
Configuração das opiniões do Simple Network
Management Protocol (SNMP) em Access point
AP541N 

Objetivo
 

O SNMP é um protocolo de gerenciamento de rede que seja usado para o Gerenciamento
dos dispositivos de rede. Ajuda a armazenar, gravar, e compartilhar da informação dos
vários dispositivos que consistem na configuração de sistema no formulário das variáveis no
Switches controlado, de vários dispositivos na rede que o facilita para resolver rapidamente
questões de rede. O SNMP usa bases de informação de gerenciamento (MIBs) para
armazenar objetos disponíveis em um namespace (árvore-estruturado) hierárquico que
contém os identificadores de objeto (OID). Os OID identificam a informação na hierarquia
MIB que pode ser lida ou ajustado através do SNMP. As opiniões SNMP são subconjunto
dos objetos MIB que podem ser atribuídos a um grupo de acesso SNMP, a controlar
escrevem, leem e privilégios da notificação de usuários SNMP.
 
As opiniões SNMP são criadas somente no SNMP Versão 3 embora o AP apoia todas as
três versões do SNMP. Este documento explica como criar as vistas SNMPv3 em um
Access point AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

O SNMP vê a configuração
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha SNMP > vistas. A
página das opiniões SNMP abre:
 



 
Este dispositivo tem uma opinião do padrão MIB chamada tudo que contém todos os
objetos do Gerenciamento apoiados pelo sistema.
 
Etapa 2. Dê entrada com o nome da opinião SNMP no campo de nome de visualização.
Este nome de visualização é uma etiqueta definida pelo utilizador para o subtree ou a
família dos subtrees na opinião MIB.
 
Etapa 3. Escolha o tipo para a opinião SNMP do tipo lista de drop-down.
 

• incluído — Para incluir o subtree da vista ou a família dos subtrees da opinião MIB.
 
• excluído — Para excluir o subtree da vista ou a família dos subtrees da opinião MIB.
 

Etapa 4. Inscreva a corda OID no campo OID para que o subtree inclua ou excluam da
vista.
 
Etapa 5. Incorpore a máscara OID ao campo da máscara. Somente os caracteres
hexadecimais são permitidos no campo da máscara. Cada octeto consiste em dois
caracteres hexadecimais separados com um período ou uns dois pontos.
 

 
Nota: Se um tipo excluído subtree da vista é criado. crie então o tipo incluído
correspondente com o mesmo nome de visualização para permitir que fora os subtrees do
subtree excluído sejam incluídos.
 
Etapa 6. O clique adiciona para adicionar o nome de visualização às vistas SNMPv3. O
SNMPv3 actualizado vê a tabela indica a entrada nova.
 



 
Etapa 7. (opcional) para suprimir da vista, para selecionar a vista desejada do SNMPv3 VÊ
a tabela e o clique remove.
 
Etapa 8. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
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