
Configuração das comunidades do Simple
Network Management Protocol (SNMP) no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede que seja usado para controlar
dispositivos de rede. Os direitos de acesso no SNMPv1 e no SNMPv2 são controlados pela
definição das comunidades. O nome da comunidade é um tipo de senha compartilhada
entre a estação do gerenciamento de SNMP e o dispositivo. 
 
Timesaver: A instalação das comunidades SNMP pode precisar as opiniões SNMP e os
grupos SNMP a ser configurados. As opiniões SNMP estão precisadas se você executa
grupos da etapa 10. SNMP é precisado se você escolhe avançado na etapa 9. Refira as 
opiniões do Simple Network Management Protocol (SNMP) dos artigos no Switches ESW2-
350G e o grupo do Simple Network Management Protocol (SNMP) em ESW2-350G comuta 
respectivamente.
 
Este artigo explica como configurar as comunidades SNMP no Switches ESW2-350G
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Adicionar as comunidades SNMP
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona para configurar uma comunidade SNMP nova.
 



 
Etapa 3. Clique todo o botão de rádio para indicar que todo o dispositivo IP pode alcançar a
comunidade SNMP. Se isto é escolhido, a seguir você pode saltar para pisar 9. Se não,
clique o botão de rádio definido pelo utilizador para incorporar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT da estação de gerenciamento que pode alcançar a comunidade
SNMP. 
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado da versão IP que é dependente do endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação de gerenciamento. Se a versão 4 é
clicada então os campos do tipo de endereço do IPv6 estão desabilitados.
 

• IPv4 — Se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação de
gerenciamento é do tipo de endereço do IPv4.
 
• IPv6 — Se o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação de
gerenciamento é do tipo de endereço do IPv6.
 

Timesaver: Se o IPv4 é clicado, pisam 5 e 6 podem ser saltados.
 



 
Etapa 5. Se a versão IP é IPv6, clique o botão de rádio apoiado do tipo de endereço do IPv6
no campo do tipo de endereço do IPv6.
 

• Endereço local de link que começa com FE80, identificado excepcionalmente em um link
de rede única, e usado para uma comunicação da rede local.
 
• Endereço global que é alcançável de outras redes.
 

 
Etapa 6. Se o tipo de endereço do IPv6 é Local do link, escolha a relação através de que o
endereço é recebido da lista de drop-down da interface local do link.
 

• VLAN — Os VLAN ajudam a criar os domínios de transmissão lógicos que podem medir
através de um switch único ou de uns switch múltiplos através da rede.
 
• ISATAP — O protocolo do endereçamento do túnel automático do Intra-local (ISATAP) é
usado para fornecer o Tunelamento em três maneiras, no roteador host, no roteador-host,
e na configuração do host-host. Ajuda a fornecer túneis automáticos do IPv6 sobre o IPv4.
 



 
Etapa 7. No que diz respeito à opção escolhida em etapa 4, incorpore a versão apropriada
do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo do endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 8. Incorpore o string de comunidade ao campo do string de comunidade que é usado
para autenticar a estação de gerenciamento a outros dispositivos SNMP.
 

 
Etapa 9. Clique um dos seguintes botões de rádio para a comunidade dada.
 

• Básico — Ajudas do modo básico para escolher os níveis de acesso da comunidade
 

– Read only — São permitidos somente aos usuários ler.
 
– De leitura/gravação — Os usuários enlatam o read/write e podem mudar a configuração
de dispositivo mas não podem alterar a comunidade.
 
– SNMP Admin — Todos os usuários têm o acesso a toda a configuração de dispositivos
e podem alterar a comunidade.
 

• Avançado — Para dar direitos de acesso aos membros do grupo associou com o nome
do grupo. Escolha o nome do grupo da lista de drop-down do nome do grupo.
 
Nota: O modo avançado está disponível somente se o Local do link do IPv6 é escolhido.
 



O nome de visualização (opcional) da verificação de etapa 10. e escolhe o nome da opinião
desejada 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 em qualquer opção é escolhida do modo básico.
 
Nota: A opção do nome de visualização não está disponível para o modo SNMP Admin
desde que um SNMP admin é concedido o acesso para todas as operações feitas no
dispositivo.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar a configuração. A tabela de comunidade mostra a
comunidade nova.
 

  
Controle as comunidades SNMP existentes
 

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

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação para ver se há a comunidade desejada da tabela
de comunidade, e o clique edita para editar a comunidade. O indicador da comunidade da
edição aparece:
 

 
Etapa 3. Edite os campos desejados. Para a descrição dos campos satisfaça referem as
etapas 9 e 10 da seção anterior.



Etapa 4. O clique aplica-se. As mudanças são aplicadas na tabela de comunidade.
 

 
Etapa 5. (opcional) a fim suprimir das comunidades da tabela de comunidade, verificar a
caixa de verificação respectiva e clicar a supressão.
 


	Configuração das comunidades do Simple Network Management Protocol (SNMP) no Switches ESW2-350G
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Adicionar as comunidades SNMP
	Controle as comunidades SNMP existentes


