
Configurar o Engine ID do Simple Network
Management Protocol (SNMP) no Switches
controlado 300 Series 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo de padrão do Internet
usado para controlar dispositivos em redes IP. O SNMP foi projetado fornecer um método
que centralizasse o Gerenciamento de redes com base em TCP/IP. Um Engine de SNMP ID
está usado para identificar excepcionalmente cada entidade SNMPv3 no Switches
network.300 controlado uma série pode funcionar enquanto uma entidade SNMPv3 e
precisa consequentemente de ter um Engine ID se você quer utilizar as funções fornecidas
pelo SNMP. 
 
Este artigo explica como configurar um Engine de SNMP ID no Switches controlado 300
Series.
 
Nota: O SNMP está desabilitado à revelia e deve ser girado sobre antes que você possa
utilizar as características SNMP do interruptor. No utilitário de configuração da Web, escolha
a Segurança > os serviços e a verificação TCP/UDP se os serviços SNMP são permitidos. 
Para mais informação, refira o estado do serviço da opinião TCP/UDP do artigo no 
Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurar o Engine de SNMP ID
 

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



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio local desejado do Engine ID para definir o Engine ID local.
Este é o Engine ID do interruptor.
 

• Padrão do uso — O Engine ID do padrão é baseado no MAC address do interruptor.
 
• Nenhum — Nenhum Engine ID é usado.
 
• Definido pelo utilizador — Entre manualmente no Engine ID do interruptor. O Engine ID
precisa de ser inscrito no formato hexadecimal.
 

Etapa 3. O clique aplica-se para salvar suas mudanças.
 
Etapa 4. O clique adiciona na tabela remota do Engine ID para traçar o IP address ao
Engine ID de um servidor SNMP. O indicador remoto do Engine ID adicionar aparece.
 

 
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde com o método usado para definir o
servidor SNMP no campo de definição do server. O server é o dispositivo esses dados dos
monitores SNMP.
 

• Pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Defina o servidor SNMP
com um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Por nome — Defina o servidor SNMP com um Domain Name.  Se você escolhe esta
opção, salte adiante para pisar 9.
 

Etapa 6. Clique o botão Appropriate Radio Button para determinar que versão IP a se usar



para encontrar o servidor SNMP no campo da versão IP.  Se você clica a versão 4, salte
adiante para pisar 9. 
 
Etapa 7. Clique o botão Appropriate Radio Button que especifica o tipo de endereço no
campo do tipo de endereço do IPv6.
 

• Local do link — Um endereço local de link é um IP address privado e não é visível às
redes externas.
 
• Global — Um endereço do IPv6 do unicast global é um endereço IP público e está
disponível de outras redes.  Se você clica global, salte adiante para pisar 9.
 

Etapa 8. Escolha uma interface local do link da lista de drop-down da interface local do link. 
Desde que os endereços locais de link são privados, a interface local do link é a única fonte
que pode alcançar o endereço local de link.
 
Etapa 9. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain
Name do servidor SNMP a ser traçado ao Engine ID no endereço IP do servidor/campo de
nome.
 
Etapa 10. Inscreva o Engine ID no formato hexadecimal no campo do Engine ID.  O Engine
ID deve corresponder com o mesmo dispositivo que o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name referem.
 
Etapa 11. O clique aplica-se para salvar os ajustes e para clicar então perto da saída o
indicador remoto do Engine ID adicionar. A tabela remota do Engine ID deve ser atualizada.
 

 
 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação do servidor SNMP desejado e o clique 
edita para mudar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Engine ID do
servidor SNMP.
 
Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação do servidor SNMP desejado e clique a 
supressão para remover a entrada da tabela remota do Engine ID.
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