
Configuração de SNMP no VPN Router RV315W 
Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo TCP/IP para o
Gerenciamento de redes. O SNMP permite administradores vigiar o desempenho da rede,
taxas de erro. O SNMP pode igualmente traçar a disponibilidade da rede. O SNMP
framework consiste em três elementos; um SNMP Manager, um agente SNMP, e um MIB. A
função do SNMP Manager é controlar e monitorar as atividades dos host de rede que
utilizam o SNMP. O agente SNMP está dentro do software do dispositivo e ajuda na
manutenção dos dados a fim controlar o sistema. Ultimamente, o Management Information
Base (MIB) é uma área de Virtual Storage para a informação de gerenciamento de rede.
Liga estes três para monitorar e controlar os dispositivos em uma rede.
 
Este artigo ajuda a explicar como configurar o SNMP no VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configurar o SNMP
 

O SNMP v1 é a versão original do SNMP, que falta determinada funcionalidade e trabalha
somente em redes TCP/IP, SNMP v2 é uma iteração melhorada de v1. O SNMP v1&v2
deve somente ser escolhido para as redes que utilizam o SNMPv1 ou o SNMPv2. O SNMP
v3 é o padrão o mais novo do SNMP e endereça muitas das introduções de SNMP v1 e v2.
Em particular, endereça muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e de v2. O SNMP
v3 igualmente permite que os administradores movam-se para um padrão SNMP comum.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
o SNMP. A página SNMP abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade para permitir o SNMP.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado da versão de SNMP.
 

• SNMP v1&v2 — O SNMP v1 é a iteração original do SNMP e falta determinada
funcionalidade, o SNMP v2 é a versão mais nova que melhora a funcionalidade, mas esta
opção deve somente ser escolhida para as redes que executam SNMP v1 ou SNMP v2.
 
• SNMP v3 — O SNMP 3 é a versão a mais nova, isso permite que os administradores
utilizem um padrão. Esta opção deve ser escolhida como ela remenda muitas falhas de
Segurança dentro de v1 e de v2.
  

Configurar o SNMP para SNMP v1&v2
 

 
Etapa 4. (opcional) incorpora a informação de contato ao campo do contato de sistema.
Este é o indivíduo a contactar para o auxílio da rede.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome no campo de nome de sistema. Este é o nome atribuído
à instalação SNMP.
 
Etapa 6. Entre em um lugar no campo do local de sistema. Isto é o lugar onde o sistema é
encontrado.



Etapa 7. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de somente leitura SNMP.
Este é o parâmetro do cliente para o acesso do read only da instalação SNMP.
 
Etapa 8. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de leitura/gravação SNMP.
Este é o parâmetro do cliente para o acesso de leitura e gravação da instalação SNMP.
 
Etapa 9. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de armadilha. Esta é a
comunidade com a capacidade para utilizar o SNMP traps. As armadilhas são notificações
dirigidas enviadas ao administrador. As armadilhas permitem o administrador controlar cada
dispositivo permitindo que seu usuário notifique-os usando uma armadilha.
 
Etapa 10. Incorpore um host ao campo do host confiável SNMP. Este é o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host da confiança para a instalação SNMP.
 
Etapa 11. Incorpore um host ao campo do host do receptor de armadilha. Este é o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do administrador para receber as armadilhas.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Configurar o SNMP para SNMP v3
 

Etapa 4. (opcional) incorpora a informação de contato ao campo do contato de sistema.
Este é o indivíduo a contactar para o auxílio da rede.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome no campo de nome de sistema. Este é o nome atribuído
à instalação SNMP.
 
Etapa 6. Entre em um lugar no campo do local de sistema. Isto é o lugar onde o sistema é
encontrado.
 

 
Etapa 7. (opcional) incorpora um username ao campo de nome de usuário da Segurança.
Este é o username que é usado a fim aceder à instalação SNMP.
 
Etapa 8. (opcional) incorpora uma senha ao campo de senha de autenticação. Esta é a
senha que é usada a fim aceder à instalação SNMP.
 
Etapa 9. Clique o botão de rádio HMAC-MD5 ou HMAC-SHA no campo do método de
autenticação. O Hash-Based Message Authentication Code (HMAC) é um código cifrado



que combine um código da autenticação e uma chave criptográfica secreta. O propósito
principal do HMAC é para a Segurança da mensagem. Um HMAC autenticará os dados
baseados fora das chaves secretas produzidas.
 

• HMAC MD5 — Este algoritmo de hash tem diversas falhas de Segurança e os dados
podem ser comprometidos. O HMAC MD5 é um mecanismo para a autenticação de
mensagem usando funções de mistura criptograficamente. O MD5 é utilizado nas
situações onde a velocidade do desempenho superior é vital para um sistema, embora
fixa-se menos.
 
• HMAC SHA — Este algoritmo de hash é muito por mais mais seguro que o método de
criptografia seja superior. Este é um mecanismo mais seguro para a autenticação de
mensagem usando funções de mistura criptograficamente. O HMAC SHA deve ser usado
quando a Segurança é da importância vital.
 

 
Etapa 10. Incorpore uma senha ao campo de senha criptografado.
 
Etapa 11. Clique o botão de rádio CBC-DES no campo do método de criptografia. O CBC e
o DES são os padrões de codificação que combinam aos dados seguros que são
transferidos.
 
Etapa 12. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de somente leitura SNMP.
Este é o parâmetro do cliente para o acesso do read only da instalação SNMP.
 
Etapa 13. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de leitura/gravação SNMP.
Este é o parâmetro do cliente para o acesso de leitura e gravação da instalação SNMP.
 
Etapa 14. Inscreva uma comunidade no campo da comunidade de armadilha. Esta é a
comunidade com a capacidade para utilizar o SNMP traps. As armadilhas são notificação
dirigida enviada ao administrador. As armadilhas permitem o administrador controlar cada
dispositivo permitindo que seu usuário notifique-os usando uma armadilha.
 
Etapa 15. Incorpore um host ao campo do host confiável SNMP. Este é o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host da confiança para a instalação SNMP.
 
Etapa 16. Incorpore um host ao campo do host do receptor de armadilha. Este é o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do administrador para receber as armadilhas.
 
Etapa 17. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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