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Configurar ajustes do Simple Network
Management Protocol (SNMP) em um roteador
do RV34x Series 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é usado para o Gerenciamento de redes,
o Troubleshooting, e a manutenção. O SNMP grava, lojas, e compartilha da informação com
a ajuda do software dois chave: um sistema de gerenciamento de rede (NMS) que seja
executado em dispositivos do gerente e em um agente que seja executado em dispositivos
gerenciado. As versões de SNMP 1, 2, e 3. dos suportes de roteador do RV34x Series.
 
O SNMP v1 é a versão original do SNMP que falta determinada funcionalidade e trabalha
somente em redes TCP/IP, quando o SNMP v2 for uma iteração melhorada de v1. O SNMP
v1 e v2c deve somente ser escolhido para as redes que utilizam o SNMPv1 ou o SNMPv2C.
O SNMP v3 é o padrão o mais novo do SNMP e endereça muitas das introduções de SNMP
v1 e v2c. Em particular, endereça muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e de v2c.
O SNMP v3 igualmente permite que os administradores movam-se para um padrão SNMP
comum.
 
Este artigo explica como configurar ajustes SNMP no roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.1.16
  

Configurar ajustes SNMP no roteador do RV34x Series
 
Configurar ajustes SNMP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a configuração de
sistema > o SNMP.
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Etapa 2. Verifique o SNMP permitem a caixa de verificação de permitir o SNMP.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 3. a possibilidade permite que o acesso de usuário da
caixa de verificação de internet permita o acesso de usuário autorizado fora da rede com os
aplicativos de gerenciamento tais como o Gerenciamento de redes de Cisco FindIT.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 4. o acesso de usuário reservar da caixa de verificação 
VPN a reservar autorizou o acesso de um VPN.
 

 
Etapa 5. Do menu suspenso da versão, escolha uma versão de SNMP usar-se na rede. As
opções são:
 

v1 — Menos opção fixada. Usa o texto simples para string de comunidade.
v2c — O apoio melhorado da manipulação de erros fornecido pelo SNMPv2C inclui os
códigos de erro expandidos que distinguem tipos diferentes de erros; todos os tipos de erros
são relatados com um código de único erro no SNMPv1.
v3 — O SNMPv3 é um modelo de segurança em que uma estratégia de autenticação se
estabelece para um usuário e o grupo em que o usuário reside. O nível de segurança é o
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nível de segurança permitido dentro de um modelo de segurança. Uma combinação de um
modelo de segurança e de um nível de segurança determina que mecanismo de segurança é
usado ao segurar um pacote SNMP.
 

Nota: Neste exemplo, o v2c é escolhido.
 

 
Etapa 6. No campo de nome de sistema, dê entrada com um nome para o roteador para
uma identificação mais fácil nos aplicativos de gerenciamento de rede.
 
Nota: Neste exemplo, ArkHives é usado como o nome de sistema.
 

 
Passo 7. No campo do contato de sistema, dê entrada com um nome de um indivíduo ou de
um administrador para identificar em caso de urgência com o roteador.
 
Nota: Para este exemplo, Noah é usado como o contato de sistema.
 

 
Etapa 8. No campo do local de sistema, entre em um lugar do roteador. Isto facilita
encontrando um problema muito para um administrador.
 
Nota: Para este exemplo, as zona sujeitas a inundações são usadas como o local de
sistema.
 

 
Para continuar com a configuração, clique sobre a versão de SNMP que foi escolhida na
etapa 5.
 

Configurar SNMP 1 ou v2c
Configurar SNMP v3
  
Configurar SNMP 1 ou v2c
 
Etapa1. Se o v2c SNMP foi escolhido na etapa 5, dê entrada com o nome da comunidade
SNMP no campo da comunidade da obtenção. Cria a comunidade de somente leitura que é
usada para alcançar a informação para o agente SNMP. O string de comunidade enviado no
pacote de requisição enviado pelo remetente tem que combinar o string de comunidade no
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dispositivo de agente.  A corda do padrão para de leitura apenas é pública.
 
Nota: A senha somente leitura dá a autoridade para recuperar a informação somente. Neste
exemplo, o pblick é usado.
 

 
Etapa 2. No campo da comunidade do grupo, dê entrada com um nome da comunidade
SNMP. Cria a comunidade de leitura/gravação que é usada para alcançar a informação para
o agente SNMP. Pede somente dos dispositivos que se identificam com este nome da
comunidade são aceitados. Este é um nome USER-criado. O padrão é privado.
 
Nota: É aconselhável mudar ambas as senhas a algo mais personalizado a fim evitar o
ataque de segurança dos estranhos. Neste exemplo, o pribado é usado.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes v1 ou v2 SNMP. Continue à área
de configuração da armadilha.
  
Configurar SNMP v3
 
Etapa1. Se o SNMP v3 foi escolhido, clique um botão de rádio na área username para
escolher um privilégio de acesso. As opções são:
 

convidado — Privilégios de leitura apenas
admin — Leia & escreva privilégios
 

Nota: Para este exemplo, o convidado é escolhido.
 
A área do privilégio de acesso mostra o tipo de privilégio segundo o botão de rádio clicado.
 

 
Etapa 2. Clique um botão de rádio na área do algoritmo de autenticação para escolher um
método que o agente SNMP se use para autenticar. As opções são:
 

Nenhum — Nenhuma autenticação de usuário é usada.
MD5 — O algoritmo de message digest 5 usa um valor de hash do 128-bit para a
autenticação. Exige o nome de usuário e senha.
SHA1 — O algoritmo de mistura segura (SHA-1) é um algoritmo de hashing de sentido único
que produza um resumo do 160-bit. O SHA-1 computa mais lento do que o MD5, mas é mais
seguro do que o MD5.
 

Nota: Para este exemplo, o MD5 é escolhido.
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Nota: Se você não escolheu nenhuns, salte à área de configuração da armadilha.
 
Etapa 3. No campo de senha de autenticação, incorpore uma senha.
 

 
Etapa 4. (opcional) na área do algoritmo de criptografia, clica sobre um botão de rádio para
escolher como a informação de SNMP será cifrada. As opções são:
 

Nenhum — O no encryption é usado. Se esta etapa é escolhida, salte à área de configuração
da armadilha.
DES — O Data Encryption Standard (DES) é um método de criptografia 56-bit que não seja
muito seguro, mas pode ser exigido para para trás a compatibilidade.
AES — Advanced Encryption Standard (AES). Se isto é escolhido, uma senha da criptografia
está exigida.
 

Nota: Para este exemplo, o DES é escolhido.
 

 
Etapa 5. (opcional) se o DES ou o AES foram escolhidos, incorpora uma senha da
criptografia ao campo de senha da criptografia.
 

 
Você deve agora ter com sucesso configurar os ajustes SNMP v3. Continue agora à área de
configuração da armadilha.
  

Prenda a configuração
 

Etapa1. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do receptor de
armadilha, incorpore um IPv4 ou um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do IPv6 que recebam o SNMP traps.
 



Nota: Para este exemplo, 192.168.2.202 é usado.
 

 
Etapa 2. Inscreva um número de porta do User Datagram Protocol (UDP) no campo de 
porta do receptor de armadilha. O agente SNMP verifica esta porta para ver se há pedidos
de acesso.
 
Nota: Para este exemplo, 161 é usado.
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

 



 
Etapa 4. (opcional) para salvar permanentemente a configuração, vai à página de

configuração da cópia/salvaguarda ou clica o ícone na parcela superior da
página.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes SNMP em um roteador do RV34x
Series.
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