
Hogyan felügyeljem PRTG segítségével a Vigor router 
internetforgalmát?

Internet környezet

Kérem kövesse a következő lépéseket!

1. Nyissa meg a Vigor 2910 webes felületét és válassza a System Maintenance>>Management fület. 
2. Az SNMP mezőben állítsa bent a lentieket a következő lépések szerint. 

• Ellenőrizze, hogy az  Enable SNMP Agent ki van-e pipálva,
• Használjon alap beállításokat, írja be: Public a Get Community rubrikába, 
• Használjon alap beállításokat, írja be: Private a Set Community rubrikába, 
• Írja be a WAN IP-jét a Vigor2820 routernek (pl, ha a Vigor2820 router WAN IP 59.115.243.29) a Manager Host IP 

rubrikába,
• Majd nyomjon az OK gombra. 



3. Nyissa meg a Vigor 2820 webes felületét és válassza a NAT>> Open Ports fület. Kattintson az Index number 1-re, 
hogy létrehozzon egy profilt.

 
• Ellenőrizze, hogy az Enable Open Ports előtt található-e pipa, 
• Írja be a profilnevet a Comment rubrikába (például SNMP), 
• Írja be a számítógép IP címét amin megtalálható a PRTG program (például 192.168.28.11), 
• Válassza a TCP protokollt és állítsa be a 161es portot mind kezdő, mind utolsó portnak, 
• Kattintson az OK gombra.

4. Töltse le és telepítse a PRTG programot. Miután telepítette futtassa a PRTG programot. 
(PRTG letöltési link: http://www.paessler.com) 

• Válassza a The Freeware Edition-t. 
• És nyomjon a Next gombra. 



5. Kattintson a PRTG Traffic Grapher-re. 

6. Kattintson a Next gombra.



7. A Data Acquisition Type lépésnél, válassza a SNMP és kattintson a Next gombra. 

8. A SNMP Sensor Type Selection lépésnél, válassza a Standard Traffic Sensor és kattintson a Next gombra.



9. A Device Selection lépésnél,  állítsa be ezeket a beállításokat: 

• Írja be, hogy Public a Device Name/Alias rubrikába, 
• Gépelje be 61.216.232.71 az IP Address /DNS Name rubrikába (pontosabban annak a gépnek az IP címét, amelyiket 

felügyelni szeretné, például a WAN IP címe a Vigor2910, 61. 216. 232 .71), 
• Válassza a SNMP Version V1-et ,
• Gépelje be a 161-et a SNMP port rubrikába,
• Írja be a Public szót a SNMP Community String rubrikába
• Kattintson a Next gombra. 



10. A Sensor selection résznél, kattintson a Connected gombra. PRTG automatikusan megtalálja, melyik csatlakozót 
használja a Vigor2910 router, aztán kattintson a Next gombra. 

11. Az Additional Settings résznél, tegyen pipát a Create New Subgroup előtti kockába és nyomjon a Finsish 
gombra.



12. Már készen is áll a PRTG használatára, hogy felügyelhesse a Vigor2910 router forgalmát.


