você pode o encontrar desejável incluir
um número de telefone no campo do contato de sistema).
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome da comunidade de armadilha a que o agente pertence no 
campo de nome da comunidade de armadilha. Uma armadilha é uma mensagem que esteja
enviada pelo dispositivo quando um evento específico ocorre. O nome de comunidade de
armadilha pode ser até 64 caráteres alfanuméricos. O nome de comunidade de armadilha
do padrão é público.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração SNMPv1/SNMPv2c
 

O SNMPv1 é a primeira versão do SNMP, e é considerado agora incerto. O SNMPv2C é
uma versão melhorada do SNMP. Fornece mais Segurança do que o SNMPv1 e a
manipulação de erros melhorada.
 

 
Etapa1. A verificação permite SNMPv1/v2c de permitir SNMPv1/2c.
 



 
Etapa 2. Dê entrada com um nome da comunidade no campo de nome da comunidade da
obtenção. Obtenha o nome da comunidade é o string de comunidade do read only para
autenticar o comando SNMP Get. O comando Get é usado recuperar a informação do
dispositivo SNMP. O nome da comunidade da obtenção pode ser até 64 caráteres
alfanuméricos. O padrão obtém o nome da comunidade é público.
 
Etapa 3. Dê entrada com um nome da comunidade no campo de nome da comunidade do
grupo. É o string de comunidade de leitura/gravação para autenticar o comando snmp set. O
comando set é usado para alterar ou ajustar as variáveis no dispositivo. O nome da
comunidade do grupo pode ser até 64 caráteres alfanuméricos. O nome da comunidade
ajustado do padrão é privado.
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain
Name do server específico aonde o software do gerenciamento de SNMP é executado no
campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do receptor de armadilha 
SNMPv1/v2c. Um mensagem de armadilha está enviado ao administrador do server para
notificar o administrador se qualquer erro ou falha ocorrem.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração SNMPv3
 

O SNMPv3 é a versão a mais atrasada do SNMP, e fornece o mais de nível elevado da
Segurança entre as três versões de SNMP. Igualmente fornece a configuração remota.
 



 
Etapa1. A verificação permite o SNMPv3 de permitir o SNMPv3.
  

Gerenciamento do grupo SNMPv3 
 

O Gerenciamento do grupo SNMPv3 permite que você crie grupos com os níveis diferentes
do acesso ao dispositivo. Você pode então traçar usuários nestes grupos enquanto você
julga apropriado.
 



 
Etapa 1. O clique adiciona na tabela do grupo para adicionar um grupo novo na tabela do
Gerenciamento do grupo SNMPv3. A página do Gerenciamento do grupo SNMPv3 abre:
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do grupo no campo de nome do grupo.
 



 
Etapa 3. Escolha o tipo de Segurança da lista de drop-down do nível de segurança. Os tipos
de Segurança são descritos como segue:
 

• Nenhuma autenticação, nenhuma privacidade — Os usuários neste grupo não serão
exigidos ajustar uma senha de autenticação ou ajustar uma senha da privacidade. As
mensagens não serão cifradas, e os usuários não serão autenticados
 
• Autenticação, nenhuma privacidade — Os usuários serão exigidos ajustar uma senha de
autenticação, mas não uma senha da privacidade. Os usuários serão autenticados quando
as mensagens são recebidas, mas as mensagens não estarão cifradas.
 
• Privacidade da autenticação — Os usuários serão exigidos ajustar uma senha de
autenticação e uma senha da privacidade. Os usuários serão autenticados quando as
mensagens são recebidas. As mensagens serão cifradas igualmente usando a senha da
privacidade.
 



 
Etapa 4. Verifique as caixas de seleção para selecionar o Management Information Base
específico (o MIBs) a que você quer o grupo ter o acesso. O MIBs é usado para definir a
informação necessária do sistema controlado. É representado como
iso.org.dod.internet.mgmt.mib. Ajustando o MIBs específico, você pode permitir que os
grupos tenham o acesso às peças diferentes do dispositivo.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio específico para que cada MIB verificado escolha o nível da
permissão disponível ao grupo. Os níveis das permissões são definidos como segue:
 

• Read only — Os usuários neste grupo poderão ler do MIB, mas não o alterar.
 
• De leitura/gravação — Os usuários neste grupo poderão a ambos lido do MIB, e alterá-lo-
ão.
 

Etapa 6. Enrole para baixo e clique a salvaguarda para salvar os ajustes. Isto adiciona o
grupo à tabela do grupo.
 



 
Etapa 7. (opcional) se você quer mudar o grupo configurado, clica o botão de rádio do grupo
desejado e clica-o então edita e muda os campos respectivos.
 
Etapa 8. (opcional) se você quer suprimir do grupo configurado, clica o botão de rádio
desejado do grupo e clica então a supressão.
  

Gerenciamento de usuário SNMPv3
 

Os usuários SNMP são os usuários remotos para quem os serviços SNMP são executados.
 
Nota: Você tem que adicionar um grupo à tabela do grupo antes que você possa adicionar
um usuário na tabela de usuário.
 



 
Etapa 1. O clique adiciona da tabela de usuário para adicionar um novo usuário na tabela do
gerenciamento de usuário SNMPv3. A página do gerenciamento de usuário SNMPv3 abre:
 

 
Etapa 2. A verificação permite de permitir o gerenciamento de usuário para o SNMP.
 
Etapa 3. Dê entrada com um nome de usuário no campo de nome de usuário.
 
Etapa 4. Escolha o grupo desejado da lista de drop-down do grupo. O novo usuário é



adicionado a este grupo específico.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio específico para escolher um método de autenticação. Os
métodos de autenticação são descritos como segue:
 

• MD5 — O message digest Algorithm-5 (MD5) é uma função de mistura do hexadecimal
de 32 dígitos.
 
• SHA — O Secure Hash Algorithm (SHA) é uma função de mistura de 160 bit considerada
mais segura do que o MD5.
 

Etapa 6. Incorpore uma senha para a autenticação ao campo de senha de autenticação. A
senha de autenticação é a senha que é compartilhada adiantado entre os dispositivos.
Quando trocam o tráfego, usam a senha específica para autenticar o tráfego.
 
Etapa 7. Clique o botão de rádio específico para escolher o método de criptografia desejado
no campo do método da privacidade.
 

• DES — O Data Encryption Standard (DES) é um método de criptografia 56-bit.
Considera-se incerto, mas pode-se ser necessário quando o dispositivo é usado
conjuntamente com os outros dispositivos que não apoiam o AES.
 
• AES — O Advanced Encryption Standard (AES) usa um 128-bit, o 192-bit ou o método
de criptografia do 256-bit. Considera-se mais seguro do que o DES.
 

Etapa 8. Incorpore uma senha para a privacidade ao campo de senha da privacidade. A
senha da privacidade é a senha que é usada para cifrar mensagens.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. Isto adiciona o usuário à tabela de
usuário.
 

 



 
Etapa 10. (opcional) se você quer mudar o usuário configurado, para clicar o botão de rádio
do usuário desejado, e para clicá-lo então edita e muda o campo respectivo.
 
Etapa 11. (opcional) se você quer suprimir do usuário configurado, clica o botão de rádio do
usuário desejado, e clica então a supressão.
 

 
Etapa 12. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do receptor de
armadilha SNMPv3 ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
receptor de armadilha SNMPv3.
 
Etapa 13. Escolha o usuário respectivo da armadilha da lista de drop-down do usuário do
receptor de armadilha SNMPv3. Este é o usuário que recebe o mensagem de armadilha



quando um evento da armadilha ocorre.
 
Etapa 14. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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