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Configurar ajustes da armadilha de Protocolo de
Gerenciamento de Rede Simples (SNMP) em
um interruptor 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de padrão do Internet
usado para controlar dispositivos em redes IP. Os mensagens snmp são usados para
inspecionar e comunicar a informação sobre objetos gerenciado. O mensagem de armadilha
é um dos tipos de mensagens snmp que são gerados para relatar eventos do sistema.
 
A função de Series Switch da empresa de pequeno porte de Cisco como um agente SNMP
e os eventos do sistema dos relatórios aos receptores de armadilha, igualmente conhecidos
como receptores da notificação, com as armadilhas definidos no Management Information
Base apoiado (MIBs). A notificação direcionada de armadilha pode extremamente melhorar
uma rede porque remove a necessidade para pedidos frívolos SNMP.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar os ajustes do tempo de sistema em seu
interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar ajustes da armadilha de SNMP em seu interruptor
 

A página dos ajustes da armadilha da utilidade com base na Web do interruptor permite que
você configure se as notificações de SNMP estão enviadas do dispositivo, e para que casos
aplicáveis. Siga as etapas abaixo para configurar os ajustes da armadilha de SNMP em seu
interruptor.
 
Nota: Para saber configurar os receptores SNMPv1 da notificação de SNMP, SNMPv2, ou o
SNMPv3, clicam aqui. Para instruções em como configurar o filtro da notificação de SNMP
em um interruptor, clique aqui.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe
então avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
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Nota: Neste exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado.
 

 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha SNMP > ajustes da armadilha.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação das notificações de SNMP da possibilidade para
especificar que o interruptor pode enviar notificações de SNMP aos receptores de
armadilha. Desmarcar a caixa de verificação se você quer desabilitar esta característica.
 
Nota: Esta característica é permitida à revelia.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação das notificações da autenticação da possibilidade 
para permitir a notificação da autenticação SNMP. Desmarcar a caixa de verificação se você
quer desabilitar esta característica.
 
Nota: Esta característica é permitida à revelia.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 



 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 6. para salvar ajustes ao arquivo de configuração
de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da armadilha de SNMP em seu
interruptor.
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