
Ajustes gerais do Simple Network Management
Protocol (SNMP) nos Access point WAP121 e
WAP321 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo usado para o
Gerenciamento de redes, o Troubleshooting, e a manutenção. O SNMP grava, lojas, e
compartilha da informação com a ajuda do software dois chave: um sistema de
gerenciamento de rede (NMS) que seja executado em dispositivos do gerente e em um
agente que seja executado em dispositivos gerenciado. WAP121 e WAP321 o apoio
SNMPv2 e SNMPv3.
 
Este artigo explica como configurar ajustes gerais SNMP nos Access point WAP121 e
WAP321.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4
  

Ajustes gerais SNMP
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha SNMP > general. A
página geral abre:
 



 

 
Etapa 2. Na área das configurações globais, verifique a caixa de verificação da possibilidade
 para permitir o SNMP.
 
Etapa 3. No campo de porta UDP, entre no número de porta UDP em que o agente SNMP
escutará pedidos do acesso.
 
Timesaver: Se você não deseja configurar SNMPv2, salte a etapa 12. Se SNMPv2 não é
configurado então o SNMPv3 está usado. Para configurar os ajustes SNMPv3 consulte a 
configuração das opiniões do Simple Network Management Protocol (SNMP) nos Access
point WAP121 e WAP321.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com um nome da comunidade de somente leitura no campo da
comunidade de somente leitura. O nome da comunidade é um nome válido criado usuário
que atue como um mecanismo ou uma senha de autenticação simples para restringir os
dispositivos na rede que pode pedir dados do agente SNMP. O string de comunidade



enviado no pacote de requisição enviado pelo remetente tem que combinar o string de
comunidade no dispositivo de agente. A senha somente leitura dá a autoridade para
recuperar a informação somente.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome da comunidade de leitura/gravação para operações
SNMP set permitidas no campo da comunidade de leitura/gravação. Pede somente dos
dispositivos que se identificam com este nome da comunidade são aceitados. Este é um
nome criado usuário. Esta é uma senha que permita que você recupere a informação do
agente e altere ajustes nesse dispositivo de agente.
 
Nota: É aconselhável mudar ambas as senhas a algo personalizado a fim evitar o ataque de
segurança dos estranhos.
 
Etapa 6. Clique o botão Appropriate Radio Button para escolher uma preferência da estação
de gerenciamento no campo da estação de gerenciamento. Os monitores da estação de
gerenciamento e atualizam os valores no Management Information Base (MIB).
 

• Todos — Permite que todas as estações na rede alcancem o WAP com o SNMP como
uma estação de gerenciamento.
 
• Definido pelo utilizador — Limita o acesso a uma estação ou a um grupo específico de
estações.
 

Timesaver: Se tudo é escolhido na etapa precedente, salte para pisar 9.
 

 
Etapa 7. Se você escolheu definido pelo utilizador na etapa precedente, incorpore o
endereço IPv4 da estação de gerenciamento de que você gostaria de ter o acesso ao WAP
no endereço/campo de nome nanômetros IPv4. Um sistema de gerenciamento de rede
(NMS) refere as estações de gerenciamento que executam os aplicativos que dispositivos
gerenciado do monitor e do controle.
 
Etapa 8. (opcional) se o endereço do IPv6 é usado pelo WAP, a seguir incorpora o endereço
do IPv6 da estação de gerenciamento de que você gostaria de ter o acesso ao WAP no
endereço/campo de nome do IPv6 nanômetros.
 

 
Etapa 9. Dê entrada com o nome da comunidade global associado com o SNMP traps no
campo da comunidade de armadilha. As armadilhas são as notificações de um agente ao
gerente que contêm a informação de agente. Armadilhas enviadas do uso do dispositivo a



corda entrada como um nome da comunidade.
 
Etapa 10. Na tabela de destino de armadilha, verifique a caixa de verificação do IP address
do host e escolha o tipo apropriado de IP address do host (IPv4 ou IPv6) da lista de drop-
down no tipo campo do IP address do host. Isto refere os endereços ou os nomes das
estações de gerenciamento apropriadas que recebem armadilhas dos dispositivos
gerenciado.
 
Etapa 11. Incorpore o nome ou o IP address de host para a armadilha ao campo do
hostname/IP address.
 
Nota: Você pode repetir etapas 10 e 11 até um máximo de três vezes.
 

 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar a configuração.
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