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Rozdział 1: Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
 

 
1-1 Ostrzeżenia

• Karta InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS, zwana dalej kartą SNMP IPv6, 
została zaprojektowana do współpracy z zasilaczem awaryjnym UPS i musi być zainstalowania w 
wewnętrznym gnieździe SNMP zasilacza awaryjnego UPS lub zewnętrznej obudowie SNMP. Przed 
instalacją należy upewnić się, czy wszystkie źródła zasilania oraz urządzenia, chronione przez 
zasilacz awaryjny UPS, zostały od niego odłączone. 

• Nie należy umieszczać lub wykorzystywać urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych. 

• Nie należy podejmować prób rozmontowania urządzenia. 

• Nie należy podejmować prób dokonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia. 

• Nie należy podejmować prób naprawy/wymiany wewnętrznych komponentów urządzenia. W 
przypadku zaistnienia konieczności dokonania napraw, należy zlecić je najbliższemu centrum 
serwisowemu Delta lub autoryzowanemu dystrybutorowi. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie przedostały się żadne przedmioty 
ani płyny. 

• Przy instalacji i użytkowaniu urządzenia, należy zawsze postępować zgodnie z niniejszą Instrukcją 
użytkowania. 

• Nie należy dokonywać prób odtwarzania dołączonej płyty CD w tradycyjnym odtwarzaczu audio 
CD. Próby takie mogą skutkować powstaniem hałasu, którego poziom może doprowadzić do 
nieodwracalnej utraty słuchu. 

 

1-2 Zgodność z normami 

• EN 55022: 2006 + A1: 2007, Class B 

• EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005 

• EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 

• IEC 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2000 

• IEC 61000-4-3: 2006 

• IEC 61000-4-4: 2004 

• IEC 61000-4-5: 2005 

• IEC 61000-4-6: 2007 

• IEC 61000-4-8: 1993+A1: 2000 

• IEC 61000-4-11: 2004 
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Rozdział 2: Wprowadzenie 
 
 

2-1 Opis produktu 

Karta InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS, zwana dalej kartą SNMP IPv6, to 
urządzenie, które umożliwia komunikację między zasilaczem awaryjnym UPS a siecią komputerową. 
Urządzenie komunikuje się z zasilaczem awaryjnym UPS umożliwiając dostęp do dostarczanych 
informacji oraz pozwala na zdalne zarządzanie zasilaczem awaryjnym UPS poprzez sieć komputerową. 
Karta SNMP IPv6 wspiera dostępne publicznie protokoły, takie jak SNMP i HTTP. Kartę można łatwo 
skonfigurować poprzez sieć komputerową oraz przy jej użyciu w łatwy sposób pobierać informacje o 
stanie zasilacza awaryjnego UPS oraz nim zarządzać. 

 

2-2 Cechy 

• Zarządzanie zasilaczem awaryjnym UPS przez sieć komputerową 

Pozwala na zdalne zarządzenie zasilaczem awaryjnym UPS z poziomu dowolnej stacji roboczej 
dostępnej w sieci Internet lub sieci lokalnej (Intranet) 

• Zdalny monitoring zasilacza awaryjnego UPS z wykorzystaniem protokołów SNMP i 
HTTP 

Umożliwia zdalny monitoring zasilacza awaryjnego UPS, przy użyciu protokołów SNMP NMS, 
Delta MIB (Management Information Base) lub przeglądarki internetowej. 

• Konfiguracja funkcji systemowych i zasilacza awaryjnego UPS z poziomu dowolnego 
klienta (zabezpieczona hasłem) 

Możliwość konfiguracji parametrów systemowych i zasilacza awaryjnego UPS z poziomu 
przeglądarki internetowej. 

• Rejestr zdarzeń i parametrów pracy 

Umożliwia dostęp do historii zasilacza awaryjnego UPS odnośnie zdarzeń dotyczących zasilania, 
jakości zasilania, statusu i stanu akumulatora. 

 

Inne cechy oraz obsługiwane protokoły: 

• Powiadamianie użytkownika z wykorzystaniem komunikatów SNMP Trap i wiadomości poczty 
elektronicznej e-mail 

• Sieciowy Protokół Czasu (NTP) 

• Konfiguracja przy użyciu protokołu Telnet 

• BOOTP/DHCP 

• Protokoły szyfrowane: HTTPS, SSH, SFTP i SNMPv3 

• Lokalna autentykacja i logowanie RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) 

• Zdalne zarządzanie rejestrem zdarzeń przez syslog 
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• Protokół IPv4 

• Protokół IPv6 (Logo Fazy 2 programu gotowy na IPv6 - IPv6 Ready) (protokoły jądra dla hosta, ID 
logo: 02-C-000624) 

 

2-3 Zawartość opakowania

Należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie zawiera kartę SNMP IPv6 i wszystkie akcesoria. W 
przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów należy skontaktować się ze 
sprzedawcą. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu należy upewnić się, że zwrócone zostają 
wszystkie dostarczone elementy, w oryginalnym opakowaniu. 

 
 

Lp. Pozycja Ilość 

 Karta InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS 1 szt. 

 Przewód RJ45-DB9 1 szt. 

 Płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją użytkowania 1 szt. 

 Opis konfiguracji przełączników DIP dla karty SNMP IPv6 1 szt. 

 Maskownice 3 szt. 
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2-4 Złącza zewnętrzne 

Na złącza zewnętrzne składają się gniazdo sieciowe, port COM, diody LED, przycisk Reset, 
przełączniki DIP. Opis ich funkcji i przeznaczenia znajduje się poniżej. 

 

Widok z góry: 

 
 

Widok od przodu: 

 
 

 

Lp. Pozycja Opis 

 Gniazdo 
sieciowe Umożliwia podłączenie do sieci komputerowej 
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Lp. Pozycja Opis 

 Diody LED Podczas inicjalizacji lub aktualizacji oprogramowania karty SNMP IPv6, 
dwie diody LED migają jednocześnie w celu zasygnalizowania statusu. 
Poszczególne sposoby migania oznaczają: 

• szybkie jednoczesne miganie (co 50 ms): inicjalizacja lub 
aktualizacja oprogramowania w trakcie 

• wolne jednoczesne miganie (co 500 ms): inicjalizacja zakończyła się 
niepowodzeniem 

 

OSTRZEŻENIE: NIE należy usuwać karty SNMP IPv6 
lub odłączać zasilacza awaryjnego UPS od źródła zasilania 
podczas inicjalizacji lub aktualizacji oprogramowania. Może 
to spowodować utratę danych, a nawet uszkodzenie karty 
SNMP IPv6. 

Zielona dioda LED sygnalizuje status połączenia do sieci komputerowej: 

• włączona: poprawnie nawiązano połączenie sieciowe i adres IPv4 
został przydzielony 

• wyłączona: brak połączenia z siecią 

• wolne miganie (co 500 ms): błędny adres IP 

Żółta dioda LED sygnalizuje status połączenia między kartą SNMP IPv6 i 
zasilaczem awaryjnym UPS: 

• szybkie miganie (co 50 ms): zasilacz awaryjny UPS podłączony 

• wolne miganie (co 500 ms): zasilacz awaryjny UPS niepodłączony 

 Port konsoli 
(COM) 

1. Umożliwia podłączenie stacji roboczej przy pomocy dostarczonego 
przewodu RJ45-DB9 w celu konfiguracji systemu. 

2. Umożliwia podłączenie opcjonalnej sondy EnviroProbe dając 
możliwość monitorowania warunków zewnętrznych. 

 Przycisk reset Resetuje kartę SNMP IPv6. Użycie nie ma żadnego wpływu na pracę 
zasilacza awaryjnego UPS. 
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Lp. Pozycja Opis 

 Przełączniki 
DIP 

Umożliwia konfigurację trybu pracy 

Przełączniki 
DIP 

Tryb pracy Opis 

 

Tryb 
standardowy 

Karta SNMP IPv6 pracuje z zasilaczem 
awaryjnym UPS. Dostarcza informacji 
o stanie i parametrach pracy zasilacza 
awaryjnego UPS przez sieć. 

 

Tryb przejścia 
(Pass Through 

Mode) 

Karta SNMP IPv6 nie udostępnia 
danych, ale umożliwia komunikację 
pomiędzy portem konsoli, a zasilaczem 
awaryjnym UPS. 

 

Tryb pracy z 
czujnikiem 

(EnviroProbe)

Karta SNMP IPv6 pracuje z zasilaczem 
awaryjnym UPS i opcjonalnym 
czujnikiem EnviroProbe. Dostarcza nie 
tylko informacji o stanie i parametrach 
pracy zasilacza awaryjnego UPS, ale 
także informacje o stanie czujnika 
EnviroProbe oraz parametrach 
środowiska takich jak temperatura i 
wilgotność. 

 

Tryb 
konfiguracyjny

W tym trybie użytkownik może się 
zalogować przy użyciu portu konsoli w 
celu skonfigurowania karty SNMP 
IPv6. Więcej informacji na ten temat 
znajduje się w rozdziale 4-4 
Konfiguracja przez port COM. 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat czujnika EnviroProble można znaleźć w instrukcji instalacji 
załączonej do opakowania czujnika EnviroProbe. 
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Rozdział 3: Instalacja 
 

 

Przed rozpoczęciem instalacji, należy się upewnić czy wszystkie źródła zasilania i urządzenia 
chronione przez zasilacz awaryjny UPS są od niego odłączone. Próba instalacji bez odłączenia 
może doprowadzić do wyłączenia i/lub uszkodzenia zasilacza awaryjnego UPS. 

 

Należy zainstalować kartę SNMP IPv6 w wewnętrznym gnieździe SNMP zasilacza awaryjnego UPS. Jeżeli 
zasilacz awaryjny UPS nie posiada gniazda SNMP, kartę należy zainstalować w zewnętrznej obudowie 
SNMP. 

• W celu instalacji karty SNMP IPv6 w gnieździe SNMP zasilacza awaryjnego UPS należy postępować 
zgodnie z instrukcjami poniżej. 

Krok 1 Zdemontować maskownicę i dwie śruby z gniazda SNMP zasilacza awaryjnego               
(patrz Rysunek 3-a). 

 
 

 
Ze względu na różnice pomiędzy modelami zasilaczy awaryjnych UPS lokalizacja 
śrub gniazd SNMP może się różnić. 

 

Krok 2 Odszukać dwie szyny wewnątrz gniazda SNMP (patrz Rysunek 3-b). 
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Krok 3 Włożyć kartę SNMP IPv6 w szyny (patrz Rysunek 3-c). 

 
 

Krok 4 W opakowaniu karty SNMP IPv6 znajdują się trzy maskownice. Należy wybrać tę, której 
otwory na śruby pasują do gniazda SNMP i przymocować maskownicę za pomocą 
zdemontowanych poprzednio śrub (patrz Rysunek 3-d). 

 
 

• W celu instalacji karty SNMP IPv6 w zewnętrznej obudowie SNMP należy postępować zgodnie z 
instrukcjami poniżej. 

Krok 1 Zdemontować dwie śruby z zewnętrznej obudowy SNMP (patrz rysunek 3-e) 

 



Rozdział 3 • Instalacja 
 
 

9 

Krok 2 Odszukać dwie szyny wewnątrz zewnętrznej obudowy SNMP (patrz Rysunek 3-f). 

 
 

Krok 3 Włożyć kartę SNMP IPv6 w szyny (patrz Rysunek 3-g). 

 
 

Krok 4 W opakowaniu karty SNMP IPv6 znajdują się trzy maskownice. Należy wybrać tę, której 
otwory na śruby pasują do zewnętrznej obudowy SNMP i przymocować maskownicę za 
pomocą zdemontowanych poprzednio śrub (patrz Rysunek 3-d). 
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Tylna ścianka zewnętrznej obudowy SNMP wygląda następująco: 

 
 

Lp. Pozycja Opis 

 Gniazdo zasilania Podłączane do wyjścia z zasilacza awaryjnego UPS. Napięcie 
wejściowe 12V DC. 

 Port RS232 Umożliwia podłączenie do portu RS232 zasilacza awaryjnego 
UPS przy pomocy przewodu RS232 dołączonego do 
zasilacza awaryjnego UPS. 

 Złącze 10-pin Umożliwia podłączenie do karty PC zasilacza awaryjnego 
UPS. Aby uzyskać połączenie, należy skontaktować się z 
personelem serwisowym w celu wykonania odpowiedniego 
przewodu połączeniowego - nie należy wykonywać go 
samodzielnie. 

 

Poniżej znajduje się specyfikacja zewnętrznej obudowy SNMP. 

Specyfikacja zewnętrznej obudowy SNMP 

Gniazdo zasilania Napięcie wejściowe 12V DC 

Port RS232 9-pin D-sub męskie 

Złącze 10-pin Męskie 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 92,4 x 208 x 42 mm 

Waga 540 g 
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Rozdział 4: Konfiguracja systemu 
 

Istnieją różne możliwości konfiguracji karty SNMP IPv6. Jeżeli w miejscu instalacji dostępne jest 
połączenie sieciowe, do dyspozycji mamy następujące możliwości: 

• dostęp przez przeglądarkę internetową: Strona internetowa karty InsightPower SNMP IPv6 dla 
zasilaczy awaryjnych UPS pozwala na kompleksowe monitorowanie stanu i zarządzanie systemem. 
Więcej informacji na ten temat znajduje się w Rozdziale 5: Strona internetowa karty 
InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS. 

• aplikacja EzSetting: W celu sprawnej konfiguracji karty SNMP IPv6 można użyć dołączonego 
oprogramowania EzSetting. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4-2 
Konfiguracja przez aplikację EzSetting. 

• tryb Telnet: Istnieje możliwość konfiguracji karty SNMP IPv6 w trybie tekstowym. Więcej 
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4-3 Konfiguracja przez Telnet. 

Powyższe metody konfiguracji wymagają połączenia sieciowego. W przypadku braku dostępnego 
połączenia, istnieje możliwość bezpośredniego połączenie do portu COM w celu konfiguracji karty SNMP 
IPv6. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4-4 Konfiguracja przez port COM. 

 

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, zalecana jest zmiana nazwy użytkownika i hasła 
przy pierwszym logowaniu. 

2. W przypadku posiadania wielu kart SNMP IPv6 zainstalowanych w sieci, zalecana jest zmiana 
domyślnej nazw hosta (Host Name) karty SNMP IPv6 w celu uniknięcia konfliktów. Zalecane 
jest również wyłączenie konfiguracji przez protokół BOOTP/DHCP i ręczne ustawienie 
adresów IP dla kart SNMP IPv6. 

 

 

4-1 
Konfiguracja przez stronę internetową karty InsightPower SNMP 
IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS 

W celu skonfigurowania karty SNMP IPv6 przez przeglądarkę internetową, należy postępować zgodnie 
z poniższymi instrukcjami: 

Krok 1 Podłączyć kartę SNMP IPv6 do sieci przez port sieciowy przy użyciu przewodu klasy 
CAT5. Uruchomić przeglądarkę internetową. W pasku adresu wpisać domyślną nazwę hosta 
karty SNMP IPv6 – InsightPower lub domyślny adres IP – 192.168.1.100. W przypadku 
braku połączenia należy zapoznać się z Rozdziałem 7: Rozwiązywanie problemów, 
Pytanie 6. 

 

 

Jeżeli wcześniej dokonano zmiany nazwy hosta lub adresu IP karty SNMP IPv6, należy użyć tych 
właśnie parametrów. 
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Krok 2 Zalogować się jako Administrator (domyślna nazwa konta: admin, hasło: password; wielkość 
liter ma znaczenie). 

Krok 3 Wybrać preferowany język (domyślnie: Angielski (English)) z listy rozwijanej w prawym 
górnym rogu ekranu. Karta SNMP IPv6 zapamiętuje preferencje użytkownika odnośnie 
wyboru języka. W poniższej instrukcji, język angielski jest wybrany jako język wyświetlany 
na wszystkich prezentowanych zrzutach ekranu. 

Krok 4 Kliknąć System → Administration (Administracja) → User Manager (Zarządzanie 
Użytkownikami). Zmiany nazwy użytkownika i hasła można dokonać w sekcji „Local 
Authentication” (Autentykacja Lokalna). Poziom dostępu dla poszczególnych typów kont 
przedstawia się następująco: 

1) Administrator (Administrator): Możliwość zmiany wszystkich ustawień. 

2) Device Manager (Menedżer urządzenia): Możliwość zmiany tylko ustawień 
związanych z urządzeniem. 

3) Read Only User (Użytkownik tylko z prawem odczytu): Wyłącznie możliwość 
przeglądania ustawień bez możliwości dokonywania zmian. 

Istnieje możliwość ręcznej konfiguracji dostępu do logowania z innych sieci LAN. W celu zablokowania 
możliwości logowania z połączeń zewnętrznych, należy wybrać Only in This LAN (Tylko w tej sieci 
LAN). W przeciwnym wypadku należy wybrać Allow Any (Pozwól wszystkim). 

Krok 5 Kliknij System (System) → Administration (Administracja) → TCP/IP (TCP/IP) w celu 
skonfigurowania nazwy hosta (Host Name), adresu IP (IP Address), maski podsieci (Subnet 
Mask) i bramy (Gateway) dla karty SNMP IPv6. 

Krok 6 Kliknij Time Server (Serwer Czasu) w celu ręcznego skonfigurowania daty i godziny lub 
uruchomienia automatycznej synchronizacji czasu pomiędzy kartą SNMP IPv6 i serwerami 
czasu. 

 

 

Pełna konfiguracja karty SNMP IPv6, opisana jest w Rozdziale 5: Strona internetowa karty 
InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS. 
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4-2 Konfiguracja przez aplikację EzSetting 

Znajdująca się na dołączonej płycie CD aplikacja EzSetting (przeznaczona dla systemów Windows 
2000/2003/2008/XP/Vista/7), umożliwia sprawne i łatwe skonfigurowanie karty SNMP IPv6 oraz 
aktualizację oprogramowania urządzeń SNMP. W celu skorzystania z aplikacji należy: 

Krok 1 Podłączyć kartę SNMP IPv6 do sieci przez port sieciowy przy użyciu przewodu klasy 
CAT5. 

Krok 2 Upewnić się, że oba przełączniki DIP na karcie SNMP są w pozycji OFF (wyłączone) – 
praca w trybie normalnym – w celu umożliwienia komunikacji sieciowej. Należy się 
upewnić, że stacja robocza i karta SNMP znajdują się w tej samej sieci LAN. 

Krok 3 Włożyć dołączoną płytę CD do napędu CD-ROM. Uruchomić aplikację EzSetting 
znajdującą się w katalogu głównym. 

Krok 4 Kliknąć Discover (Wykryj) w celu wyszukania urządzeń SNMP dostępnych w sieci LAN. 
Lista wykrytych urządzeń zostanie wyświetlona. 

 
 

 

 

1. W celu wyszukania urządzeń SNMP w innej domenie, należy zmienić pole Subnet (Podsieć) i 
IPv4/IPv6 Prefix Lenght (Maska IPv4 / Długość prefiksu IPv6) i kliknąć przycisk Discover 
(Wykryj). 

2. Jeżeli wyrycie karty SNMP IPv6 zakończy się niepowodzeniem, należy sprawdzić czy port 
UDP 3456 w stacji roboczej jest otwarty. 
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Krok 5 Wybrać kartę SNMP IPv6, której konfigurację chce się zmienić, z listy urządzeń (Device 
List). Kliknąć Modify (Modyfikuj) i wprowadzić nazwę konta i hasło Administratora 
(domyślnie admin/password; wielkość liter ma znaczenie). 

 
 

Krok 6 Kliknąć Configuration  (Konfiguracja) w celu skonfigurowania ustawień sieciowych. 

 

 

 

 

Pełna konfiguracja karty SNMP IPv6, opisana jest w Rozdziale 5: Strona internetowa karty 
InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS. 
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4-3 Konfiguracja przez Telnet

Krok 1 Podłączyć kartę SNMP IPv6 do sieci przez port sieciowy przy użyciu przewodu klasy 
CAT5. 

Krok 2 Podłączyć stację roboczą (pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub 
Linux) do tej samej sieci LAN, do której podłączona jest karta SNMP IPv6. 

Krok 3 W systemie operacyjnym Windows uruchomić linię poleceń (Start → Uruchom → wpisać 
cmd i wcisnąć Enter). W systemie operacyjnym Linux uruchomić powłokę. 

Krok 4 Wpisać komendę: telnet InsightPower lub telnet adres IP w celu nawiązania połączenia 
typu telnet z kartą SNMP IPv6. 

Krok 5 Po nawiązaniu połączenia, wprowadzić nazwę użytkownika i hasło Administratora 
(domyślnie admin/password; wielkość liter ma znaczenie). Na ekranie zostanie wyświetlone 
menu główne. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się w rozdziale 4-5 
Konfiguracja w trybie tekstowym. 

 

 

1. Karta SNMP IPv6 przerywa połączenie po 60 sekundach bezczynności. 

2. Pełna konfiguracja karty SNMP IPv6, opisana jest w Rozdziale 5: Strona internetowa karty 
InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS. 

 

 

4-4 Konfiguracja przez port COM

Jeżeli w miejscu instalacji nie ma możliwości uzyskania połączenia sieciowego, konfiguracji karty SNMP 
IPv6 można dokonać przy pomocy połączenia przez port COM. W tym celu należy: 

 

 

Jeżeli używanym systemem operacyjnym nie jest system Windows, należy zapoznać się z instrukcją 
systemu operacyjnego odnośnie klientów Telnet. 

 

Krok 1 Korzystając z dołączonego przewodu RJ45-DB9 podłączyć port COM karty SNMP IPv6 
do portu COM stacji roboczej. 

Krok 2 Upewnić się, że oba przełączniki DIP na karcie SNMP są w pozycji OFF (wyłączone) – 
praca w trybie normalnym. 

Krok 3 W systemach operacyjnych Windows 2000/2003/2008 i XP wybrać Start → Programy → 
Akcesoria → Komunikacja i uruchomić znajdujący się tam program HyperTerminal.
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Firma Microsoft usunęła program HyperTerminal z wersji systemu Windows Vista i późniejszych. 
Jeżeli posiadany system operacyjny nie zawiera wymienionego programu, istnieje możliwość 
pobrania darmowego klienta Telnet/SSH o nazwie PuTTY. Znajduje się on pod adresem http:/ 
/www.putty.org. 

 

Krok 4 Wpisać nazwę, wybrać ikonę i kliknąć OK. Z listy rozwijanej Połącz używając, wybrać 
port COM do którego podłączona jest kart SNMP IPv6. 

 

 

Krok 5 Kliknąć Konfiguruj i ustawić parametry połączenia zgodnie z rysunkiem poniżej. 
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Krok 6 Kliknąć OK w celu kontynuacji. Przełączyć oba przełączniki DIP karty SNMP IPv6 w 
pozycję ON (włączone) – praca w trybie konfiguracji. HyperTerminal automatycznie 
nawiąże połączenie z kartą SNMP IPv6. Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane, należy 
kliknąć ikonę telefonu z paska narzędziowego. Po ustanowieniu połączenia, zalogować się 
na konto administratora podając odpowiednią nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: 
admin/password; wielkość liter ma znaczenie). Po zalogowaniu się, wyświetlone zostanie 
menu główne. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 4-5 Konfiguracja w trybie 
tekstowym. 

 

4-5 Konfiguracja w trybie tekstowym

Istnieje możliwość konfiguracji karty SNMP IPv6 w trybie tekstowym przy pomocy klientów 
Telnet/SSH takich jak HyperTerminal i PuTTY. W niniejszym rozdziale, znajduje się opis opcji i ich 
wartości domyślnych. 

 Main Menu (Menu Główne) 
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 User Manager (Zarządzanie użytkownikami) 

 

 

L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[1] RADIUS Auth 
Ustawia możliwość autoryzacji przy pomocy 
protokołu RADIUS 

Disable 
(wyłączona) 

[2] Server Nazwa hosta serwera RADIUS  
[3] Secret Hasło RADIUS  
[4] Port Port RADIUS 1812 

[5] Administrator 
Account Domyślna nazwa konta i hasło Administratora 

(wielkość liter ma znaczenie) 

admin 

[6] Administrator 
Password password 

[7] Administrator 
Limitation 

Ograniczenie możliwości logowania się przez 
Administratora w zależności od lokalizacji 

Only in 
This LAN 
(tylko w tej 
sieci LAN) 

[8] Device Manager 
Account 

Domyślna nazwa konta i hasło Menadżera 
Urządzenia (wielkość liter ma znaczenie). To 
konto ma możliwość zmiany tylko parametrów 
związanych z urządzeniem 

device 

[9] Device Manager 
Password password 
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L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[a] Device Manager 
Limitation 

Ograniczenie możliwości logowania się przez 
Menadżera Urządzenia w zależności od lokalizacji 

Only in 
This LAN 
(tylko w tej 
sieci LAN) 

[b] Read Only User 
Account 

Domyślna nazwa konta i hasło Użytkownika tylko 
z prawem do odczytu (wielkość liter ma 
znaczenie). To konto ma jedynie możliwość 
przeglądania ustawień bez możliwości 
dokonywania zmian. 

user 

[c] Read Only User 
Password password 

[d] Read Only User 
Limitation 

Ograniczenie możliwości logowania się 
Użytkownika tylko z prawem do odczytu w 
zależności od lokalizacji 

Allow Any 
(Pozwól 
wszystkim) 

 

 TCP/IP Setting (Ustawienia TCP/IP) 
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L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[1] IPv4 Address Adres IPv4 192.168.001.100

[2] IPv4 Subnet 
Mask Maska podsieci IPv4 255.255.255.000

[3] IPv4 Gateway IP Adres IP bramy sieciowej IPv4 192.168.001.254

[4] IPv4 DNS or 
WINS IP Adres IP serwera DNS lub WINS 192.168.001.001

[5] 
DHCPv4 Client Włączenie/wyłączenie protokołu DHCPv4 Enable 

(włączona) 
[6] IPv6 Address Adres IPv6  

[7] IPv6 Prefix 
Length Długość prefiksu IPv6  

[8] IPv6 Gateway IP Adres IP bramy sieciowej IPv6  

[9] IPv6 DNS IP Adres IP serwera DNS  

[a] 
DHCPv6 Włączenie/wyłączenie protokołu DHCPv6 Enable 

(włączona) 
[b] Host Name 

(NetBIOS) Nazwa hosta karty SNMP IPv6 INSIGHTPOWER 

[c] System Contact Informacje kontaktowe odnośnie systemu  

[d] System Location Lokalizacja systemu  

[e] 
Auto-
Negotiation 

Włączenie/wyłączenie automatycznej 
negocjacji prędkości połączenia 
(10/100Mbps) 

Enable 
(włączona) 

[f] 

Speed 
Jeżeli automatyczna negocjacja prędkości 
połączenia jest wyłączona, można wybrać 
prędkość połączenia 

100M 

[g] 

Duplex 
Jeżeli automatyczna negocjacja prędkości 
połączenia jest wyłączona, można wybrać 
tryb dupleksu 

Full  

(pełen) 

[h] Status Stable Interwał sprawdzania zmiany statusu 3 

[i] Telnet Idle 
Time 

Czas rozłączenia po bezczynności przy 
połączeniu typu Telnet 

60 seconds  

(60 sekund) 
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 Network Parameter (Ustawienia sieciowe) 

 

 

L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[1] HTTP Server Włączenie/wyłączenie protokołu HTTP 
Enable  

(włączona) 

[2] HTTPS Server Włączenie/wyłączenie protokołu HTTPS 
Enable  

(włączona) 

[3] Telnet Server Włączenie/wyłączenie protokołu Telnet 
Enable  

(włączona) 

[4] SSH/SFTP Server Włączenie/wyłączenie protokołu SSH/SFTP 
Enable  

(włączona) 

[5] FTP Server Włączenie/wyłączenie protokołu FTP 
Disable  

(wyłączona) 

[6] Syslog 
Włączenie/wyłączenie zdalnego rejestru 
zdarzeń 

Disable  

(wyłączona) 

[7] HTTP Server 
Port Port HTTP 80 

[8] HTTPS Server 
Port Port HTTPS 443 

[9] Telnet Server 
Port Port Telnet 23 
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L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[a] SSH Server Port Port SSH 22 

[b] FTP Server Port Port FTP 21 

[c] Syslog Server 1 
Nazwa hosta serwera 1 zdalnego rejestru 
zdarzeń  

[d] Syslog Server 2 
Nazwa hosta serwera 2 zdalnego rejestru 
zdarzeń  

[e] Syslog Server 3 
Nazwa hosta serwera 3 zdalnego rejestru 
zdarzeń  

[f] Syslog Server 4 
Nazwa hosta serwera 4 zdalnego rejestru 
zdarzeń  

[g] SNMP Get, Set 
Port Port SNMP 161 

 

 Time Server (Serwer Czasu) 

Istnieje możliwość ręcznej konfiguracji daty i godziny dla karty SNMP IPv6 lub uruchomienie 
automatycznej synchronizacji z serwerem czasu. Karta SNMP IPv6, Windows XP i wersje 
późniejsze obsługują protokół SNTP (Simple Network Time Protocol – Prosty Sieciowy Protokół 
Czasu). Opis uruchomienia usługi serwera czasu na stacji roboczej znajduje się w Rozdziale 7: 
Rozwiązywanie problemów, Pytanie 1. 

 

 

L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[1] Time Selection 
Tryb ustawiania czasu (SNTP lub ręczny 
(Manual)) SNTP 
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L.p. Funkcja Opis 
Wartość 

domyślna 

[2] Time Zone Ustawienia strefy czasowej 
+0 hr  

(+0 godzin) 
[3] 1st Time Server Pierwszy serwer czasu SNTP POOL.NTP.ORG 

[4] 2nd Time Server Drugi serwer czasu SNTP  

[5] Manual Date Ręczne ustawienie daty 01/01/2000 

[6] Manual Time Ręczne ustawienie godziny 00:00:00 

 

 Soft Restart (Ponowne uruchomienie) 

Reset karty SNMP IPv6. Użycie nie wpłynie na pracę zasilacza awaryjnego UPS. 

 

 Default Reset (Przywrócenie ustawień fabrycznych) 

Przywraca ustawienia fabryczne 

 

 Exit Without Saving (Wyjdź i porzuć zmiany) 

Kończy działanie programu nie zachowując wprowadzonych zmian 

 

 Save and Exit (Zapisz i wyjdź) 

Zapisuje wszystkie wprowadzone zmiany i kończy działanie 
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Rozdział 5: Strona internetowa karty InsightPower 
SNMPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS 

 

W celu skonfigurowania karty SNMP IPv6 przez stronę internetową karty InsightPower SNMP IPv6 dla 
zasilaczy awaryjnych UPS, należy: 

Krok 1 Upewnić się, że karta SNMP IPv6 jest podłączona do sieci LAN. Połączenie pomiędzy 
gniazdem sieciowym karty SNMP IPv6 a siecią komputerową należy wykonać przy użyciu 
przewodu klasy CAT5. 

Krok 2 Uruchomić przeglądarkę internetową. W pasku adresu wpisać nazwę hosta 
(http://InsightPower) karty SNMP IPv6 lub jej adres IP. W celu nawiązania połączenia 
szyfrowanego należy wprowadzić adres https://InsightPower lub https://192.168.1.100. 

Krok 3 Po nawiązaniu połączenia pojawi się strona logowania. Należy wprowadzić nazwę użytkownika 
i hasło (domyślnie: admin/password). 

 
 

 

 

1. Jeżeli wcześniej dokonano zmiany nazwy hosta lub adresu IP karty SNMP IPv6, należy użyć 
tych właśnie parametrów. 

2. Jeżeli strona logowania jest dostępna, ale mimo to nie można się zalogować korzystając z 
poprawnej nazwy użytkownika i hasła, najprawdopodobniej istnieje konieczność wykonania 
dodatkowej konfiguracji sieci. Powodem może być fakt, że podsieć IP komputera 
wykorzystywanego do próby logowania jest inna niż podsieć karty SNMP IPv6. W celu 
rozwiązania tego problemu należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Rozdziale 7: 
Rozwiązywanie problemów, Pytanie 3. 

3. Karta SNMP IPv6 automatycznie wyloguje użytkownika po 30 minutach bezczynności. 
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Strona internetowa karty InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS zawiera sekcje 
Monitor (Monitorowanie), Device (Urządzenie) i System (System). Rozdziały 5-1 do 5-3 zawierają więcej 
informacji na ten temat. 

 

5-1 Monitor (Monitorowanie)

W sekcji Monitor (Monitorowanie) znajdują się podsekcje Information (Informacje), History 
(Historia) i Environment (Środowisko). 

 
 5-1-1 Information (Informacje) 

Sekcja ta zawiera zakładki: UPS Properties (Właściwości zasilacza awaryjnego UPS), Battery Parameters 
(Właściwości akumulatora), In/Out Parameters (Parametry wejścia/wyjścia), Identification (Identyfikacja), 
Status indication (Status zasilacza awaryjnego UPS) i ShutdownAgent (Informacje oprogramowania 
ShutdownAgent). Należy zwrócić uwagę, iż ze względu na fakt udostępniania przez różne zasilacze 
awaryjne UPS różnych informacji, wyświetlone strony internetowe mogą różnić się od 
przedstawionych poniżej. 

 UPS Properties (Właściwości zasilacza awaryjnego UPS) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → UPS Properties 
(Właściwości zasilacza awaryjnego UPS) w celu wyświetlenia widoku głównych parametrów 
zasilacza awaryjnego UPS. Wartości będą aktualizowane automatycznie. 
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 Battery Parameters (Właściwości akumulatora) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → Battery Parameters 
(Właściwości akumulatora) w celu wyświetlenia informacji: Baterry Status (Status akumulatora), 
Battery Measurement (Pomiary akumulatora), Battery Replacement Date (Data wymiany akumulatora). 

 
 

 In/Out Parameters (Parametry wejścia/wyjścia) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → In/Out Parameters 
(Parametry wejścia/wyjścia) w celu wyświetlenia informacji: Input Measurement (Pomiary wejścia), 
Bypass Measurement (Pomiary trybu obejścia), Output Measurement (Pomiary wyjścia) i Outlet Bank 
(Gniazdo wyjściowe). 

 
 

 Identification (Identyfikacja) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → Identification 
(Identyfikacja) w celu wyświetlenia informacji: Identification (Identyfikacja) i UPS Rating (Parametry 
znamionowe). 
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 Status indication (Status zasilacza awaryjnego UPS) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → Status indication (Status 
zasilacza awaryjnego UPS) w celu wyświetlenia listy zdarzeń zasilacza awaryjnego UPS. W 
przypadku wystąpienia zdarzenia, zapali się koło niego zielona lampka. 

 
 

 ShutdownAgent (Informacje oprogramowania ShutdownAgent) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Information (Informacje) → ShutdownAgent 
(Informacje oprogramowania ShutdownAgent) w celu wyświetlenia informacji o urządzeniach 
wyznaczonych do wyłączania. Dostępne informacje to: IP Address (adres IP), OS (system 
operacyjny), Countdown (odliczanie w sekundach), Reason (powód), LastTouch (ostatnio widziany). 

Należy zwrócić uwagę na to, że strona pojawi się tylko i wyłącznie jeżeli: 

• istnieją komputery PC połączone do tego zasilacza awaryjnego UPS przy pomocy karty 
SNMP IPv6. 
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• komputery PC mają zainstalowane oprogramowanie ShutdownAgent 2012. 

• w System (System) → Administration (Administracja) → SNMP Trap (Komunikaty 
SNMP Trap) wyznaczono adresy IP komputerów PC w polu Target IP (IP docelowe) 
oraz wybrano „ShutdownAgent 2012” z listy rozwijanej Event Level (Poziom zdarzeń). 

 
 

 5-1-2 History (Historia) 

 Event Log (Rejestr Zdarzeń) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → History (Historia) → Event Log (Rejestr 
Zdarzeń) → Page  1/2/3/4/… (Strona) w celu przejrzenia zdarzeń, który wystąpiły. Po 
przekroczeniu limitu zapamiętanych zdarzeń (1000) najstarsze zdarzenia zostaną 
wykasowane z rejestru. Istnieje możliwość pobrania rejestru zdarzeń (plik: event_log.xls), z 
wybranego okresu czasu, na komputer. 
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• Date (Data): Data wystąpienia zdarzenia. 

• Time (Godzina): Godzina wystąpienia zdarzenia. 

• Level (Poziom): Poziom zdarzenia, które miało miejsce. 

• Event Log (Zdarzenie): Opis zdarzenia, które miało miejsce. 

• Download Event Log from UPS (pobierz rejestr zdarzeń z zasilacza awaryjnego 
UPS) 

Karta SNMP IPv6 wysyła do zasilacza awaryjnego UPS żądanie, odbiera otrzymany 
rejestr zdarzeń zapisany w zasilaczu awaryjnym UPS i przesyła go do użytkownika 
przez sieć. Należy zwrócić uwagę, że opcja ta jest dostępna tylko jeżeli zasilacz 
awaryjny UPS wspiera tę funkcjonalność oraz że rejestr zdarzeń zapisany w zasilaczu 
awaryjnym UPS może być różny od rejestru zdarzeń zapisanego w karcie SNMP 
IPv6. 

 

 Data Log (Rejestr danych) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → History (Historia) → Data Log (Rejestr 
Danych) w celu wyświetlenia wszystkich zachowanych danych urządzenia. Istnieje 
możliwość pobrania rejestru zdarzeń (plik: data_log.xls), z wybranego okresu czasu, na 
komputer. 

 

• Date (Data): Data zapisania danych. 

• Time (Godzina): Godzina zapisania danych. 
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 Configure (Konfiguracja) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → History (Historia) → Configure (Konfiguracja) w celu 
wyczyszczenia rejestru danych i zdarzeń. Istnieje również możliwość konfigurowania interwału 
zapisu danych. 

 

• Clear History Data (Wyczyść rejestr danych): Usuwa rejestr danych. 

• Clear Event Log (Wyczyść rejestr zdarzeń): Usuwa rejestr zdarzeń. 

• Save Data Interval (Interwał zapisu danych): Konfiguruje interwał czasowy (w minutach) 
po jakim zdarzenie/dane są zapisywane. 

 

 5-1-3 Environment (Środowisko)

Strona Environment (Środowisko) widoczna jest tylko i wyłącznie jeżeli podłączona jest sonda 
EnviroProbe. Należy zwrócić uwagę na to że podczas pracy z sondą EnviroProbe przełącznik DIP 1 
karty SNM IPv6 powinien być w pozycji ON (włączone)a przełącznik DIP 2 w pozycji OFF 
(wyłączone). 

Strona Environment (Środowisko) zawiera zakładki Information (Informacje) i Configuration 
(Konfiguracja). Przy pomocy sekcji Environment (Środowisko) można dokonać konfiguracji sondy 
EnviroProbe. Więcej informacji o sondzie EnviroProbe znajduje się w Podręczniku Instalacji 
znajdującym się w opakowaniu sondy EnviroProbe. 
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 Information (Informacje) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Environment (Środowisko) → Information 
(Informacje) w celu wyświetlenia informacji o sondzie EnviroProbe: Sensor Information (Informacje z 
sondy), Input Contacts (Złącza wejściowe), Contact Setting (Ustawienia złącz). 

 
 

 Configuration (Konfiguracja) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → Environment (Środowisko) → Configuration 
(Konfiguracja) w celu ustawienia konfiguracji sondy EnviroProbe: Warning Treshold (Wartości 
ostrzegawcze), Alarm Treshold (Wartości alarmowe), Title (Nazwa), Type (Typ). Szczegółowe 
informacje znajdują się w tabeli poniżej. 
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 5-1-4 About (Informacje o urządzeniu) 

W kategorii About (Informacje o urządzeniu) znajduje się tylko jedna zakładka: Information 
(Informacje). W tym miejscu można uzyskać inne informacje o karcie SNMP IPv6. 

 Information (Informacje) 

Przejdź do Monitor (Monitorowanie) → About (Informacje o urządzeniu) → Information 
(Informacje) w celu wyświetlenia informacji o wersji karty InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy 
awaryjnych UPS oraz innych informacji o oprogramowaniu OpenSSL i innych licencjach. 

 
 

 

5-2 Device (Urządzenie) 

 

 5-2-1 Management (Zarządzanie)

Różne zasilacze awaryjne UPS posiadają różne funkcje. Posiadany zasilacz awaryjny UPS może nie 
obsługiwać konfiguracji lub kontrolek przedstawionych poniżej. 

 Configure (Konfiguracja) 

Przejdź do Device (Urządzenie) → Management (Zarządzanie) → Configure 
(Konfiguracja) w celu dokonania konfiguracji zasilacza awaryjnego UPS. Ustawienia 
konfiguracji zachowywane są w zasilaczu awaryjnym UPS lub w karcie SNMP IPv6 i 
ustawienia te mają wpływ na pracę zasilacza awaryjnego UPS. Dostępne ustawienia 
wymienione są poniżej. Należy wrócić uwagę na to że różne zasilacze awaryjne obsługują 
różne opcje ustawień konfiguracyjnych. 
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• Auto Restart (Automatyczny Restart) 

Po zatwierdzeniu ustawień automatycznego restartu, poprzez kliknięcie przycisku Submit 
(Wyślij), karta SNMP IPv6 prześle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu zapewnienia 
funkcjonalności automatycznego restartu. 

• UPS Buzzer (Brzęczyk zasilacza awaryjnego UPS) 

Po zatwierdzeniu ustawień brzęczyka, poprzez kliknięcie przycisku Submit (Wyślij), karta 
SNMP IPv6 prześle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu uruchomienia brzęczyka. 

• Voltage Sensitivity (Wrażliwość na napięcie) 

Po ustawieniu wrażliwości na napięcie (możliwe są ustawienia: Normal (Normalna), Reduced 
(Zmniejszona) i Low (Niska)) i kliknięciu przycisku Submit (Wyślij), karta SNMP IPv6 prześle 
komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu uruchomienia funkcji wrażliwości na napięcie 
zasilacza awaryjnego UPS. 

• Transfer Voltage (Napięcia zmiany trybu pracy) 

Po potwierdzeniu ustawień napięć zmiany trybu pracy, poprzez kliknięcie przycisku Submit 
(Wyślij), karta SNMP IPv6 prześle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu zapewnienia 
odpowiedniej funkcjonalności. 

• Low Battery (Niski stan naładowania akumulatora) 

Ta funkcja zachowuje ustawione wartości w karcie SNMP IPv6 i porównuje je z wartościami 
otrzymanymi od zasilacza awaryjnego UPS. Jeżeli otrzymany stan naładowania akumulatora 
jest niższy niż zapisany, karta SNMP IPv6 uruchomi alarm niskiego stanu naładowania 
akumulatora. 

• UPS Shutdown Action (Czynności wyłączania zasilacza awaryjnego UPS) 

Ta funkcja zachowuje ustawione wartości w karcie SNMP IPv6 i porównuje je z wartościami 
otrzymanymi od zasilacza awaryjnego UPS. W przypadku wystąpienia zdarzenia takiego jak 
zanik napięcia lub niski stan naładowania akumulatora, karta SNMP IPv6 wyśle przypisaną 
komendę opóźnionego wyłączenia do zasilacza awaryjnego UPS. 
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• Smart Shutdown (Inteligentne wyłączenie) 

Ustawienia konfiguracji inteligentnego wyłączenia są wykorzystywane w celu bezpiecznego 
wyłączenia wszystkich komputerów i zasilacza awaryjnego UPS. Pierwszym krokiem jest 
określenie przybliżonego najdłuższego czasu wyłączenia systemu operacyjnego dla systemów. 
które mają zainstalowane oprogramowania do wyłączania komputerów podłączone do karty 
SNMP IPv6. Karta SNMP IPv6 odczeka określony w parametrze OS Shutdown Delay 
(Opóźnienie wyłączenia systemu operacyjnego) czas w celu umożliwienia wyłączenia 
wszystkich systemów operacyjnych. Następnie karta SNMP IPv6 wyśle przypisaną komendę 
opóźnionego wyłączenia do zasilacza awaryjnego UPS powodując jego wyłączenie 

• Battery Replacement Date (Data wymiany akumulatora) 

Po ustawieniu daty wymiany akumulatora karta SNMP IPv6 wyśle odpowiednią komendę do 
zasilacza awaryjnego UPS, gdzie zostanie zachowana odpowiednia informacja. 

• External Battery Pack (Zewnętrzny akumulator) 

Po  potwierdzeniu ustawień zewnętrznego akumulatora, poprzez kliknięcie przycisku Submit 
(Wyślij), karta SNMP IPv6 prześle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu zapisania 
liczby dołączonych zewnętrznych akumulatorów w pamięci zasilacza awaryjnego UPS. 

• Bypass Transfer Frequency (Częstotliwość przy pracy w trybie obejścia (Bypass)) 
Po ustawieniu tolerancji dla częstotliwości przy pracy w trybie obejścia (Bypass) i zatwierdzeniu 
ustawień karta SNMP IPv6 wyśle odpowiednią komendę do zasilacza awaryjnego UPS. W 
przypadkugdy zasilacz awaryjny UPS przejdzie w tryb obejścia (Bypass) i częstotliwość w trybie 
obejścia będzie poza tolerancją, wyjście zostanie odłączone i urządzenia podłączone do 
zasilacza awaryjnego UPS będą chronione. 

• Bypass Transfer Voltage (Napięcie przy pracy w trybie obejścia (Bypass)) 
Po ustawieniu tolerancji dla napięcia przy pracy w trybie obejścia (Bypass) i zatwierdzeniu 
ustawień, karta SNMP IPv6 wyśle odpowiednią komendę do zasilacza awaryjnego UPS. W 
przypadku gdy zasilacz awaryjny UPS przejdzie w tryb obejścia (Bypass) i napięcie w trybie 
obejścia będzie poza tolerancją, wyjście zostanie odłączone i urządzenia podłączone do 
zasilacza awaryjnego UPS będą chronione. 

• Periodic Auto Test (Okresowy test automatyczny) 

Ustawienie to jest wykorzystywane do konfiguracji czasu testowania akumulatora. Po 
zatwierdzeniu ustawień, karta SNMP IPv6 wyśle odpowiednią komendę do zasilacza 
awaryjnego UPS  w celu zapisania ustawień w pamięci zasilacza awaryjnego UPS. Po upłynięciu 
określonego okresu czasu, zasilacza awaryjny UPS automatycznie wykona test akumulatora. 

• Output Dry Contacts (Styki wyjściowe) 

Po potwierdzeniu ustawień styków wyjściowych, poprzez kliknięcie przycisku Submit (Wyślij), 
karta SNMP IPv6 prześle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu zapisania ustawień w 
pamięci zasilacza awaryjnego UPS, a następnie wyświetlony zostanie aktualny status zasilacza 
awaryjnego UPS. 
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 Control (Sterowanie) 

Przejdź do Device (Urządzenie) → Management (Zarządzanie) → Control (Sterowanie) w celu 
dokonania konfiguracji odpowiednich komend. Po kliknięciu przycisku Submit (Wyślij), karta 
SNMP IPv6 wyśle odpowiednie komendy do zasilacza awaryjnego UPS w celu uruchomienia 
wybranych funkcji. Dostępne są następujące ustawienia: 

 
• Battery Test (Test akumulatora) 

Po wybraniu typu testu akumulatora i kliknięciu przycisku Submit (Wyślij), karta SNMP IPv6 
wyśle odpowiednią komendę do zasilacza awaryjnego UPS w celu uruchomienia wybranego 
testu. 

• Shutdown & Restart UPS Only (Wyłącz i ponownie uruchom tylko zasilacz awaryjny UPS) 

Po zatwierdzeniu ustawień, karta SNMP IPv6 wyśle komendę do zasilacza awaryjnego UPS w 
celu jego wyłączenia i/lub ponownego uruchomienia. 

W celu wyłączenia zasilacza awaryjnego UPS należy zaznaczyć pole UPS Shutdown Delay 
(Opóźnienie wyłączenie zasilacza awaryjnego UPS) i wpisać czas opóźnienia. 

W celu ponownego uruchomienia zasilacza awaryjnego UPS należy zaznaczyć pole UPS Restart 
Delay (Opóźnienie ponownego uruchomienia zasilacza awaryjnego UPS) i wpisać czas 
opóźnienia. 

W celu wyłączenia i ponownego uruchomienia zasilacza awaryjnego UPS należy zaznaczyć oba 
pola i wpisać odpowiedni czas opóźnienia. 

• Smart Shutdown (Inteligentne wyłączenie) 

Ustawienia konfiguracji inteligentnego wyłączenia są wykorzystywane w celu bezpiecznego 
wyłączenia wszystkich komputerów i zasilacza awaryjnego UPS. Pierwszym krokiem jest 
określenie przybliżonego najdłuższego czasu wyłączenia systemu operacyjnego dla systemów, 
które mają zainstalowane oprogramowania do wyłączania komputerów podłączone do karty 
SNMP IPv6. Karta SNMP IPv6 odczeka określony w parametrze OS Shutdown Delay 
(Opóźnienie wyłączenia systemu operacyjnego) czas w celu umożliwienia wyłączenia 
wszystkich systemów operacyjnych. Następnie karta SNMP IPv6 wyśle przypisaną komendę 
opóźnionego wyłączenia do zasilacza awaryjnego UPS powodując jego wyłączenie. 
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• Outlet Control (Kontrola wyjścia) 

Wciśnięcie przycisku Switch Bank (Zmień stan) powoduje zmianę stanu wyjścia zasilacza 
awaryjnego UPS (stany: włączony lub wyłączony). 

• Power Fail/Restore Simulation (Symulacja awarii/przywrócenia zasilania) 

Przyciśnięcie przycisku Power Fail Test (Test awarii zasilania) lub Power Restore Test (Test 
przywrócenia zasilania) spowoduje zasymulowanie przez kartę SNMP IPv6 awarii lub 
przywrócenia zasilania zasilacza awaryjnego UPS. Funkcja ta pozwala na weryfikację 
poprawności podłączenia oprogramowania i poprawności reakcji na zdarzenia awarii i 
przywrócenia zasilania. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż użycie symulacji nie ma żadnego 
wpływu na pracę zasilacza awaryjnego UPS. Zasilacz awaryjny będzie nadal pracował w 
poprzednim stanie i nie nastąpi przełączenie na pracę na akumulatorze. 

 Weekly Schedule (Harmonogram tygodniowy) 

Przejdź do Device (Urządzenie) → Management (Zarządzanie) → Weekly Schedule 
(Harmonogram tygodniowy) w celu stworzenia tygodniowego harmonogramu dla zasilacza 
awaryjnego UPS. Możliwe akcje to: No Action (Brak akcji), Shutdown (Wyłączenie), Restart 
(Ponowne uruchomienie), 10-Second Test (Test 10-cio sekundowy). Dla każdej z akcji można 
przypisać dzień i godzinę, o której akcja ma zostać wykonana. 

 
 

 Specific Schedule (Harmonogram szczegółowy) 

Przejdź do Device (Urządzenie) → Management (Zarządzanie) → Specific Schedule 
(Harmonogram szczegółowy) w celu stworzenia szczegółowego harmonogramu dla zasilacza 
awaryjnego UPS. Istnieje możliwość wyboru konkretnej daty (format MM/DD/YYYY) i godziny 
(format hh:mm) oraz jednej z akcji: Stop Action (Zatrzymaj), Shutdown (Wyłączenie), Restart 
(Ponowne uruchomienie), 10-Second Test (Test 10-cio sekundowy) oraz Deep Battery Test 
(Dokładny test akumulatora). 
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 Event Level (Poziom zdarzeń) 

Przejdź do Device (Urządzenie) → Management (Zarządzanie) → Event Level (Poziom 
zdarzeń) w celu dokonania konfiguracji poziomu dla zdarzeń. W celu otrzymywania informacji o 
zdarzeniach, należy zapoznać się z rozdziałami 5-3-2 Notification – SNMP Trap 
(Powiadamianie – Komunikaty SNMP Trap) oraz 5-3-2 Notification – Mail Server 
(Powiadamianie – Serwer Poczty). 
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5-3 System (System) 

Strona System (System) widoczna jest tylko dla Administratora. Na stronie System (System) znajdują się 
sekcje Administration (Administracja) i Notification (Powiadomienia). Przy ich pomocy można dokonać 
zmian oraz przeglądu ustawień i raportów systemowych. Więcej informacji znajduje się w rozdziałach 
poniżej. 

 

 5-3-1 Administration (Administracja)

Strona Administration (Administracja) zawiera sekcje: User Manager (Zarządzanie użytkownikami), 
TCP/IP (TCP/IP), Web (Strona Internetowa), Console (Konsola), FTP (FTP), Time Server (Serwer 
Czasu), Syslog (Zdalny rejestr zdarzeń), Batch Configuration (Konfiguracja wsadowa) i Upgrade 
(Aktualizacja oprogramowania). 

 User Manager (Zarządzanie użytkownikami) 

Karta SNMP IPv6 wspiera protokół RADIUS. W celu uruchomienia funkcji RADIUS, należy 
zaznaczyć opcję Use RADIUS (korzystaj z protokołu RADIUS) oraz wprowadzić wszystkie 
niezbędne informacje takie jak: Server (Serwer), Secret (hasło RADIUS) i Port (Port; domyślnie 1812)) 
i kliknąć przycisk Submit (Wyślij). Istnieje możliwość wybrania serwisów dla kont Administrator 
(Administrator), Device Manager (Menadżer Urządzenia) i Read Only User (Użytkownik tylko z 
prawem do odczytu). W przypadku, gdy protokół RADIUS jest wyłączony, nadal można zarządzać 
opcjami Account Name (Nazwa użytkownika), Password (Hasło), Login Limitation (ograniczenia 
dostępu) dla autentykacji lokalnej (Local Authentication). 

  



Rozdział 5 • Strona internetowa karty InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS 
 
 

39 

 TCP/IP (TCP/IP) 

Sekcja ta pozwala Administratorowi na konfigurowanie lokalnych ustawień sieciowych karty SNMP 
IPv6. 

 

• TCP/IP Settings for IPv4 (ustawienia TCP/IP dla protokołu IPv4) 

1) DHCP Client (klient DHCP): Włącza (Enable) lub Wyłącza (Disable) DHCP. Jeżeli 
opcja jest włączona, serwer DHCP automatycznie przydziela adres IP dla karty SNMP 
IPv6. 

2) IP Address (adres IP): Adres IP w formacie dziesiętnym z kropkami (dotted format). 

3) Subnet Mask (maska podsieci): Maska podsieci dla adresu sieciowego. 

4) Gateway IP (bramka sieciowa): Adres IP bramki sieciowej w formacie dziesiętnym z 
kropkami (dotted format). 

5) DNS IP (adres IP serwera DNS): Adres IP serwera DNS w formacie dziesiętnym z 
kropkami (dotted format). 

6) Search Domain (domena wyszukiwania): jeżeli podana nazwa hosta nie może zostać 
znaleziona, system doda do niej tę domenę. 

• TCP/IP Setting for IPv6 (ustawienia TCP/IP dla protokołu IPv6) 

1) DHCP Client (klient DHCP): Włącza (Enable) lub Wyłącza (Disable) DHCP. Jeżeli 
opcja jest włączona, serwer DHCP automatycznie przydziela adres IP dla karty SNMP 
IPv6. 

2) IP Address (adres IP): Adres IPv6. 

3) Prefix Length (długość prefiksu): długość prefiksu dla adresu IPv6. 

4) Gateway V6IP (bramka sieciowa IPv6): Adres IPv6 bramki sieciowej. 

5) DNS V6IP (serwer DNS IPv6): Adres IPv6 serwera DNS. 
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• System (System) 

1) Host Name (nazwa hosta): nazwa hosta dla karty SNMP IPv6. 

2) System Contact (informacje kontaktowe): Informacje kontaktowe do osoby 
opiekującej się systemem. 

3) System Location (lokalizacja systemu): Informacja na temat lokalizacji systemu. 

• Link (Połączenie) 

1) Auto-Negotiation (automatyczna negocjacja połączenia): Włącza/wyłącza 
automatyczną negocjację prędkości połączenia (10/100Mbps). 

2) Speed (prędkość): Jeżeli automatyczna negocjacja jest wyłączona, daje możliwość 
wybrania prędkości połączenia. 

3) Duplex (dupleks): Jeżeli automatyczna negocjacja jest wyłączona, daje możliwość 
wybrania trybu dupleks. 

 Web (Stona internetowa) 

Sekcja ta pozwala Administratorowi na włączenie/wyłączenie protokołów komunikacyjnych 
HTTP/HTTPS. 

 

 

• Web (Strona Internetowa) 

1) HTTP (HTTP): włącza/wyłącza możliwość połączeń HTTP. 

2) HTTPS (HTTPS): włącza/wyłącza możliwość połączeń HTTPS. 

3) HTTP Port (port HTTP): ustawia port dla połączeń HTTP (domyślnie: 80). 

4) HTTPS Port (port HTTPS): ustawia port dla połączeń HTTPS (domyślnie: 443). 

5) Web Refresh Period (częstotliwość odświeżania strony): określa interwał odświeżania 
zawartości strony internetowej. 



Rozdział 5 • Strona internetowa karty InsightPower SNMP IPv6 dla zasilaczy awaryjnych UPS 
 
 

41 

• SSL Centificate (Certyfikat SSL) 

1) W celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia pomiędzy kartą SNMP IPv6 i stacjami 
roboczymi, można zastosować certyfikat SSL, aby zaszyfrować i zapewnić integralność 
przesyłanych danych. 

2) Certificate File (Plik certyfikatu): Pozwala na wgranie własnego pliku certyfikatu SSL. 
Karta SNMP IPv6 wspiera format PEM, który generowany jest przez narzędzia 
OpenSSL. W celu wgrania pliku należy kliknąć Choose File (Wybierz plik). 

 

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o tworzeniu prywatnego pliku certyfikatu 
SSL, należy zapoznać się z rozdziałem 7: Rozwiązywanie problemów, pytanie 12 lub 
odwiedzić stronę http://www.openssl.org/. 

 

 Console (Konsola) 

Sekcja ta pozwala Administratorowi na włączenie/wyłączenie protokołów komunikacyjnych 
Telnet/SSH. 

 

• Telnet (Telnet): Włącza/Wyłącza możliwość nawiązywania połączeń telnet. 

• SSH/SFTP (SSH/SFTP): Włącza/Wyłącza możliwość nawiązywania połączeń 
SSH/SFTP. 

• Telnet Port (port Telnet): Ustawienie portu dla protokołu Telnet (domyślnie: 23). 

• SSH Port (port SSH): Ustawienie portu dla protokołu SSH/SFTP (domyślnie: 22). 
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• Host Key/ Authentication Public Key (Klucz hosta/Publiczny klucz autentykacji): 

Pozwala na wgranie własnych kluczy SSH. Karta SNMP IPv6 wspiera formaty tworzone 
przez narzędzie OpenSSH, włączając w to DSA, RSA i Publiczne klucze autentykacji. W 
celu uzyskania informacji o tworzeniu kluczy DSA, RSA i publicznych kluczy służących do 
autentykacji dla SSH, należy zapoznać się z Rozdziałem 7: Rozwiązywanie problemów, 
Pytanie 13. W celu wgrania kluczy można użyć niniejszej strony lub protokołu SFTP. 
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 7: Rozwiązywanie problemów, Pytanie 14. 

 FTP (FTP) 

Sekcja ta pozwala Administratorowi na włączenie/wyłączenie protokołów komunikacyjnych FTP. 

 

• FTP (FTP): Włącza/Wyłącza możliwość połączeń FTP 

• FTP Port (port FTP): ustawia port dla połączeń FTP (domyślnie: 21). 

 Time Server (Serwer czasu) 

Istnieje możliwość ręcznej konfiguracji daty i godziny dla karty SNMP IPv6 lub uruchomienie 
automatycznej synchronizacji z serwerem czasu STNP. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli serwer 
SNTP nie będzie odpowiadał, rejestry zdarzeń i danych nie zarejestrują tego problemu, nawet jeżeli 
funkcja SNTP jest włączona. 
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• Simple Network Time Server (Prosty Sieciowy Protokół Czasu) 

1) Time Zone (Strefa czasowa): Z listy rozwijanej należy wybrać strefę czasową 
odpowiednią dla lokalizacji karty SNMP IPv6. 

2) Primary/Secondary Time Server (Pierwszy/Drugi serwer czasu): Istnieje możliwość 
dodania dwóch serwerów czasu. Co 60 minut karta SNMP IPv6 automatycznie 
synchronizuje czas z pierwszym odpowiadającym na zapytania serwerem. 

3) Enable Daylight Saving (czas letni): Zaznaczyć, aby włączyć czas letni. W tym 
okresie karta SNMP IPv6 przesunie czas do przodu o jedną godzinę. 

• Manual (Ręczne) 

W przypadku braku dostępu do serwera czasu, istnieje możliwość ręcznego ustawienia 
daty i godziny. Należy zwrócić uwagę, że przy każdym uruchomieniu modułu sieciowego 
karty SNMP IPv6, data i godzina są przywracane do poprzednio skonfigurowanych 
ustawień. 

 Syslog (Zdalny rejestr zdarzeń) 

Zdalny rejestr zdarzeń jest wykorzystywany do przechowywania zapisu zdarzeń na serwerach 
zdalnych. Nie ma to wpływu na funkcjonowanie lokalnego rejestru zdarzeń. Po uruchomieniu tej 
funkcji należy skonfigurować adres IP serwera zdalnego rejestru zdarzeń. Jednocześnie można 
skonfigurować do czterech serwerów zdalnego rejestru zdarzeń. 
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 Batch Configuration (Konfiguracja wsadowa) 

Karta SNMP IPv6 posiada możliwość konfiguracji wsadowej w celu umożliwienia szybkiego i 
łatwego skonfigurowania wielu urządzeń. Konfiguracja wsadowa pozwala na eksportowanie plików 
konfiguracyjnych ze skonfigurowanych kart SNMP IPv6 i importowanie ich na innych 
urządzeniach. 

 

• System Configuration (Konfiguracja Systemu) 

Grupa System Configuration (Konfiguracja Systemu) zawiera ustawienia przechowywane 
w zakładkach Device (Urządzenie) i System (System). W celu pobrania pliku 
konfiguracyjnego, należy po prostu nacisnąć przycisk Download (Pobierz). W celu wgrania 
pliku konfiguracyjnego, należy kliknąć przycisk Choose File (Wybierz Plik), wybrać 
odpowiedni plik i kliknąć przycisk Upload (Wczytaj). 

 

 

Jeżeli adres IP ustawiony jest statycznie, a karta do której ma być wgrana konfiguracja 
znajduje się w tej samej podsieci LAN, przed wgraniem pliku należy wcześniej ręcznie 
usunąć z niego linię IP=xxx.xxx.xxx.xxx w sekcji [System]. Plik konfiguracyjny można 
otworzyć w edytorze tekstów, takim jak Notatnik, czy WordPad. W celu uzyskania 
dokładniejszych informacji o ustawianiu adresu IP dla karty SNMP IPv6, należy 
zapoznać się z Rozdziałem 4: Konfiguracja Systemu. 
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• SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) 

Grupa SNMP Configuration (Konfiguracja SNMP) zawiera ustawienia przechowywane w 
zakładce Notification (Powiadamianie). W celu pobrania pliku konfiguracyjnego, należy po 
prostu nacisnąć przycisk Download (Pobierz). W celu wgrania pliku konfiguracyjnego, 
należy kliknąć przycisk Choose File (Wybierz Plik), wybrać odpowiedni plik i kliknąć 
przycisk Upload (Wczytaj). 

 

 

Jeżeli zachodzi konieczność zmiany linii komend, nie należy usuwać oryginalnych linii. 
Powinny one zostać nienaruszone w celu zapewnienia integralności pliku 
konfiguracyjnego. 

 

 Upgrade (Aktualizacja oprogramowania) 

Strona Upgrade (Aktualizacja oprogramowania) wyświetla aktualną wersję oprogramowania karty 
SNMP IPv6. Administrator może użyć tej strony do dokonania aktualizacji oprogramowania karty 
SNMP IPv6. W tym celu należy kliknąć Choose File (Wybierz plik), wybrać odpowiedni plik i 
kliknąć Upload (Wczytaj). Proces aktualizacji powinien zająć około jednej minuty. 
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 5-3-2 Notification (Powiadamianie)

Strona Notification (Powiadamianie) zawiera sekcje: SNMP Access (Dostęp SNMP), SNMPv3 USM 
(Zarządzanie sesjami użytkowników (USM) SNMPv3), SNMP Trap (Komunikaty SNMP Trap), Mail 
Server (Serwer Poczty) i Wake On Lan (Zdalne Uruchamianie). 

 SNMP Access (Dostęp SNMP) 

 

Karta SNMP IPv6 obsługuje protokół SNMP i SNMP NMS (Network Management System – 
System Zarządzania Sieciowego), które są powszechnie stosowane w celu monitorowania 
urządzeń sieciowych pod kątem zdarzeń wymagających ingerencji administracyjnej. W celu 
ochrony przed niepowołanym dostępem, istnieje możliwość wyznaczenia adresów IP do obsługi 
NMS wraz z ustawieniami tzw. „Community String” i poziomem dostępu. Maksymalna liczba 
adresów IP wynosi 256. 

 

 

Jeżeli na liście znajduje się adres IP 0.0.0.0, lista dostępowa adresów IP NMS jest 
ignorowana. Karta SNMP IPv6 sprawdza wtedy tzw. „Community String”, aby 
zidentyfikować poziom dostępu i praw odpowiednich dla wybranych ustawień. 

 

 

 SNMPv3 USM (Zarządzanie sesjami użytkowników (USM) SNMPv3) 

Protokół SNMPv3 oferuje funkcję szyfrowania pakietów i autentykacji w celu zwiększenia 
bezpieczeństwa. SNMPv3 USM (User Session Management - Zarządzanie sesjami użytkowników) 
pozwala na skonfigurowanie do ośmiu kont, które będą miały możliwość korzystania z protkołu 
SNMPv3. Dla każdego z konta należy podać nazwę użytkownika (User Name), poziom 
bezpieczeństwa (Security Level), hasło autentykacji (Auth Password), hasło prywatne (Priv Password) i 
poziom dostępu (Access Level). 
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 SNMP Trap (Komunikaty SNMP Trap) 

Komunikaty SNMP Trap pozwalają na alarmowanie użytkowników w razie wystąpienia zdarzenia 
w monitorowanym otoczeniu. W celu uruchomienia komunikatów SNMP Trap, należy wpisać 
adres IP komputera docelowego na listę Target IP (docelowe IP). Należy przy tym podać tzw. 
„Community String”, Trap Type (typ komunikatu Trap), MIB (Baza Informacji Zarządczych), 
SNMPv3 User Name (Nazwa użytkownika SNMPv3), Trap port (Port komunikatów Trap), Event 
Level (Poziom zdarzeń), SNMP Port for ShutdownAgent (port SNMP dla oprogramowania 
ShutdownAgent) i kliknąć Add (Dodaj). W celu aktualizacji lub usunięcia adresu IP, należy wybrać 
odpowiednią pozycję na liście i kliknąć Update (aktualizuj) lub Delete (Usuń). 
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Karta SNMP IPv6 wspiera komunikaty trap SNMPv1, SNMPv2c i SNMPv3, aby 
umożliwić obsługę jak największej liczby środowisk. W przypadku wybrania komunikatów 
trap SNMPv3, należy podać nazwę użytkownika SNMPv3 USM. 

Istnieje możliwość wykorzystania pola Event Level (poziom zdarzeń) w celu ustalenia, jakie 
powiadomienia będą wysyłane do poszczególnych komputerów na liście. Istnieje pięć 
poziomów zdarzeń: 

• None (Brak): Żadne powiadomienia o zdarzeniach nie są wysyłane pod wskazany 
adres. 

• Information (Informacje): Wszystkie powiadomienia o zdarzeniach są wysyłane pod 
wskazany adres. 

• Warning (Ostrzeżenia): Powiadomienia o Ostrzeżeniach i Alarmach są wysyłane pod 
wskazany adres. 

• Alarm (Alarmy): Tylko powiadomienia o Alarmach są wysyłane pod wskazany adres. 

• ShutdownAgent (oprogramowanie ShutdownAgent): Wszystkie powiadomienia o 
zdarzeniach są wysyłane pod wskazany adres. W Monitor (Monitorowanie) → 
Information (Informacje) → ShutdownAgent (oprogramowanie ShutdownAgent) 
można sprawdzić  informacje docelowe. 

W celu zmiany poziomu zdarzeń, należy przejść do Device (Urządzenie) → Management 
(Zarządzanie) → Event Level (Poziom Zdarzeń). 

 

 Mail Server (Serwer poczty) 
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Istnieje możliwość skonfigurowania serwera poczty elektronicznej e-mail i określenia listy 
odbiorców, którzy otrzymają wiadomość w przypadku wystąpienia zdarzeń. Maksymalna liczba 
odbiorców wynosi 256. 

 

Jeżeli w sieci nie jest dostępny serwer DNS, konieczne jest ręczne ustawienie serwera 
SMTP w celu uruchomienia usługi powiadamiania przez pocztę elektroniczną e-mail. 

 

• SMTP Server Name or IP (Nazwa serwera poczty lub jego adres IP) 

Jeżeli wprowadzona zostanie nazwa serwera, należy upewnić się, że adres IP serwera DNS 
jest dodany do konfiguracji TCP/IP. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5-3-1 
Administration (Administracja) – TCP/IP. 

• Account (konto) 

Konto na które należy się zalogować na serwer poczty. 

• Password (hasło) 

Hasło, przy pomocy którego należy się zalogować na serwer poczty. 

• Reciever (Odbiorca) 

Adres e-mail odbiorcy wiadomości. 

• Event Level (Poziom zdarzeń) 

Należy wybrać poziom zdarzeń, które spowodują wysłanie wiadomości poczty elektronicznej 
e-mail do wybranego odbiorcy. 

1) Information (Informacje): Wszystkie powiadomienia o zdarzeniach są wysyłane pod 
wskazany adres. 

2) Warning (Ostrzeżenia): Powiadomienia o Ostrzeżeniach i Alarmach są wysyłane pod 
wskazany adres. 

3) Alarm (Alarmy): Tylko powiadomienia o Alarmach są wysyłane pod wskazany adres. 
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 Wake On LAN (Zdalne uruchamianie) 

Funkcja Wake On LAN (Zdalne uruchamianie) pozwala na uruchomienie komputerów klienckich 
PC z poziomu sieci komputerowej, przy użyciu ich adresów MAC. Istnieje możliwość 
skonfigurowania do 256 adresów MAC. Konfiguracja pozwala na zdalne uruchamianie 
komputerów po przywróceniu zasilania lub uruchomieniu karty SNMP IPv6. 

 

 



Rozdział 6 • Aktualizacja oprogramowania karty SNMP 
 
 

51 

Rozdział 6: Aktualizacja oprogramowania karty SNMP 
 

Korzystając z dołączonego oprogramowania EzSetting, istnieje możliwość łatwego wykonania aktualizacji 
oprogramowania urządzeń SNMP pracujących w sieci LAN. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej. 

 
 

Krok 1 Pole Subnet (maska podsieci) pozwala na określenie zasięgu wykrywania urządzeń w 
poszczególnych podsieciach. Należy się upewnić, że urządzenie którego aktualizację 
zamierzamy przeprowadzić, znajduje się w wybranej podsieci. Jeżeli tak nie jest, należy 
odpowiednio zmodyfikować pola Subnet (podsieć) i IPv4 Mask/Ipv6 Prefix length (maska 
podsieci). 
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Krok 2 Kliknąć przycisk Discover (Wykryj). Pojawi się lista urządzeń SNMP. 

 

 
 

 

Krok 3 Wybrać urządzenie z listy Device List (Lista urządzeń), kliknąć przycisk Modify (Zmień) i 
wprowadzić nazwę konta i hasło Administratora. 
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Krok 4 Kliknąć Upgrade (Aktualizuj). Pojawi się okno dialogowe aktualizacji oprogramowania. 
Kliknąć Browse (Przeglądaj) w celu wybrania poprawnego pliku binarnego zawierającego 
oprogramowanie. Zweryfikować informację o wersji oprogramowania w polu File Information 
(Informacja o pliku) i kliknąć przycisk Upgrade Now (Aktualizuj teraz). 

 

 
 

 

Krok 5 Proces aktualizacji powinien potrwać około 20 sekund. 

 

 
 

 

Krok 6 Po zakończeniu aktualizacji powinno pojawić się poniższe okienko dialogowe, informujące o 
ponownym uruchomieniu urządzenia. Ponowne uruchomienie urządzenia powinno zająć 
około 1 minuty. 
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Rozdział 7: Rozwiązywanie problemów 
 

 

Pytanie 1: W jaki sposób należy skonfigurować serwer czasu SNTP na stacji roboczej, aby 
umożliwić synchronizację z kartą SNMP IPv6? 

W celu uruchomienia usługi SNTP w Windows XP, należy przejść do Start → Panel 
Sterowania → Dodaj/Usuń programy → Dodaj/Usuń składniki systemu Windows → 
Usługi Sieciowe, a następnie wybrać Podstawowe usługi TCP/IP i kliknąć OK. W celu 
uruchomienia synchronizacji konieczne jest skonfigurowanie adresu serwera czasu SNTP w 
opcji Time Server (Serwer Czasu). Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 4: 
Konfiguracja Systemu. 

Pytanie 2: W jaki sposób upewnić się, że połączenie pomiędzy kartą SNMP IPv6 i zasilaczem 
awaryjnym UPS zostało nawiązane? 

W przypadku poprawnego nawiązania połączenia między kartą SNMP IPv6 i zasilaczem 
awaryjnym UPS, żółta dioda LED miga szybko. Jeżeli tak nie jest, należy sprawdzić, czy 
ustawienia device ID (ID urządzenia) na karcie SNMP IPv6 i zasilaczu awaryjnym UPS są 
spójne. 

 

Pytanie 3: Mam dostęp do strony internetowej karty InsightPower SNMP IPv6, ale nie mogę się 
zalogować. 

Należy sprawdzić adresy IP karty SNMP IPv6 i stacji roboczej, na której następuje próba 
logowania. Domyślnie ustawienia wymuszają obecność obu urządzeń w tej samej sieci LAN, 
aby możliwe było zalogowanie się przez interfejs strony internetowej. W celu rozwiązania tego 
problemu należy włączyć możliwości logowania się z sieci zewnętrznych przez interfejs strony 
internetowej. W tym celu należy uruchomić oprogramowanie EzSetting i wybrać wartość Allow 
Any (pozwól wszystkim) w grupie User Limitation (Ograniczenia użytkowników). Ilustruje to 
rysunek poniżej. 
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Pytanie 4: Nie można połączyć się z kartą SNMP IPv6 przy użyciu nazwy hosta. 

Jeżeli w ostatnim czasie nastąpiła zmiana statycznego adres IP przypisanego do karty SNMP 
IPv6, może zachodzić potrzeba odświeżenia tablic NetBIOS w celu uaktualnienia jej 
zawartości. System Windows okresowo uaktualnia tablice NetBIOS automatycznie, jednak 
istnieje możliwość wymuszenia ręcznego odświeżenia tablic poprzez wpisanie w linii poleceń 
komendy nbstat –R. Po poprawnym wykonaniu tego polecenia, poprzez wywołanie nazwy 
hosta, połączenie do karty SNMP IPv6 powinno być możliwe. Należy zwrócić uwagę, aby 
nazwa hosta przydzielona dla karty SNMP IPv6 nie była dłuższa niż 16 bajtów. 

Pytanie 5: W jaki sposób można odczytać adres IP stacji roboczej? 

W systemie Windows należy wywołać komendę ipconfig /all w linii poleceń. W systemach 
klasy UNIX należy wydać w powłoce komendę ifconfig. Komenda zwraca zarówno adresy IP 
jaki i adres MAC (adres fizyczny). 
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Pytanie 6: Brak odpowiedzi od karty SNMP IPv6 na komendę ping wydaną na stacji roboczej. 

Jeżeli karta SNMP IPv6 nie odpowiada, należy sprawdzić: 

1) Jeżeli zielona dioda LED na karcie SNMP IPv6 nie świeci się, należy sprawdzić, czy 
przewód sieciowy poprawnie łączy kartę SNMP IPv6 z routerem lub hubem. 

2) Jeżeli dioda LED świeci się, aktualny adres IP może być niedostępny. Należy ręcznie 
przydzielić karcie SNMP IPv6 poprawny adres IP. 

3) Jeżeli zielona dioda LED miga i (1) konfiguracja sieci zawiera serwer DHCP, należy 
sprawdzić, czy usługa DHCP działa poprawnie; (2) w przeciwnym wypadku należy się 
upewnić, że przydzielony adres IP nie jest już zajęty przez inne urządzenie w sieci. Należy 
zwrócić uwagę, że jeżeli aktualna konfiguracja nie jest poprawna, karta SNMP IPv6 
przyjmie domyślne wartości ustawień IP (adres IPv4: 192.168.1.100/ maska sieciowa: 
255.255.255.0/ bramka sieciowa: 192.168.1.254). 

4) Jeżeli problem nadal występuje, należy (używając przewodu z przeplotem) połączyć 
bezpośrednio kartę SNMP IPv6 i stację roboczą. Korzystając z polecenia ping należy 
wywołać kartę SNMP IPv6, poprzez domyślny lub statyczny adres IP w zależności od 
konfiguracji. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, karta SNMP IPv6 pracuje poprawnie i 
należy sprawdzić posiadany osprzęt sieciowy. W przeciwnym wypadku należy 
skontaktować się ze sprzedawcą lub personelem serwisowym w celu uzyskania pomocy. 

Pytanie 7: Nie można poprawnie wykonać polecenia SNMP Get. 

W rozdziale 5-3-2 Powiadomienia znajdują się informacje o ustawieniach SNMP. Należy się 
upewnić, czy adres IP stacji roboczej znajduje się na liście IP NMS z prawami do odczytu lub 
odczytu/zapisu. Tzw. „Community String” używany przez stację roboczą i kartę SNMP IPv6 
musi być taki sam. 

Pytanie 8: Nie można poprawnie wykonać polecenia SNMP Set. 

W rozdziale 5-3-2 Powiadomienia znajdują się informacje o ustawieniach SNMP. Należy się 
upewnić, czy adres IP stacji roboczej znajduje się na liście IP NMS z prawami do 
odczytu/zapisu. Tzw. „Community String” używany przez stację roboczą i kartę SNMP IPv6 
musi być taki sam. 

Pytanie 9: Nie można poprawnie odebrać komunikatu Trap SNMP. 

W rozdziale 5-3-2 Powiadomienia znajdują się informacje o ustawieniach komuników Trap 
SNMP. Należy się upewnić, że adres IP stacji roboczej znajduje się na liście docelowych 
adresów IP. 

Pytanie 10: Zapomniałem nazwy użytkownika i hasła konta administratora. 

Istnieje możliwość przywrócenia domyślnych wartości nazwy użytkownika i hasła 
Administratora z wykorzystaniem trybu tekstowego. Informacje o sposobie nawiązania 
połączenia z kartą SNMP IPv6 przez port COM znajdują się w rozdziale 4-4 Konfiguracja 
przez port COM. Po wyświetleniu zapytania o nazwę użytkownika należy wprowadzić 
rstadmin w ciągu 30 sekund i wcisnąć enter. Nazwa konta i hasło Administratora zostaną 
przywrócone do wartości domyślnych (admin/ password). 
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Pytanie 11: W jaki sposób uruchomić wsparcie dla IPv6 w systemie Windows XP? 

W przypadku korzystania z systemu Windows XP, należy w pierwszej kolejności uruchomić 
wsparcie dla IPv6 (kliknij Start → Uruchom i wpisz ipv6 install). Karta SNMP IPv6 wspiera 
protokół IPv6 bez konieczności przeprowadzania dodatkowej konfiguracji. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że protokół IPv6 zostanie wyłączony automatycznie, jeżeli identyczny LLA 
(Local-link Address - adres przypisany lokalnie) występuje w sieci LAN. Jeżeli karta SNMP IPv6 
otrzyma zarówno adres IPv4 jak i IPv6, w wyniku tłumaczenia nazwy przez serwer DNS, adres 
IPv4 zostanie użyty jako główny do komunikacji z danym hostem. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o zgodności z IPv6, należy przejść na stronę IETF 
(http://tools.ieft.org/html) lub na stronę programu IPv6 Ready Logo 
(http://www.ipv6ready.org). 

Pytanie 12: W jaki sposób można utworzyć prywatny certyfikat SSL (w formacie PEM) dla 
połączeń HTTP? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa połączenia pomiędzy kartą SNMP IPv6 i stacją roboczą, 
istnieje możliwość stworzenia własnego certyfikatu SSL. W tym celu należy pobrać i 
zainstalować poprogramowanie OpenSSL Toolkit w adresu http://www.openssl.org. 
Następnie, w celu wygenerowania certyfikatu, należy uruchomić powłokę lub linię poleceń i 
wpisać poniższe polecenie: 

openssl req –x509 –nodes –days 3650 –newkey rsa:1024 –keyout 
cert.pem –out cert.pem 

1) Odpowiedzieć na pojawiające się pytania. Postępować zgodnie ze wskazówkami. Po 
zakończeniu zostanie utworzony plik cert.pem w aktualnym katalogu roboczym. 

2) Wgrać plik cert.pem przez stronę internetową karty InsightPower SNMP IPv6. Więcej 
informacji znajduje się w rozdziale 5-3-1 Administration (Administracja) – Web 
(strona internetowa). 

Pytanie 13: W jaki sposób stworzyć klucze DSA, RSA i klucze publiczne dla połączenia SSH? 

W systemie operacyjnym Linux: 

1) Pobrać i zainstalować oprogramowanie OpenSSH znajdujące się pod adresem 
http://openssh.org. 

2) Uruchomić powłokę i wprowadzić poniższe polecenie w celu stworzenia własnych kluczy 
(zignorować pytanie o hasło): 

DSA Key:ssh-keygen –t dsa 

RSA Key:ssh-keygen –t rsa 

3) Wgrać otrzymane kluczy DSA i RSA przez stronę internetową karty InsightPower SNMP 
IPv6. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5-3-1 Administration (Administracja) – 
Console (Konsola). 

 

W systemie operacyjnym Windows: 

1) Pobrać i zainstalować program PuTTY dostępny na stronie http://www.putty.org. 

2) Uruchomić program puttygen.exe znajdujący się w katalogu, w którym zainstalowano 
oprogramowanie. 
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3) Wybrać SSH-2 RSA z obszaru Parameters (parametry) i kliknąć Key (Klucz) → Generate 
key pair (wygeneruj parę kluczy) w celu wygenerowania kluczy. 

4) Kliknąć Conversions (Konwersje) → Export OpenSSH key (wyeksportuj klucz 
OpenSSH) i wybrać nazwę pliku dla klucza RSA. Zignorować pytanie o hasło. 

5) Wybrać SSH-2 DSA z obszaru Parameters (parametry) i kliknąć Key (Klucz) → 
Generate key pair (wygeneruj parę kluczy) w celu wygenerowania kluczy. 

6) Kliknąć Conversions (Konwersje) → Export OpenSSH key (wyeksportuj klucz 
OpenSSH) i wybrać nazwę pliku dla klucza DSA. Zignorować pytanie o hasło. 

7) Skopiować wygenerowane klucze z pola tekstowego do edytora tekstów i zapisać jako pliki 
tekstowe. 

 

 
 

8) Wgrać otrzymane klucze DSA i RSA przez stronę internetową karty InsightPower SNMP 
IPv6. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 5-3-1 Administration (Administracja) – 
Console (Konsola). 
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Pytanie 14: W jaki sposób wgrać pliki konfiguracyjne/ oprogramowanie/ pliki kluczy przy użyciu 
protokołu SSH/SFTP? 

 
W celu  szybkiego skonfigurowania karty SNMP IPv6 istnieje możliwość wgrywania plików 
przy użyciu protokołu SSH/SFTP. Karta SNMP IPv6 dokonuje automatycznego 
importowania ustawień po poprawnym wgraniu plików do odpowiednich katalogów. Lista 
katalogów znajduje się w poniższej tabeli: 

 
Katalog Pliki 

\config_snmp snmp.ini 

\config_system configure.ini 

\ssh_dsa Klucz DSA 

\ssh_rsa Klucz RSA 

\ssh_pubkey Klucz publiczny 

\upgrade_snmp Pakiet aktualizacji oprogramowania karty SNMP IPv6 
(binarny) 

\upgrade_device* Pakiet aktualizacji oprogramowania urządzenia (binarny) 
*katalog dostępny tylko na wybranych urządzeniach. 

 
Pliki należy wgrywać do odpowiednich katalogów. Należy się upewnić, że nazwy plików nie 
zawierają znaków z poza alfabetu łacińskiego, aby zapobiec ewentualnym pomyłkom. W 
przypadku pytania o nadpisanie plików należy odpowiedzieć pozytywnie. 

Pytanie 15: W jaki sposób można sprawdzić protokół SNMPv3 w systemie operacyjnym Linux? 
 

Przed uzyskaniem dostępu do SNMP OID (Object Identifier - Identyfikator obiektu) przy 
pomocy protokołu SNMPv3, należy zapewnić poprawność tablicy SNMPv3 USM. Więcej 
informacji znajduje się w rozdziale 5-2-2 Notification (Powiadamianie) – SNMPv3 USM 
(Zarządzanie sesjami użytkowników (USM) SNMPv3). 

 
W celu sprawdzenia protokołu SNMPv3 w systemie operacyjnym Linux, należy uruchomić 
powłokę i wydać następujące polecenie: 

 
snmpwalk -v 3 -u <user> -l authPriv -A <password> -X <password> -n 
<context name> -t 3 <ip> 1.3.6.1.2.1.1.1.0 

-v: 1 dla SNMPv1, 3 dla SNMPv3. 

-l: zgodnie z poziomami zabezpieczeń. Poziomy są następujące: noAuthPriv, 
authNoPriv i authPriv. 

-u: nazwa użytkownika z tablicy SNMPv3 USM. 

-A: hasło autoryzacyjne z tablicy SNMPv3 USM. 
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-X: hasło prywatne z tablicy SNMPv3 USM. 

-n: nazwa kontekstu (Context Name) z tablicy SNMPv3 USM 

-t: maksymalny czas oczekiwania 

<ip>: adres IP karty SNMP IPv6. 

<oid>: następny dostępny identyfikator obiektu SNMP OID (np. 1.3.6.1.2.1.1.1.0). Więcej 
informacji można znaleźć w dokumencie RCC1213 MIB. 
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Załącznik A: Specyfikacja 
 
 

Model InsightPower SNMP IPv6 

Napięcie zasilania 12V DC 

Pobór mocy 2 W (Maks.) 

Połączenie sieciowe Gniazdo RJ45 (10/100M) 

Wymiary i masa 

Rozmiar (szerokość x głębokość) 130 mm x 60 mm 

Masa 75 g 

Środowisko pracy 

Temperatura pracy 0 ~ 60 0C 

Temperatura przechowywania -40 ~ 125 0C 

Wilgotność względna 0 ~ 90 % (bez kondensacji) 

 

 
• Ocena bezpieczeństwa – patrz: tabliczka znamionowa. 

• Wszelkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
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Załącznik B: Gwarancja 
 

 

Sprzedawca gwarantuje, że w okresie gwarancji niniejszy produkt jest wolny od wad związanych z 
materiałem i sposobem wykonania, o ile jest wykorzystywany zgodnie z wszelkimi właściwymi 
instrukcjami. Jeśli w okresie gwarancji wystąpi jakakolwiek awaria produktu, sprzedawca naprawi lub 
wymieni produkt wedle swojego uznania i okoliczności. 

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia ani uszkodzeń wynikających z 
niewłaściwej instalacji, eksploatacji, wykorzystania, konserwacji lub siły wyższej (takich jak wojna, pożar, 
katastrofa naturalna, itp.) i wyklucza wszelkie szkody uboczne i wtórne. 

Wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie pogwarancyjnym podlegają płatnej naprawie. Jeżeli konieczne są 
jakiekolwiek usługi konserwacyjne, należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą lub sprzedawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem korzystania z produktu użytkownik indywidualny 
powinien określić, czy środowisko pracy oraz charakterystyka obciążenia jest odpowiednia, 
wystarczająca oraz bezpieczna dla instalacji i wykorzystania niniejszego produktu. Należy 
dokładnie przestrzegać Instrukcji użytkowania. Sprzedawca nie zapewnia ani nie gwarantuje 
przydatności i dopasowania niniejszego produktu do jakiegokolwiek konkretnego 
zastosowania.





 

 

 




