
Configuração das opiniões do Simple Network
Management Protocol (SNMP) nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

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 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. Os WAP podem ter até dezesseis
vistas que incluem os dois visualizações padrão.
 
Este artigo explica como configurar opiniões SNMP nos Access point WAP551 e WAP561
de Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuração da opinião SNMP
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar uma opinião nova SNMP.
 



 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação ao lado da vista recém-criado e o clique edita.
 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para identificar a opinião nova MIB no campo de nome
de visualização. Os nomes de visualização podem conter até 32 caráteres alfanuméricos.
 

 
Etapa 5. Escolha um tipo para o subtree novo da vista do tipo lista de drop-down. Este tipo
especifica se incluir ou excluir o subtree da vista ou a família dos subtrees da opinião MIB.
 

 
Etapa 6. Entre em uma corda OID para o subtree novo a incluem ou excluem da vista no
campo OID. Por exemplo, se você quer especificar o subtree do sistema, incorpore
1.3.6.1.2.1.1. 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.
 

 
Etapa 7. Incorpore uma máscara OID ao campo da máscara. O campo da máscara é usado
para controlar os elementos do subtree OID que deve ser considerado como relevante
quando você determina a vista em que um OID está. O formato é 16 bit de comprimento e
cada octeto contém 2 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. Considere o exemplo OID 1.3.6.1.2.1.1, tem mesmo elementos, assim que
se você ajustado sete 1s consecutivos seguidos por um zera dentro primeiro octeto e todos
os zero dentro segundo, você obtém FE.00 como a máscara.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar esta configuração.
 

 
Etapa 9. (opcional) para editar uma vista, para verificar a caixa de verificação ao lado da
vista desejada e o clique editam. A salvaguarda do clique após mudanças é feita.
 
Nota: Os visualizações padrão não podem ser editados.
 

https://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en


 
Etapa 10. (opcional) para remover uma vista da lista, para verificar a caixa de verificação
para ver se há o nome de visualização apropriado na área SNMPv3 e para clicar a 
supressão. Salvaguarda do clique após o supressão.
 
Nota: Os visualizações padrão não podem ser suprimidos.
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