
Configuração de grupo do Simple Network
Management Protocol (SNMP) no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede que ajude a gravar, armazenar, e
compartilhar da informação de vários dispositivos na rede que facilita o administrador para
resolver 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 no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Consulte o artigo, a configuração das opiniões do Simple Network Management
Protocol (SNMP) no Switches ESW2-350G para obter mais informações sobre de como
configurar opiniões SNMP, que é precisada de configurar grupos SNMP.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração de grupo SNMP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > grupos. A página dos
 grupos abre:
 

 
 
Etapa 2. O clique adiciona para criar um grupo novo SNMP. A janela do grupo adicionar 
aparece.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do grupo SNMP no campo de nome do grupo.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado da versão de SNMP para o grupo novo no campo
do modelo de segurança.
 

• SNMPv1 — Nenhumas autenticação e privacidade.
 
• SNMPv2 — Inclui a maioria das características SNMPv1 e igualmente fornece a
autenticação para assegurar-se de que os mensagens snmp estejam trocados entre
entidades autorizadas.
 
• SNMPv3 — Incorpora as características SNMPv2 e a autenticação das ofertas junto com
a privacidade para assegurar somente entidades autorizadas pode ver os mensagens
snmp.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade que corresponde ao nível de
segurança desejado para o grupo recém-criado SNMP.
 
Nota: O nível de segurança pode ser verificado baseou no modelo de segurança escolhido



em etapa 4. Para o SNMPv1, somente nenhuma autenticação e nenhum nível de segurança
da privacidade estão disponíveis. Para SNMPv2, nenhuma autenticação e nenhuma nível
de segurança da privacidade e autenticação e nenhum nível de segurança da privacidade
estão disponíveis. Se o SNMPv3 é escolhido, a seguir alguns dos seguintes níveis de
segurança podem ser verificados.
 

• Nenhuma autenticação e nenhuma privacidade — Nenhuma autenticação e nenhuma
criptografia de dados (nenhuma Segurança) são atribuídas ao grupo.
 
• Autenticação e nenhuma privacidade — Autentica mensagens snmp, e assegura-se de
que a origem do mensagem snmp esteja autenticada mas não os cifre.
 
• Autenticação e privacidade — Autentica mensagens snmp e cifra-os.
 

 
Etapa 6. 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 a caixa de verificação desejada dos
privilégios de acesso (tais como lido, escreva, e notifique) 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 todo
o evento ocorre na vista escolhida. Isto está disponível somente para o SNMPv3.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar o grupo SNMP ao arquivo de configuração
running. O grupo recentemente configurado SNMP é adicionado à tabela do grupo.
 

 
 
Etapa 8. (opcional) se o modelo de segurança ou o nível de segurança do grupo
configurado precisam de ser mudados, verifica a caixa de verificação respectiva e o clique 
edita para fazer as mudanças.
 



Etapa 9. (opcional) a fim suprimir dos grupos da tabela do grupo, verificar a caixa de
verificação respectiva e clicar a supressão.
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