
Configuração das comunidades do Simple
Network Management Protocol (SNMP) no
Switches controlado 300 Series 

Objetivo
 

O SNMP é um protocolo usado para controlar dispositivos de rede. Os direitos de acesso no
SNMPv1 e no SNMPv2 são controlados pela definição das comunidades. Um nome de
comunidade SNMP é uma chave compartilhada entre a estação do gerenciamento de
SNMP e o dispositivo. Este artigo explica como configurar as comunidades SNMP no
Switches controlado 300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das comunidades SNMP
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador das comunidades adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado para escolher a estação apropriada do
gerenciamento de SNMP.
 

• Todos — Todo o dispositivo IP pode alcançar a comunidade SNMP.
 
• Definido pelo utilizador — O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da
estação de gerenciamento pode alcançar a comunidade SNMP.
 

Etapa 4. Clique o botão de rádio de uma versão IP no campo da versão IP. As opções
disponíveis são:
 

• Versão 6 — Esta opção deixa-o incorporar um endereço do IPv6.
 
• Versão 4 — Esta opção deixa-o incorporar um endereço do IPv4.
 

Nota: O botão de rádio do IPv6 está disponível somente se um endereço do IPv6 é
configurado no interruptor.
 
Etapa 5. Se você escolheu a versão 6 como a versão do endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT em etapa 4, a seguir no campo do tipo de endereço do IPv6,
clique o tipo do endereço do IPv6. As opções disponíveis são:
 

• Local do link — Um endereço do IPv6 que identifique somente anfitriões em um link de
rede única.
 
• Global — um endereço do IPv6 que seja alcançável de outras redes.
 

Etapa 6. Se você escolheu o Local do link como o tipo de endereço do IPv6, na lista de
drop-down da interface local do link, escolhe a relação apropriada.
 
Etapa 7. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da estação do
gerenciamento de SNMP ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT se definido pelo utilizador é escolhido em etapa 3.
 
Etapa 8. Dê entrada com o nome da comunidade usado para autenticar a estação de
gerenciamento ao dispositivo no campo do string de comunidade.
 



Etapa 9. Clique o botão de rádio desejado para escolher o modo apropriado da comunidade:
 

• Básico — Neste modo não há nenhuma conexão a qualquer grupo. Os direitos de acesso
de uma comunidade podem ser configurados com read only, de leitura/gravação, ou
SNMP Admin.
 
• Avançado — Neste modo os direitos de acesso de uma comunidade são definidos por
um grupo. 
 

Nota: Para obter mais informações sobre dos grupos SNMP, refira a configuração de grupo
do Simple Network Management Protocol (SNMP) do artigo em um 300 Series controlado
comutam.
 
Etapa 10. Se você escolheu a comunidade do modo básico na etapa 9, a seguir clique o
botão de rádio desejado para escolher o modo de acesso apropriado:
 

• Read only — Os usuários podem somente ler.
 
• De leitura/gravação — O usuário pode ler e escrever.
 
• SNMP Admin — Todos os usuários têm o acesso a toda a configuração de dispositivos, e
podem editar a comunidade.
 

Nome de visualização (opcional) da verificação de etapa 11. para ver a coleção dos
subtrees do Management Information Base (MIB) cujo o acesso é concedido se você
escolheu o modo básico na etapa 9.
 
Nota: Para obter mais informações sobre das opiniões SNMP, refira a configuração de
grupo do Simple Network Management Protocol (SNMP) do artigo em um 300 Series
controlado comutam.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 

 
Etapa 13. (Opcional) para editar uma comunidade, para verificar a caixa de verificação da
comunidade que você deseja editar e o clique edita.
 
Etapa 14. (Opcional) para suprimir de uma comunidade, para verificar a caixa de verificação
da comunidade que você deseja suprimir e clicar da supressão.
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