
O filtro da notificação do Simple Network
Management Protocol (SNMP) e a configuração
destinatária da notificação no 300 Series
controlaram o Switches 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de camada do aplicativo
que seja usado para controlar e monitorar uma rede. O SNMP usa as armadilhas
conhecidas de outra maneira como notificações para notificar o SNMP Manager dos
eventos de rede. Para definir um filtro SNMP, uma árvore do Management Information Base
(MIB) ou o identificador de objeto (OID) são usados. Um MIB é um arquivo de texto que
descreva os elementos de rede SNMP como uma lista de objetos de dados. Uma árvore de
MIB atua como um dicionário que guarde todos os elementos SNMP. Um SNMP OID é um
número esse funções como um endereço para identificar um elemento específico dentro de
uma rede SNMP. A página do filtro da notificação é usada para filtrar notificações de SNMP
específicas. Para ser do uso, um filtro SNMP deve ser anexado a um receptor no receptor
SNMPv1, v2 e páginas da notificação dos receptores SNMPv3 da notificação.
 
Este artigo explica como definir um filtro SNMP e configurar receptores da notificação no
Switches controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Filtro da notificação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > filtro da notificação. A
página do filtro da notificação abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para criar um filtro novo da notificação. O indicador do filtro da
notificação adicionar aparece.



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o filtro no campo de nome do filtro.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio do método desejado em que para definir o filtro SNMP no
Subtree da identificação de objeto coloque.
 

• Selecione da lista — Defina o filtro com o uso da árvore do Management Information
Base (MIB). Clique o botão ascendente para navegar ao nível do pai e dos irmãos do nó
selecionado. Clique para baixo o botão para navegar às crianças do nó. Escolha o nó
exigido da lista de irmãos. Use a barra de rolagem para navegar através dos irmãos.
 
• Identificação de objeto — Defina o filtro através dos identificadores de objeto (OID).
Incorpore o OID da armadilha de SNMP que deve ser filtrada.
 

Etapa 5. A verificação inclui no filtro para incluir o MIBs especificado no filtro.
 
Etapa 6. O clique aplica-se. O filtro definido é criado.
 

 
Passo 7. Para editar um filtro, para verificar a caixa de verificação do filtro que você deseja
editar e o clique edita.
 
Etapa 8. Para suprimir de um filtro, para verificar a caixa de verificação do filtro que você
deseja suprimir e clicar da supressão.
  

Receptores SNMPv1,2 da notificação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > receptores
SNMPv1,2 da notificação. Os receptores SNMPv1 da notificação, a página v2 abrem:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um receptor novo da notificação. O indicador 
destinatário da notificação de SNMP adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde à versão IP desejada do receptor da
notificação no campo da versão IP.
 
Etapa 4. Se a versão IP é versão 6, clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de
endereço desejado do IPv6 no campo do tipo de endereço do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 é um endereço local de link. Os endereços locais de
link são usados para conexões da LAN interna e não são roteável. O prefixo para um
endereço local de link é FE80.
 
• Global — O endereço do IPv6 é um endereço global. Um endereço global é um endereço
de unicast que seja globalmente - original e é roteável.
 



Etapa 5. Se o tipo de endereço do IPv6 é local do link, escolha uma relação do IPv6 da lista
de drop-down da interface local do link.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do receptor a
que as notificações devem ser enviada, ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT destinatário.
 
Etapa 7. Entre no número de porta que será usado pelo dispositivo destinatário no campo
de porta UDP. A porta do padrão UDP para notificações de SNMP é a porta 162 UDP.
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de notificação desejado no campo
do tipo de notificação.
 

• Armadilhas — As armadilhas são as notificações que são enviadas ao receptor. As
armadilhas não exigem o reconhecimento do receptor.
 
• Informa — Informs é as notificações que são enviadas ao receptor, contudo informa exige
um reconhecimento do receptor. Se o receptor não responde à informação, o agente
SNMP tentará enviar novamente a informação.
 

Nota: Configurar dois receptores se prende e informa são desejados como notificações.
 
Etapa 9. Se o tipo de notificação é ajustado a informa, entra nos seguintes campos. Estes
campos aplicam-se quando um reconhecimento não é recebido de um SNMP Manager.
 

• Intervalo — Incorpore o tempo a espera do agente SNMP antes que uma informação
esteja enviada novamente.
 
• Retries — Entre no número de vezes que o agente SNMP enviará novamente a
informação.
 

Etapa 10. Escolha o string de comunidade que corresponde ao receptor da lista de drop-
down do string de comunidade. Um receptor deve combinar as credenciais do string de
comunidade configurado para receber notificações.
 
Nota: Refira a configuração das comunidades SNMP do artigo no Switches controlado 300
Series para obter mais informações sobre das comunidades SNMP.
 
Etapa 11. Clique o botão de rádio que corresponde à versão desejada da armadilha de
SNMP no campo da versão da notificação. Isto é escolhido baseou no tipo de notificações
de SNMP que o receptor pode receber.
 
Etapa 12. A verificação permite no campo do filtro da notificação de permitir um filtro da
notificação para o receptor.
 
Etapa 13. Escolha um filtro da notificação que se aplique ao receptor da lista de drop-down
do nome do filtro.
 
Etapa 14. Clique em Apply. O receptor da notificação é configurado.
 



 
Etapa 15. Para editar um receptor, para verificar a caixa de verificação do receptor que você
deseja editar e o clique edita.
 
Etapa 16. Para suprimir de um receptor, para verificar a caixa de verificação do receptor que
você deseja suprimir e clicar da supressão.
  

Receptores SNMPv3 da notificação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha SNMP > receptores SNMPv3
da notificação. A página dos receptores SNMPv3 da notificação abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um receptor novo da notificação. O indicador 
destinatário da notificação de SNMP adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio que corresponde à versão IP desejada do receptor da
notificação no campo da versão IP.
 
Etapa 4. Se a versão IP é versão 6, clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de
endereço desejado do IPv6 no campo do tipo de endereço do IPv6.
 

• Local do link — O endereço do IPv6 é um endereço local de link. Os endereços locais de
link são usados para conexões da LAN interna e não são roteável. O prefixo para um
endereço local de link é FF80.
 
• Global — O endereço do IPv6 é um endereço global. Um endereço global é um endereço
de unicast que seja globalmente - original e é roteável.
 

Etapa 5. Se o tipo de endereço do IPv6 é local do link, escolha uma relação do IPv6 da lista
de drop-down da interface local do link.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do receptor a
que as notificações devem ser enviada, ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT destinatário.
 
Etapa 7. Entre no número de porta que será usado pelo dispositivo destinatário no campo
de porta UDP. A porta do padrão UDP para notificações de SNMP é a porta 162 UDP.
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo de notificação desejado no campo
do tipo de notificação.
 

• Armadilhas — As armadilhas são as notificações que são enviadas ao receptor. As



armadilhas não exigem o reconhecimento do receptor.
 
• Informa — Informs é as notificações que são enviadas ao receptor, contudo informa exige
um reconhecimento do receptor. Se o receptor não responde à informação, o agente
SNMP tentará enviar novamente a informação.
 

Nota: Configurar dois receptores se prende e informa são desejados como notificações.
 
Etapa 9. Se o tipo de notificação é ajustado a informa, entra nos seguintes campos. Estes
campos aplicam-se quando um reconhecimento não é recebido de um SNMP Manager.
 

• Intervalo — Incorpore o tempo a espera do agente SNMP antes que uma informação
esteja enviada novamente.
 
• Retries — Entre no número de vezes que o agente SNMP enviará novamente a
informação.
 

Etapa 10. Escolha o usuário que corresponde ao receptor da lista de drop-down dos
usuários. O receptor deve combinar as credenciais do nome de usuário configurado para
receber as notificações.
 
Nota: Refira a configuração do usuário do Simple Network Management Protocol (SNMP) do
 artigo no Switches controlado 300 Series para obter mais informações sobre dos usuários
SNMP.
 
Etapa 11. Clique o botão de rádio que corresponde ao nível de segurança desejado dos
pacotes SNMP no campo do nível de segurança. A Disponibilidade destas opções depende
da configuração do nome de usuário na página dos usuários SNMP.
 

• Nenhuma autenticação — A autenticação não é exigida e os pacotes SNMP não são
cifrados.
 
• Autenticação — A autenticação é exigida mas os pacotes SNMP não são cifrados.
 
• Privacidade — A autenticação é exigida e os pacotes SNMP são cifrados.
 

Etapa 12. A verificação permite no campo do filtro da notificação de permitir um filtro da
notificação para o receptor.
 
Etapa 13. Escolha um filtro da notificação que se aplique ao receptor da lista de drop-down
do nome do filtro.
 
Etapa 14. Clique em Apply. O receptor da notificação é configurado.
 

 



Etapa 15. Para editar um receptor, para verificar a caixa de verificação do receptor que você
deseja editar e o clique edita.
 
Etapa 16. Para suprimir de um receptor, para verificar a caixa de verificação do receptor que
você deseja suprimir e clicar da supressão.
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