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Configurar o SNMPv3 no WAP125 e no WAP581 
Objetivo
 

A versão 3 do protocolo administración de red simple (SNMPv3) é um modelo de segurança
em que uma estratégia da autenticação se estabelece para um usuário e o grupo em que o
usuário reside. O nível de segurança é o nível de segurança permitido dentro de um modelo
de segurança. Uma combinação de um modelo de segurança e de um nível de segurança
determina que mecanismo de segurança é usado ao segurar um pacote SNMP.
 
No SNMP, o Management Information Base (MIB) é um base de dados hierárquico da
informação que contém os identificadores de objeto (OID) que atue como uma variável que
possa ser lida ou ajustado através do SNMP. O MIB é organizado em uma estrutura da
árvore (como). Um subtree dentro do objeto gerenciado que nomeia a árvore é um subtree
da vista. Uma opinião MIB é uma combinação de um grupo de subtrees da vista ou de uma
família de subtrees da vista. As opiniões MIB são criadas para controlar a escala OID que
os usuários SNMPv3 podem alcançar. A configuração das vistas SNMPv3 é essencial
restringir um usuário para ver somente o MIB limitado. Um WAP pode ter até 16 vistas que
incluem os dois visualizações padrão.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como recolher, ver, e transferir a atividade CPU/RAM
no WAP125 e no WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurar os ajustes SNMPv3
 
Configurar as vistas SNMPv3
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha a configuração de sistema > o
Gerenciamento.
 



 
Etapa 2. Clique a seta direita dos ajustes SNMP.
 

 
Etapa 3. Clique a aba SNMPv3.
 



 
Etapa 4. Clique + botão para criar uma entrada nova sob as vistas SNMPv3.
 

 
Etapa 5. No campo de nome de visualização, dê entrada com um nome que identifique a
opinião MIB.
 
Nota: Neste exemplo, vista-novo é criado como o nome de visualização. Vista-todo e vista-
nenhuns são criados à revelia e contém todos os objetos do Gerenciamento apoiados pelo
sistema. Estes não podem ser alterados nem suprimido.
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Etapa 6. Do tipo lista de drop-down, escolha uma opção se excluir ou incluir a vista.
 

incluído — Inclui a vista no subtree ou na família dos subtrees da opinião MIB.
excluído — Exclui a vista no subtree ou na família dos subtrees da opinião MIB.
 

 
Etapa 7. No campo OID, entre em uma corda OID para que o subtree inclua ou excluam da
vista. Cada número é usado para encontrar e cada número corresponde a um ramo
específico da árvore OID. Os OID são identificadores exclusivos dos objetos gerenciado na
hierarquia MIB. Os IDs níveis mais alto do objeto MIB pertencem às organizações de
padrões diferentes, quando as identificações de objeto do baixo-nível forem atribuídas por
organizações associadas. Os centrais telefônica privada podem ser definidos por
vendedores para incluir objetos gerenciado para seu próprio Produtos. Números do mapa
de arquivos MIB OID ao formato compreensível para o utilizador. Para traduzir o número
OID ao nome de objeto, clique aqui.
 
Nota: Neste exemplo, 1.3.6.1.2.1.1 são usados.
 

 
Etapa 8. Incorpore uma máscara OID ao campo da máscara. O campo da máscara é usado

https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do


para controlar os elementos do subtree OID que deve ser considerado como relevante
quando você determina a vista em que um OID está, e o máximo é 47 caráteres de
comprimento. O formato é 16 octetos de comprimento e cada octeto contém dois caracteres
hexadecimais separados por um período ou por uns dois pontos. Para determinar a
máscara, conte o número de elementos OID e ajuste-se que muitos bit a um. Somente os
formatos hexadecimais são aceitados neste campo. Considere o exemplo OID 1.3.6.1.2.1.1,
tem sete elementos, assim que se você ajustado sete 1s consecutivos seguiu por um 0 em
primeiro octeto e em todos os zero dentro segundo, você obtém FE:00 como a máscara.
 
Nota: Neste exemplo, FE:00 é usado.
 

 
Etapa 9. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado as vistas SNMPv3 no WAP125.
  

Configurar os grupos SNMPv3
 

Etapa 1. Clique + botão para criar uma entrada nova sob os grupos SNMPv3.
 

 
Etapa 2. 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.
 
Nota: Neste exemplo, o centímetro cúbico é usado.
 



●

●

●

 
Etapa 3. Da lista de drop-down do nível de segurança, escolha um nível apropriado da
autenticação.
 

noAuthNoPriv — Não fornece nenhuma autenticação e nenhuma criptografia de dados
(nenhuma Segurança).
authNoPriv — Não fornece a autenticação mas a nenhuma criptografia de dados
(nenhuma Segurança). A autenticação é fornecida por uma frase de passagem segura
da autenticação da mistura (SHA).
authPriv — Autenticação e criptografia de dados. A autenticação é fornecida por uma
frase de passagem SHA. A criptografia de dados é fornecida pela frase de passagem
DES.
 

Nota: Neste exemplo, o authPriv é usado.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down das opiniões da escrita, escolha o acesso de gravação a
todos os objetos do Gerenciamento (MIBs) para o grupo novo. 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.
 
Nota: Neste exemplo, vista-novo é usado.
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Etapa 5. 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.
vista-novo — O usuário criou a vista.
 

Nota: Neste exemplo, vista-nenhum é usado.
 

 
Etapa 6. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os grupos SNMPv3.
  

Configurar os usuários SNMPv3
 

Um usuário SNMP é definido por suas credenciais do início de uma sessão (username,
senhas, e método de autenticação) e é operado em colaboração com uma identificação do
grupo e do motor SNMP. Somente o SNMPv3 usa usuários SNMP. Os usuários com
privilégios de acesso são associados com uma opinião SNMP.
 
Etapa 1. Clique + botão para criar uma entrada nova sob os usuários SNMPv3.
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Etapa 2. No campo de nome de usuário, crie um nome de usuário que denote um usuário
SNMP.
 
Nota: Neste exemplo, AdminConan é usado.
 

 
Etapa 3. Da lista de drop-down do grupo, escolha um grupo traçar ao usuário. As opções
são:
 

RO — Grupo de leitura apenas, criado à revelia. Este grupo permite que um usuário ver
somente a configuração.
RW — Grupo de leitura/gravação, criado à revelia. Este grupo permite que um usuário
ver e faça alterações necessárias à configuração.
Centímetro cúbico — Centímetro cúbico, um grupo definido pelo utilizador. O grupo
definido pelo utilizador aparece somente se um grupo foi definido.
 

Nota: Neste exemplo, o centímetro cúbico é escolhido como definido em etapa 2 configura
abaixo os grupos SNMPv3.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down da autenticação, escolha o SHA.
 
Nota: Esta área é desabilitada para fora se o nível de segurança do grupo escolhido em
etapa 3 foi ajustado ao noAuthNoPriv.
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Etapa 5. No campo da frase de passagem da autenticação, entre na frase de passagem
associada para o usuário. Esta é a senha SNMP que tem que ser configurada para
autenticar os dispositivos para que conectem um com o otro.
 

 
Etapa 6. Do menu suspenso do tipo de criptografia, escolha um método de criptografia cifrar
os pedidos SNMPv3. As opções são:
 

DES — O Data Encryption Standard (DES) é uma cifra de bloco simétrica que use uma
chave secreta compartilhada 64-bit.
AES128 — Advanced Encryption Standard que usa uma chave do 128-bit.
 

Nota: Neste exemplo, o DES é escolhido.
 

 
Etapa 7. No campo da frase de passagem da criptografia, entre na frase de passagem
associada para o usuário. Isto é usado para cifrar os dados enviados aos outros dispositivos
na rede. Esta senha é usada igualmente para decifrar os dados na outra extremidade. A
frase de passagem tem que combinar nos dispositivos de comunicação. A frase de
passagem pode variar de oito a 32 caráteres de comprimento.
 

 



Etapa 8. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os usuários SNMPv3 no WAP125.
  

Configurar os alvos SNMPv3
 

Um alvo SNMP refere a mensagem enviada e o gerenciamento de dispositivo a que as
notificações do agente são enviadas. Cada alvo é identificado pelo nome de destino, pelo IP
address, pela porta UDP, e pelo nome de usuário.
 
O SNMPv3 envia notificações do alvo SNMP como informa mensagens ao SNMP Manager
um pouco do que armadilhas. Isto assegura-se de que entrega do alvo desde que as
armadilhas não se usam reconhecem mas informe faça.
 
Etapa 1. Clique + botão para criar uma entrada nova sob os alvos SNMPv3.
 
Nota: Um total de até 16 alvos pode ser configurado.
 

 
Etapa 2. No campo do IP address, incorpore o endereço IP de destino onde todo o SNMP
traps será enviado. Este é tipicamente o endereço do sistema de gerenciamento de rede.
Este pode ser um endereço IPv4 ou de IPv6.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.2.165 é usado.
 

 
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. Escolha o usuário associar com o alvo da lista de drop-down dos usuários. Esta
lista mostra uma lista de todos os usuários criados na página dos usuários.
 



Nota: AdminConan é escolhido como o usuário.
 

 
Etapa 5. Clique .
 
Você deve agora com sucesso ter configurado os alvos SNMPv3 no WAP125 e no
WAP581.
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