
O SNMP (Simple Network Management
Protocol) visualiza a configuração nos switches
gerenciados 300 Series 

Objetivo
 

Uma exibição do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network
Management Protocol) é um conjunto de regras que controla o que o usuário do switch pode
ou não gerenciar. Uma exibição de SNMP é definida por subárvores MIB (Management
Information Base, Base de informações de gerenciamento). Cada MIB é definida por um
conjunto de IDs de objeto (OIDs). Esses OIDs são identificadores de sub-árvore, que podem
representar informações, uma regra ou um recurso no switch. Você pode criar uma exibição
de SNMP nos 300 Series Managed Switches para limitar o acesso a determinadas
informações de gerenciamento e recursos de configuração. Este artigo explica como
configurar uma exibição de SNMP nos 300 Series Managed Switches.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches gerenciados SF/SG 300 Series
  

Versão de software
 

•1.3.0.62
  

Configuração de modos de exibição SNMP
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > Views. A página
 Exibições é aberta:
 



 
Etapa 2. Clique em Adicionar para definir novas visualizações de SNMP. A janela Add View 
é exibida:
 

 
Etapa 3. No campo Nome de exibição, insira um nome para a nova exibição de SNMP.
 
Etapa 4. Na Subárvore ID do objeto, clique em um botão de opção para definir a subárvore
OID. As opções disponíveis são:
 

Selecione na lista — Essa opção permite escolher a subárvore OID de sua escolha em
uma lista.
 
Definido pelo usuário — Essa opção permite inserir a versão OID se você não conseguir
encontrar o OID apropriado na lista.
 

Etapa 5. (Opcional) Para incluir os MIBs escolhidos na exibição SNMP, marque a caixa de
seleção Incluir na exibição . Se desmarcada, as MIBs serão excluídas da exibição.
 
Etapa 6. Clique em Apply. As alterações são mostradas na Tabela de exibição após a
adição da nova exibição de SNMP, conforme mostrado abaixo:
 



 
Passo 7. (Opcional) Para excluir uma exibição, marque a caixa de seleção da exibição que
deseja excluir e clique em Excluir
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