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Configurar as comunidades 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. Os direitos de acesso no SNMPv1 e
no SNMPv2 são controlados pela definição das comunidades. Os nomes da comunidade
são chaves compartilhadas entre as estações do gerenciamento de SNMP e os dispositivos.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como configurar uma comunidade SNMP em um
interruptor. Supõe que as opiniões SNMP têm sido configuradas já para o dispositivo. Para
mais informação, clique aqui. Para aprender mais sobre grupos SNMP, 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 a comunidade 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 > comunidades.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2606
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=2627
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Etapa 4. O clique adiciona para criar uma comunidade SNMP nova.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio para a estação do gerenciamento de SNMP. As opções
são:
 

Tudo — Esta opção dá a todo o dispositivo IP a capacidade para alcançar a
comunidade SNMP.
Definido pelo utilizador — Esta opção deixa-o incorporar manualmente o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação de gerenciamento.
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Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido. Se tudo é escolhido, salte a etapa
8.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio da versão IP desejada. As opções são:
 

Versão 6 — Escolha esta opção se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT da estação de gerenciamento é um endereço do IPv6.
Versão 4 — Escolha esta opção se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT da estação de gerenciamento é um endereço do IPv4.
 

 
Nota: Neste exemplo, a versão 6 é escolhida. Se a versão 4 é escolhida, continue a etapa 8.
 
Etapa 7. Escolha o tipo de endereço do IPv6. As opções são:
 

Local do link — Esta opção é escolhida quando o endereço começa com FE80,
identificado excepcionalmente em um link de rede única, e usado para uma
comunicação da rede local.
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Global — Esta opção é escolhida quando o endereço usado é alcançável de outras
redes.
 

 
Nota: Neste exemplo, ligue o Local é escolhido. Se global é escolhido, saltam para pisar 10.
 
Etapa 8. Escolha a relação através de que o endereço é recebido da lista de drop-down da
interface local do link. As opções são:
 

VLAN — Esta opção usa uma rede de área local virtual (VLAN) porque a relação
através de que o endereço é recebido. Os VLAN ajudam a criar os domínios de
transmissão lógicos que podem medir um switch único ou uns switch múltiplos através
da rede.
ISATAP — Esta opção usa o protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-
local (ISATAP) para fornecer o Tunelamento em três maneiras, no host-à-roteador, no
roteador-à-host, e na configuração do host-à-host. Ajuda a fornecer túneis automáticos
do IPv6 sobre o IPv4. O ISATAP é um mecanismo de tunelamento point-to-multipoint
que conecte Nós duplos da pilha em uma rede do IPv4, e é usado em ligar redes do
IPv4 e do IPv6.
 



 
Nota: Neste exemplo, o VLAN1 é escolhido.
 
Etapa 9. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação do
gerenciamento de SNMP ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é
fe80::200:f8ff:fe21:67cf.
 
Etapa 10. Dê entrada com o nome da comunidade que é usado para autenticar a estação
de gerenciamento ao dispositivo no campo do string de comunidade.
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Nota: Neste exemplo, o string de comunidade é Test_Community.
 
Etapa 11. Escolha um dos botões de rádio para a comunidade dada.
 

Básico — As ajudas do modo básico escolhem o nível de acesso da comunidade. As
opções são:
Read only — São permitidos somente aos usuários ler.
De leitura/gravação — Os usuários podem ler, escrevem e podem mudar a
configuração de dispositivo. Contudo não poderão alterar a comunidade.
SNMP Admin — Todos os usuários podem alcançar toda a configuração de dispositivo
e podem alterar a comunidade.
Avançado — Esta opção está disponível somente se o Local do link do IPv6 é escolhido
na etapa 7. Dá direitos de acesso para agrupar os membros associados com o nome do
grupo. Escolha o nome do grupo da lista de drop-down do nome do grupo.
 

 
Nota: Neste exemplo, básico é escolhido.



Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação do nome de visualização e escolha o
nome da opinião SNMP da lista de drop-down do nome de visualização que especifica a
coleção dos subtrees MIB a que o acesso é concedido. Isto permite que você dê as
permissões apropriadas baseadas na opção escolhida do modo básico.
 

 
Nota: A opção do nome de visualização não estiver disponível quando em SNMP Admin ou
em modo avançado. Neste exemplo, o padrão é escolhido.
 
Etapa 13. Clique em Apply.
 

 
Etapa 14. Salvaguarda (opcional) do clique para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 



Você deve agora com sucesso ter adicionado uma comunidade no interruptor.
  

Controle a comunidade SNMP
 

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 > comunidades.
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação para ver se há a comunidade que você precisa de
editar e clique então o botão Edit.
 



 
Etapa 5. Edite os campos desejados.
 

 
Etapa 6. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 7. (opcional) a fim suprimir das comunidades da tabela de comunidade, verificar a
caixa de verificação correspondente e clicar a supressão.
 



 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar os ajustes ao arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de uma comunidade SNMP de seu interruptor.
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