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Configurar grupos do Simple Network
Management Protocol (SNMP) em um interruptor 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de gerenciamento de rede
que ajude a gravar, armazenar, e informação da parte sobre os dispositivos na rede. Isto
ajuda o administrador a endereçar questões de rede. O SNMP usa bases de informação de
gerenciamento (MIBs) para armazenar a informação disponível em uma maneira
hierárquica. Os grupos SNMP são usados para combinar os usuários SNMP baseados em
privilégios de acesso e em autorização às opiniões diferentes SNMP no MIBs. Cada grupo
SNMP é identificado excepcionalmente por uma combinação do nome do grupo e dos níveis
de segurança.
 
Este documento explica como criar e configurar um grupo SNMP em um interruptor. Supõe
que as opiniões SNMP têm sido configuradas já para o dispositivo. Para mais informação,
clique aqui.
  

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 grupos SNMP em um interruptor
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do interruptor.
 
Etapa 2. Mude o modo de exibição a avançado.
 
Nota: Esta opção não está disponível no SG300 Series e o SG500 Series comuta. Se você
tem aqueles modelos, salte a etapa 3.
 

 
Etapa 3. Escolha SNMP > grupos.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2606


 
Etapa 4. O clique adiciona para criar um grupo novo SNMP.
 

 
Etapa 5. Dê entrada com o nome do grupo SNMP no campo de nome do grupo.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome do grupo é SNMP_Group1.
 
Etapa 6. Escolha o botão de rádio para a versão de SNMP na área do modelo de
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segurança. As opções são:
 

SNMPv1 — Esta opção significa que não há nenhuma autenticação e nenhuma
privacidade.
SNMPv2 — Esta opção inclui a maioria das características SNMPv1. Igualmente
fornece a autenticação para assegurar-se de que os mensagens snmp estejam
trocados entre entidades autorizadas.
SNMPv3 — Esta opção incorpora as características SNMPv2 e oferece a autenticação
junto com a privacidade assegurar-se de que somente as entidades autorizadas
possam ver os mensagens snmp.
 

 
Nota: Neste exemplo, o SNMPv3 é escolhido.
 
Passo 7. Verifique as caixas de seleção da possibilidade que correspondem ao nível de
segurança desejado para o grupo recém-criado SNMP. As opções são:
 

Nenhuma autenticação e nenhuma privacidade — Esta opção significa que nenhuma
autenticação e nenhuma criptografia de dados estão atribuídas ao grupo.
Autenticação e nenhuma privacidade — Esta opção autentica mensagens snmp e
assegura-se de que sua origem esteja autenticada.
Autenticação e privacidade — Esta opção autentica mensagens snmp e cifra-os.
 

 
Etapa 8. As opiniões SNMP são o subconjunto dos objetos MIB que podem ser atribuídos a
um grupo SNMP para controlar escrevem, leem, e privilégios da notificação de usuários
SNMP sobre a informação do objeto MIB. Verifique os privilégios de acesso desejados tais
como lido, escreva, e notifique caixas de seleção e escolha a vista desejada da lista de
drop-down para o grupo recém-criado SNMP. A lista de drop-down contém visualizações
padrão e as vistas definidas pelo utilizador.
 

Lido — O acesso de gerenciamento é de leitura apenas para a vista escolhida.
Escreva — O acesso de gerenciamento é escreve para a vista escolhida.
Notifique — Um mensagem de notificação está enviado aos usuários SNMP quando um
evento ocorre na vista escolhida. Isto está disponível somente no SNMPv3.



 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar o grupo SNMP ao arquivo de configuração running.
 

 
Etapa 10. (opcional) se o modelo de segurança ou o nível de segurança do grupo
configurado precisam de ser mudados, verifica a caixa de verificação correspondente e o
clique edita para executar as mudanças.
 

 
Etapa 11. (opcional) a fim suprimir dos grupos da tabela do grupo, verifica a caixa de
verificação correspondente e clica então a supressão.
 

 
Etapa 12. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado grupos SNMP em seu interruptor.
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