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Configurar opiniões do Simple Network
Management Protocol (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 SNMP usa bases de
informação de gerenciamento (MIBs) para armazenar objetos disponíveis em um
namespace hierárquico ou árvore-estruturado que contenha os identificadores de objeto
(OID). Um OID identifica a informação na hierarquia MIB que pode ser lida ou ajustado
através do SNMP.
 
As opiniões SNMP são um subconjunto dos objetos MIB que podem ser atribuídos a um
grupo de acesso SNMP para controlar escrevem, leem, e privilégios da notificação de
usuários SNMP sobre a informação do objeto MIB. Uma vista é uma etiqueta definida pelo
utilizador para uma coleção de subtrees MIB. Cada subtree ID é definido pelo OID da raiz
dos subtrees relevantes. Ou os nomes conhecidos podem ser usados para especificar a raiz
do subtree desejado ou um OID pode ser incorporado.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar as opiniões SNMP 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 opiniões SNMP em seu interruptor
 

A página das vistas da utilidade com base na Web de seu interruptor permite que você crie
e edite opiniões SNMP. Os visualizações padrão (padrão e DefaultSuper) não podem ser
mudados.
 
As vistas podem ser anexadas aos grupos na página dos grupos ou a uma comunidade que
empregue o modo de acesso básico através da página das comunidades.
 
Nota: Para saber configurar os grupos SNMP em um interruptor, clique aqui. Para
instruções em como configurar as comunidades SNMP em um interruptor, clique aqui.
  

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2673


Veja a tabela das opiniões SNMP
 

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.
 
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 > vistas.
 

 
A tabela da vista indica a informação seguinte:
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Nome de visualização — O nome da vista.
Subtree da identificação de objeto — O subtree a ser incluído ou excluído na opinião
SNMP.
Opinião do Subtree da identificação de objeto — Indica se o subtree definido é incluído
ou excluído na opinião selecionada SNMP.
 

Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação do filtro para filtrar o nome de
visualização que você quer ser mostrado na tabela da vista.
 

 
Etapa 4. (opcional) escolhe um nome de visualização da lista de drop-down do nome de
visualização.
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As seguintes vistas são criadas à revelia:
 

Padrão — Opinião do padrão SNMP para vistas lidas e de leitura/gravação.
DefaultSuper — Opinião do padrão SNMP para opiniões do administrador.
 

Nota: Neste exemplo, o padrão é escolhido.
 
O clique (opcional) de etapa 5. vai.
 

 
Filtro claro do clique (opcional) de etapa 6. para cancelar os ajustes do filtro.
 

 
Você deve agora ter visto a opinião SNMP em seu interruptor.
  

Adicionar uma vista na tabela da vista
 

Etapa 1. Clique o botão Add para adicionar uma entrada nova na tabela da vista.
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Etapa 2. Dê entrada com o nome da opinião nova SNMP no campo de nome de
visualização. O limite de caracteres para este campo é 30.
 

 
Nota: Neste exemplo, o TCP é usado como o nome de visualização.
 
Etapa 3. Na área do Subtree da identificação de objeto, clique um dos seguintes botões de
rádio que define um método para selecionar um nó na árvore de MIB que é incluída ou
excluída na opinião nova SNMP.
 
Nota: Neste exemplo, selecione da lista é escolhido.
 

 
As opções são:
 

Selecione da lista — Permite que você escolha o nó na árvore de MIB da lista
disponível.
Definido pelo utilizador — Permite que o usuário entre no identificador de objeto que
não está disponível na seleção da lista. Se esta opção é escolhida, incorpore o OID ao
campo definido pelo utilizador a seguir salte para pisar 7.
 

Nota: Para uma lista de OID do Switches da empresa de pequeno porte de Cisco, clique 
aqui.
 
Etapa 4. (opcional) enrola para baixo a lista e escolhe um subtree OID da lista.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5512


 
Nota: Neste exemplo, o tcp é escolhido.
 
Uso (opcional) de etapa 5. a seta ascendente ir ao nível do pai e dos irmãos do nó escolhido
e clicar a seta para baixo para descer ao nível das crianças do nó escolhido.
 

 
Nota: Neste exemplo, a seta para baixo é clicada.
 
Etapa 6. (opcional) enrola para baixo a lista e uma criança da lista. Se o botão ascendente é
escolhido na etapa 5, escolha o pai pelo contrário.
 

 
Nota: Neste exemplo, os tcpAttemptFails são escolhidos.
 
Passo 7. Verifique ou desmarcar incluir na caixa de verificação da vista. Se isto é verificado,
o MIBs escolhido está incluído na vista, se não é excluído.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se clica então perto.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 9. para salvar os ajustes ao arquivo de



configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma opinião nova SNMP na tabela da vista de
seu interruptor.
  

Suprima de uma opinião SNMP
 

Etapa1. Na tabela da vista, verifique a caixa de verificação da vista de que você quer
suprimir.
 

 
Nota: Neste exemplo, a opinião TCP é escolhida.
 



Etapa 2. Supressão do clique.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 3. para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de uma opinião SNMP da tabela da vista de
seu interruptor.
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