
Configuração dos grupos do Simple Network
Management Protocol (SNMP) nos Access point
WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

Os grupos do Simple Network Management Protocol (SNMP) são úteis dividir clientes
SNMP em grupos separados e ajustar então a autorização e privilégios de acesso comuns a
cada grupo. Isto permite que o SNMP determine que mecanismo de segurança emprega
quando segura um pacote SNMP de um determinado grupo de agentes. Os WAP121 e os
WAP321 têm dois grupos padrão, o RO e o RW, que podem nem ser editados nem
suprimido. O RO é um grupo de leitura apenas, e o RW é um grupo de leitura/gravação,
ambo use a autenticação e a criptografia de dados. Os WAP podem ter até 8 grupos
configurados incluindo os grupos padrão.
 
Este artigo explica como configurar grupos do Simple Network Management Protocol
(SNMP) nos Access point WAP121 e WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Configuração de grupo SNMP
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um grupo novo SNMP.
 



 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação que corresponde ao grupo novo adicionado.
 
Etapa 4. O clique edita para editar o grupo novo SNMP. 
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome usado para identificar o grupo no campo de nome do
grupo. Os nomes padrão do RO e do RW não podem ser reutilizados. Os nomes do grupo
podem conter até 32 caráteres alfanuméricos.
 
Etapa 6. Escolha o nível de segurança apropriado da lista de drop-down do nível de
segurança.
 

• NoAuthNoPriv — Não fornece nenhuma autenticação e nenhuma criptografia de dados
(nenhuma Segurança).
 
• AuthNoPriv — Fornece autenticação mas nenhuma criptografia de dados (nenhuma
Segurança). A autenticação é fornecida por uma frase de passagem MD5.
 
• AuthPriv — Autenticação e criptografia de dados. A autenticação é fornecida por uma
frase de passagem MD5. A criptografia de dados é fornecida pela frase de passagem
DES.
 

Nota: Para os grupos criados que exigem a autenticação, a criptografia, ou ambos, você
deve definir as chaves MD5 e DES/senhas na página dos usuários SNMP. Refira a 
configuração do usuário do artigo SNMP nos Access point WAP121 e WAP321 para a
configuração do usuário.
 
Etapa 7. Escolha o acesso de gravação a todos os objetos do Gerenciamento (MIBs) para o
grupo novo da lista de drop-down das opiniões da escrita. Isto define a ação que um grupo
pode executar no MIBs. Esta lista igualmente incluirá todas as opiniões novas SNMP que
forem criadas no WAP.
 

• Vista-todo — Isto permite que os grupos criem, alterem, e suprimam de todo o MIBs.
 
• Vista-nenhuns — Isto restringe o grupo de modo que ninguém possa criar ou editar o
MIBs.
 

Nota: Para a configuração de uma vista nova refira a configuração das opiniões do artigo 
SNMP nos Access point WAP121 e WAP321.
 
Etapa 8. Escolha o acesso de leitura para todos os objetos do Gerenciamento (MIBs) para o
grupo novo da lista de drop-down lida das vistas. As opções padrão dadas abaixo aparecem
junto com todas as outras vistas criadas no WAP.
 

• Vista-todo — Isto permite que os grupos ver e leiam todo o MIBs.
 
• Vista-nenhuns — Isto restringe o grupo de modo que ninguém possa ver ou ler todo o
MIBs.



Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
 

 
Etapa 10. (opcional) para editar um grupo da lista, para verificar a caixa de verificação para
ver se há o grupo desejado e o clique editam.
 
Etapa 11. (opcional) o campo dos grupos SNMPv3 indica os nomes dos grupos atuais
configurados no Access point. Para remover um grupo da lista, verificar a caixa de
verificação para ver se há o grupo indesejável e clicar a supressão.
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