
Configurar ajustes do Simple Network
Management Protocol (SNMP) no SPA100
Series 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é uma ferramenta usada para monitorar e
regular dispositivos em uma rede assim como para manter configurações. Seus coleta de
estatística, desempenho, e Segurança permitem-no de resolver rapidamente questões de
rede. Uma rede gerenciada SNMP consiste em dispositivos gerenciado, em agentes, e em
uma gerente de rede. Os dispositivos gerenciado são os dispositivos que são capazes da
característica SNMP. Um agente é software SNMP em um dispositivo gerenciado. Uma
gerente de rede é uma entidade que receba dados dos agentes SNMP. Você deve instalar
um programa do gerente SNMP v3 para ver notificações de SNMP. No dispositivo, um
usuário pode ajustar ajustes de configuração da armadilha. As armadilhas são os
Mensagens de Erro que estão enviados a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT específico quando um erro ocorre na rede. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os ajustes SNMP no Analog
Telephone Adapter do SPA100 Series (ATA).
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Analog Telephone Adapter do SPA100 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.0
  

Configuração de SNMP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento > o SNMP. A página SNMP abre:
 



 
Etapa 2. À direita do campo SNMP, clique o botão de rádio permitido para permitir o SNMP,
ou clique o botão de rádio deficiente para desabilitar o SNMP no dispositivo. 
 

 



Etapa 3. No campo confiado IP, clique alguns para permitir o acesso ao ATA de todo o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT com o SNMP, ou o endereço do 
clique permita que uma escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
alcance o ATA com o SNMP.
 
Etapa 4. No campo da comunidade da obtenção, incorpore uma frase que atue como uma
senha para comandos GET na comunidade SNMP.
 
Etapa 5. No campo da comunidade do grupo, incorpore uma frase que atue como uma
senha para comandos set na comunidade SNMP.
 

 
Etapa 6. O SNMPv3 é uma aplicação mais segura do SNMP. Permite o uso de uma
autenticação mais avançada e de uns mecanismos de criptografia assegurar-se de que
somente os dispositivos autorizados possam ler e escrever a seus dispositivos de rede
sobre o SNMP. Clique o botão de rádio permitido para usar o SNMPv3 ou clicar o botão de
rádio deficiente para desabilitá-lo.
 
Passo 7. No campo do usuário R/W, incorpore um username para a autenticação SNMPv3.
 
Etapa 8. Da lista de drop-down do Autêntico-protocolo, escolha um protocolo de
autenticação para o SNMPv3. As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• MD5 — O sumário de mensagem 5 (MD5) é um algoritmo que tome uma entrada e
produza um message digest do bit 128 da entrada.
 
• SHA — O Secure Hash Algorithm (SHA) é um algoritmo que tome uma entrada e
produza um message digest de 160 bit da entrada.
 

Nota: O HMAC-SHA é considerado mais seguro do que o HMAC-MD5 e recomendado.
 
Etapa 9. No campo da Autêntico-senha, incorpore uma senha de autenticação.
 
Etapa 10. Da lista de drop-down de PrivProtocol, escolha um protocolo de autenticação da
privacidade. Recomenda-se que o usuário deve ter uma característica da privacidade de
modo que os dados sejam fixados. As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Nenhum — Nenhum algoritmo da privacidade é usado. Os dados de uma mensagem
serão enviados unencrypted.
 
• CBC-DES — Esta opção cifra os dados de uma mensagem usando a criptografia DES.
 

Etapa 11. No campo de senha da privacidade, incorpore uma senha para o protocolo de
autenticação da privacidade.
 



 
Etapa 12. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, incorpore
um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que receba mensagens de
armadilha.
 
Etapa 13. No campo de porta, entre no número de porta que receberá mensagens de
armadilha. A porta padrão é 162.
 
Etapa 14. Da lista de drop-down da versão de SNMP, escolha uma versão do SNMP usar-
se para encontrar mensagens de armadilha. As opções disponíveis são como segue:
 

• v1 — Armadilhas dos usos SNMPv1. As armadilhas SNMPv1 usam um string de
comunidade para autenticar mensagens de armadilha, e não cifram dados.
 
• v2 — Armadilhas dos usos SNMPv2. As armadilhas SNMPv2 usam um string de
comunidade para autenticar mensagens de armadilha, e não cifram dados.
 
• v3 — Armadilhas dos usos SNMPv3. As armadilhas SNMPv3 podem ser ajustadas para
usar um nome de usuário e senha para autenticar a fonte de uma armadilha, e podem
cifrar os dados de uma armadilha. O SNMPv3 deve ser permitido e configurado como
descrito na etapa 6 a fim usar esta opção.
 

Etapa 15. O clique submete-se para aplicar mudanças, ou cancelamento para rejeitá-los.
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