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Configurar os ajustes SNMPv2C no WAP125 e
no WAP581 

Objetivo
 

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é 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.
 
O SNMP v1 é a versão original do SNMP que falta determinada funcionalidade e trabalha
somente em redes TCP/IP, quando o SNMP v2 for uma iteração melhorada de v1. O SNMP
v1 e v2c deve somente ser escolhido para as redes que utilizam o SNMPv1 ou o SNMPv2C.
O SNMP v3 é o padrão o mais novo do SNMP e endereça muitas das introduções de SNMP
v1 e v2c. Em particular, endereça muitas das vulnerabilidades de segurança de v1 e de v2c.
O SNMP v3 igualmente permite que os administradores movam-se para um padrão comum
SNMP.
 
As armadilhas são mensagens que alertam o SNMP Manager a uma condição na rede.
Informe pedidos (informa) são as armadilhas que incluem um pedido para a confirmação de
recibo do SNMP Manager. As notificações podem indicar a autenticação de usuário
impróprio, os reinícios, o closing de uma conexão, a perda de conexão a um roteador
vizinho, o ponto de acesso Wireless, ou os outros eventos significativos.
 
Este artigo explica como configurar ajustes SNMPv2C no WAP125.
 
Nota: Para aprender como configurar os ajustes SNMPv3, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar os ajustes SNMPv2C
 
Configurar ajustes SNMP
 

Nota: As opções de menu podem variar segundo o modelo exato do WAP que você está
usando. As imagens abaixo são tomadas do WAP125.
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do ponto de acesso Wireless e escolha a 
configuração de sistema > o Gerenciamento.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5601


 
Etapa 2. Sob ajustes SNMP, verifique o SNMP permitem a caixa de verificação.
 

 
Etapa 3. Inscreva um número de porta do User Datagram Protocol (UDP) no campo de 
porta UDP. O agente SNMP verifica esta porta para ver se há pedidos de acesso. O padrão
é 161. O intervalo válido é desde 1025 a 65535.
 
Nota: Para este exemplo, 161 é usado.
 



 
Etapa 4. Dê entrada com o nome da comunidade SNMP no campo da comunidade de
somente leitura. Cria a comunidade de somente leitura que é usada para alcançar a
informação para o 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 corda do padrão para de leitura apenas é pública.
 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado. O nome de comunidade de somente leitura
serve como uma senha, que dê a autoridade para recuperar a informação somente.
 

 
Etapa 5. No campo da comunidade de leitura/gravação, dê entrada com um nome da
comunidade SNMP. Cria a comunidade de leitura/gravação que é usada para alcançar a
informação para o agente SNMP. Pede somente dos dispositivos que se identificam com
este nome da comunidade são aceitados. Este é um nome criado usuário. O padrão é
privado.
 
Nota: Neste exemplo, privado é usado. O nome de comunidade de leitura/gravação serve
como uma senha, que dê a autoridade para recuperar e a informação de alteração. É
aconselhável mudar o nome da comunidade a algo mais personalizado a fim evitar o ataque
de segurança dos estranhos.
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Configurar ajustes SNMPv2C
 

Etapa 6. Clique o botão direito dos ajustes SNMP.
 

 
Etapa 7. Clique a aba SNMPv2C para configurar mais os ajustes SNMPv2C.
 

 
Etapa 8. Na área da estação de gerenciamento, escolha um método em que as estações
podem alcançar o WAP com o SNMP. As opções são:
 

Tudo — Todas as estações têm o acesso ao WAP com o SNMP. Se isto é escolhido,
salte a etapa 11.
Definido pelo utilizador — Um grupo de pedidos definidos SNMP que são concedidos o
acesso. Se isto é escolhido, continue à etapa de êxito.
 

Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é usado.
 



 
Etapa 9. No endereço/campo de nome nanômetros IPv4, incorpore um endereço do sistema
de gerenciamento de rede (NMS) ou um endereço do servidor do Domain Name System
(DNS) que esteja no formato IPv4 (xxx.xxx.xxxx.xxx). Este é o endereço que executará,
obterá, e ajustará pedidos aos dispositivos gerenciado.
 
Um DNS é um base de dados distribuído em que você pode traçar nomes de host aos IP
address com o protocolo DNS de um servidor DNS. Cada endereço IP exclusivo pode ter
um hostname associado. Um nome de host DNS pode consistir em rótulos múltiplos e cada
etiqueta é separada em um período.
 
Os nanômetros são uma ferramenta ou um programa usada por um administrador para
receber mensagens snmp.
 
Nota: Neste exemplo, os nanômetros de 192.168.2.126 são usados.
 

 
Etapa 10. No endereço/campo de nome do IPv6 nanômetros, incorpore um endereço
nanômetros ou um endereço de servidor de DNS que esteja no formato do IPv6 (xxxx: xxxx:
xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx). Este é o endereço que executará, obterá, e ajustará
pedidos aos dispositivos gerenciado.
 
Nota: Neste exemplo, fdce:223e:c00d:d00d:afaf:0000:0000:0000 é usado.
 

 
Etapa 11. No campo da comunidade de armadilha sob ajustes da armadilha SNMPv2C, dê
entrada com o nome da comunidade para a armadilha.
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Nota: Neste exemplo, snmptraps.foo.com é usado como o nome de comunidade de
armadilha.
 

 
Etapa 12. Verifique a caixa de verificação de uma entrada de nome de host na tabela de
destino de armadilha para permitir a edição.
 
Nota: Você pode configurar até três hostname/IP address.
 

 
Etapa 13. Do host que o IP address datilografa a lista de drop-down, escolha uma versão IP.
As opções são:
 

IPv4 — Quarta geração ou versão do método de endereçamento do Protocolo IP que
segue o formato do xxx.xxx.xxx.xxx.
IPv6 — Sexta geração ou versão do esquema de endereçamento de IP que segue o
xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: formato xxxx.
 

 
Etapa 14. No campo do hostname/IP address, incorpore um IPv4 ou um IP address do IPv6
que recebam o SNMP traps.
 
Nota: Para este exemplo, 192.168.2.202 é usado.



 
Etapa 15. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes SNMPv2C no WAP125 e no
WAP581.
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