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ف بالبرامجالتعریف والتصمیم: الوص  ول المعرَّ
ف بالبرامج ( لمجموعة المباني وصوالً إلى الشبكات التي تنفذ  LANھو التطور الناشئ عن التصمیمات التقلیدیة لشبكة  ®Cisco ) منSD-Accessالوصول المعرَّ

ف بالبرامج مع حزمة التطبیقات التي تعمل كجزء من برنامج مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( لتصمیم  Cisco) من DNAھدف المؤسسة مباشرًة. یتم تمكین الوصول المعرَّ
 لمجموعة المباني مع الضمان. السیاسة وتزویدھا وتطبیقھا، وتسھیل إنشاء شبكة سلكیة والسلكیة ذكیة

ووحدات  Cisco (ISE)ومحرك خدمات إدارة الھویة من  Cisco) من DNAُیستخدم ھذا الدلیل لنشر البنیة األساسیة لإلدارة، بما في ذلك مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
ف بالبرامج)، الموضحة في WLCالالسلكیة ( LANالتحكم بشبكة  الُمرفق. یتم استخدام النشر الموضح في ھذا الدلیل قبل نشر  دلیل تصمیم حل الوصول المعرَّ

ف بالبرامج من  ف بالبرامج.Ciscoالموصالت البینیة للوصول المعرَّ  ، كما ھو موضح في دلیل النشر الُمرفق للموصالت البینیة للوصول المعرَّ

 لھذا الدلیل. التحقق من أحدث إصدارأو منطقة التصمیم، فیمكنك  Ciscoن مجتمع إذا لم تقم بتنزیل ھذا الدلیل م

ف بالبرامجابحث عن  ف بالبرامج للبنیة األساسیة لإلدارةالُمرفق، و دلیل تصمیم حل الوصول المعرَّ دلیل النشر ، ودلیل النشر التوجیھي الخاص بالوصول المعرَّ
ف بالبرامج لمجموعة المباني الموّزعة  صلة، في الصفحات اآلتیة:، وأدلة النشر، وأدلة التصمیم، والمستندات التقنیة ذات الالتوجیھي الخاص بالوصول المعرَّ

● https://www.cisco.com/go/designzone 

● cvds-https://cs.co/en 

https://cs.co/sda-sdg
https://cs.co/sda-fabric-pdg
https://cs.co/sda-sdg
https://cs.co/sda-infra-pdg
https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://www.cisco.com/go/designzone
https://www.cisco.com/go/designzone
https://cs.co/en-cvds
https://cs.co/en-cvds
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ف بالبرامج  النشر: الموصالت البینیة للوصول المعرَّ

 كیفیة قراءة أوامر النشر

 ).CLIالدلیل االصطالحات اآلتیة لألوامر التي ُتدخلھا في واجھة سطر األوامر (یستخدم 

 أوامر الدخول لموّجھ واجھة سطر األوامر:

configure terminal 

 األوامر التي تحدد قیمة المتغیر (متغیر بخط عریض مائل):
ntp server 10.4.0.1 

 (التعریف بین قوسین بخط عریض ومائل):األوامر التي تحتوي على متغیرات یجب أن تعّرفھا 
class-map [highest class name] 

 األوامر في واجھة سطر األوامر أو موّجھ البرامج النصیة (األوامر التي تم إدخالھا بخط عریض):
Router# enable 

 د):األوامر الطویلة حیث یتم التفاف السطر على صفحة مطبوعة (یتم إدخال النص الُمسطر كأمر واح
10000pps burst  1000police rate  

action-packets conform 

ف بالبرامج في الھیكل الموّضح في  ف بالبرامجیتم نشر مكونات إدارة الوصول المعرَّ الُمرفق، كما ھو موّضح في مخطط الھیكل.  دلیل تصمیم حل الوصول المعرَّ
ووحدة التحكم بشبكة  Cisco (ISE)ومحرك خدمات إدارة الھویة من  Cisco) من DNAیفترض ھذا الدلیل أن البنیة األساسیة إلدارة مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

LAN ) الالسلكیةWLC من (Cisco ف بالبرامج.مثّبتة ومتاحة بالفعل، كما ھو موضح في دلیل التص  میم الُمرفق للبنیة األساسیة إلدارة الوصول المعرَّ

https://cs.co/sda-sdg
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. 1 الشكل  
 مخطط التحقق من الصحة

 

) EIGRPالمحّسن (شبكة المؤسسة الُمدمجة مع نشر الموصالت البینیة للمركز الرئیسي الموّضحة تكون غیر ظاھریة وُتدیر بروتوكول توجیھ العّبارة الداخلي 
من مجموعة المباني، بما في ذلك الخدمات المشتركة، لكل من الشبكات العلویة والسفلیة للموصالت البینیة مع الحفاظ على  IPكبروتوكول توجیھ. یجب أن تتوفر بادئات 

موجھات االندماج. تقوم موجھات االندماج بتنفیذ من ُعقد حدود الموصالت البینیة إلى مجموعة من  VRF-Liteالعزل بین الشبكات العلویة. للحفاظ على العزل، یمتد 
للموصالت البینیة  BGPفي شبكة المؤسسة ومع  EIGRPوإجراء إعادة توزیع متبادل مع  BGPباستخدام تكوین استیراد وتصدیر ھدف مسار  VRFتسریب مسار 

موجھات المعاد توزیعھا طریقة بسیطة ودینامیكیة لمنع توجیھ الحلقات أثناء تكیف لمجموعة المباني. یوفر تكوین خریطة التوجیھ لوضع العالمات الدینامیكیة وتصفیة ال
 نقاط إعادة التوزیع المتعددة في التصمیم عالي التوفر.
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 لتصمیم الشبكة األولّیة واكتشافھا Cisco) من DNAالعملیة: استخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
تطبیًقا ذا تصمیم قوي یسمح للعمالء بأحجام ومقاییس متنوعة بتحدید مواقعھم المادیة ومواردھم الشائعة بسھولة.  Cisco) من DNAیوفر مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

، في أماكن متعددة عند AAAو DNSو DHCPباستخدام تنسیق ھرمي سھل االستخدام، یقوم تطبیق التصمیم بإزالة الحاجة إلعادة تعریف الموارد ذاتھا، مثل خوادم 
 د األجھزة. یجب أن تحاكي البنیة الھرمیة للشبكة الُمنشأة في تطبیق التصمیم البنیة الھرمیة الفعلیة والمادیة لشبكة النشر لدیك.تزوی

وابق داخل ، یمكنك إنشاء بنیة ھرمیة لشبكة المناطق التي یمكن أن تحتوي على مناطق إضافیة أو مباٍن وطCisco) من DNAباستخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
 المناطق. ُتعّین األجھزة في المباني والطوابق لتزوید الخدمة.

.1 اإلجراء الشبكة مواقع إنشاء 

 ،Cisco من) DNA( الرقمیة الشبكة بنیة لمركز الرئیسیة المعلومات لوحة من. Cisco من) DNA( الرقمیة الشبكة بنیة مركز إلى الدخول سّجل . 1 الخطوة
 .للشبكة الھرمیة البنیة>  التصمیم إلى انتقل

 .إضافة فوق انقر ثم ومن مناسبة، منطقة أضف اسمو ،منطقة إضافة حّدد المنسدلة القائمة وفي ،موقع إضافة فوق انقر . 2 الخطوة

  

مناسًبا، وحّدد الموقع الذي تم إنشاؤه في الخطوة السابقة باعتباره  اسم مبنى، وأضف إضافة مبنى، وفي القائمة المنسدلة حّدد زر إضافة موقعانقر فوق  . 3 الخطوة
 .إضافة، وأكمل المعالج لتعیین موقع، ومن ثم انقر فوق األصل

ل النقر فوق الموقع إلضافة مبنى، یمكنك استخدام عنوان شارع تقریبي بالقرب من المبنى داخل المعالج، وإن رغبت، قم بتنقیح موضع المبنى على الخریطة من خال
 الھدف. 

 اني، إلنشاء بنیة ھرمیة تناسب مؤسستك. كّرر الخطوة السابقة حسب الحاجة إلضافة المواقع والمب . 4 الخطوة

(أو حّدد أیقونة إذا كنت تقوم بدمج شبكة السلكیة لمبنى أو تطلب المزید من التنفیذ المتكرر الختیارات الشبكة داخل المبنى، حّدد المبنى على الخریطة  . 5 الخطوة
 یل.، وأكمل المعالج بالتفاصإضافة طابقالترس بجوار مبنى في البنیة الھرمیة)، واخَتر 

، قم بإضافتھا إلى PNGأو  GIFأو  JPGأو  DWGأو  DXFتتم اإلشارة إلى الطوابق أثناء التزوید الالسلكي. إذا كانت لدیك مخططات خریطة الطوابق بتنسیقات 
ن المواقع تصل إلى الحد األقصى كما ھو أي من الطوابق المحددة كمكّون مفید لعملیات النشر الالسلكیة لعرض مواقع نقاط الوصول والتغطیة. یمكنك إضافة المئات م

ف بالبرامجموضح في   .دلیل تصمیم حل الوصول المعرَّ

https://cs.co/sda-sdg
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.2 اإلجراء تكوین خدمات الشبكة للمواقع 

استخدمت الخدمات نفس الخوادم عبر البنیة . إذا Cisco) من DNAالتي تالئم البنیة الھرمیة في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( DNSو DHCPو AAAكّون خدمات 
اختالفات المواقع الفردیة بعد  الھرمیة بالكامل، فمن ثّم یمكنك تكوینھا بشكل عام، وستتیح خصائص توریث البنیة الھرمیة اإلعدادات العامة لجمیع المواقع. یمكن تطبیق

 م.ذلك على أساس كل موقع على حدة. یوضح ھذا االجراء التكوین بشكل عا

. داخل الجزء األیسر في البنیة الھرمیة التصمیم > إعدادات الشبكة > الشبكة، انتقل إلى Cisco) من DNAمن خالل مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
ال (مثال: امأل اسم المج DNS)، وضمن خادم 10.4.49.10(مثال:  DHCPخادم الخاص بـ  IPللموقع، حّدد المستوى المناسب (مثال: عام)، وامأل عنوان 

ciscodna.net وعنوان (IP مثال:  األساسي) وأضف أي خوادم مكررة أو إضافیة (یمكنك ترك االختیارات االفتراضیة الستخدام مركز 10.4.49.10للخادم ،(
 .حفظ)، ومن ثم انقر فوق SNMP) وSYSLOGلخادم الدخول إلى النظام ( Cisco) من DNAبنیة الشبكة الرقمیة (
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، ومن ثم انقر فوق NTPو AAA، وحّدد خانتي االختیار + إضافة خوادم، انقر فوق زر بیانات تتبع استخدام الشبكةء العلوي، وبجوار بجوار الجز . 2 الخطوة
 .موافق

   

لكل من إدارة أجھزة البنیة األساسیة للشبكة ونقاط نھایة  AAAكأقسام تكوین متاحة. قم بتكوین خدمات  NTPخادم و AAAخادم یتم تحدیث جزء التكوین باستخدام 
 ) المستقلة عالیة التوفر.ISEالعمیل المتصلة بالبنیة األساسیة. بالنسبة لھذا المثال، یتم استخدام ُعقد محرك خدمات إدارة الھویة (

 تلمیح فني

) لدعم إدارة أجھزة البنیة األساسیة. إذا أردت تمكین TACACSم الوصول إلى المحطة الطرفیة (تستخدم العدید من المؤسسات بروتوكول نظام مراقبة الدخول إلى وحدة تحك
TACACS  على خادمISE  نفسھ الذي یتم استخدامھ لمصادقة عمیلRADIUS) فمن ثّم یمكنك دمجھ باستخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة ،DNA من (Cisco  أثناء ھذه الخطوة

مراكز العمل > إدارة إلى  ISEعن طریق التنقل ضمن  TACACSلتمكین دمج  ISEالمنسدلة. یمكنك العثور على معلومات تكوین  عرض اإلعدادات المتقدمةأیًضا باستخدام قائمة 
 .األجھزة > نظرة عامة

استخدم القائمة المنسدلة  الشبكة، وضمن ISE، حّدد زر اختیار الشبكة، وضمن العمیل/نقطة النھایةو الشبكةحّدد خانتي االختیار  AAAخادم ضمن  . 3 الخطوة
استخدم القائمة المنسدلة  (األساسي) IPعنوان ، وضمن TACACS، حّدد زر اختیار البروتوكول)، وضمن 10.4.49.30المعبأ مسبًقا (مثال:  ISEلتحدید خادم 

 ISEالمنسدلة حّدد عقدة خادم  (اإلضافي) IPعنوان م ضمن قائمة )، ومن ث+)، وانقر فوق زر عالمة الجمع (10.4.49.30األساسي (مثال:  ISEالثانیة لتحدید خادم 
 ).10.4.49.31المكررة (مثال: 

 األساسیة واإلضافیة مع عنوان الشبكة المحدد قبل المتابعة. IPبشكل صحیح، تحقّق من عرض عناوین  ISEلضمان تمكین تكرار خادم 
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المعبأ مسبًقا. ضمن  ISE، استخدم القائمة المنسدلة لتحدید خادم العمیل/نقطة النھایةوضمن  ،ISE، حدد زر اختیار الخوادمو العمیل/نقطة النھایةضمن  . 4 الخطوة
)، ومن +األساسي، وانقر فوق زر عالمة الجمع ( ISEاستخدم القائمة المنسدلة لتحدید خادم  (األساسي) IPعنوان ، وضمن RADIUS، حدد زر اختیار البروتوكول

 .حفظالمكررة، ومن ثم انقر فوق  ISEخدم القائمة المنسدلة لتحدید عقدة است (اإلضافي) IPعنوان ثم ضمن 

  

واحد  NTP)، إذا كان لدیك خادم 10.4.0.1(مثال:  NTPالخاص بخادم  IPعنوان  ، وأِضفNTPخادم على الشاشة نفسھا، قم بالتمریر ألسفل إلى  . 5 الخطوة
 .حفظ)، ومن ثم انقر فوق 10.4.0.2المكررة (مثال:  NTPالخاص بخوادم  IPأِضف عنوان  اإلضافي NTP)، ومن ثم في +إضافي أو أكثر، حدد زر عالمة الجمع (

  

 للمستوى المحدد في البنیة الھرمیة للموقع، جمیًعا الستخدامھا أثناء تزوید الموصالت البینیة. NTPو DNSو DHCP، وخوادم AAAلـ  ISEیتم حفظ خوادم 

.3 اإلجراء وإدارتھإضافة بیانات اعتماد الجھاز الكتشافھ  

ف بالبرامج باستخدام األجھزة التي تم تكوینھا بالفعل والقابلة للوصول إلى الشبكة بواسطة مرك ) من DNAز بنیة الشبكة الرقمیة (عند نشر الشبكة السفلیة للوصول المعرَّ
Cisco) ستكتشف األجھزة وتدیرھا عن طریق تزوید واجھة سطر األوامر ،CLI إدارة الشبكة () وبیانات اعتماد بروتوكولSNMP.البسیط ( 

الخاصة بمركز بیانات الشبكة  LANدون التكوینات الحالیة في الشبكة السفلیة باستخدام قدرات التشغیل التلقائي لشبكة  LANوكخیار، یمكنك نشر محوالت شبكة 
ي تمّكن االتصال والتكوین األولي للمحوالت المدعومة. بالنسبة ھي اآللیة الت Cisco (PnP). تقنیة التوصیل والتشغیل الخاصة بشبكة Cisco) من DNAالرقمیة (

) للوصول إلى جھاز واحد أو أكثر من األجھزة المدعومة CLIوواجھة سطر األوامر ( SNMP، یمكنك أیًضا تزوید بیانات اعتماد LANلعملیات النشر التلقائي لشبكة 
 LANفي المركز أو التوزیع. یكتشف التشغیل التلقائي لشبكة  Cisco Catalyst 9500 Series) وتجھیزھا، مثل محوالت PnPبتقنیة التوصیل والتشغیل (

، والتي یجب أن تقوم جمیعھا Ciscoالمحوالت المتصلة مباشرًة بواجھات األجھزة الرئیسیة الُمختارة والمحوالت المجاورة لھا مباشرًة باستخدام بروتوكول استكشاف 
واألجھزة  Cisco) من DNA) وأّال تحتوي على أي تكوین سابق. تسمح بیانات االعتماد المقّدمة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (PnPیل (بتشغیل وكیل التوصیل والتشغ

 الرئیسیة بالعمل مًعا لتكوین األجھزة الُمكتشفة وإضافتھا إلى المخزون الُمدار.

 قع الذي تم إنشاؤه في التصمیم. تمّكن بیانات االعتماد ھذه اكتشاف وإدارة الشبكة.أِضف بیانات اعتماد األجھزة إلدارة نطاقات البنیة الھرمیة للمو
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وحّدد مستوى مناسًبا من البنیة  التصمیم > إعدادات الشبكة > بیانات اعتماد الجھاز، انتقل إلى Cisco) من DNAضمن مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 الھرمیة للموقع في الجزء األیسر (مثال: عام، لبیانات االعتماد الشائعة عبر البنیة الھرمیة).

  

، كلمة المرور، واسم المستخدم)، وIOS(مثال: أجھزة  االسم / الوصف، وأكمل حقول إضافة، انقر فوق CLIبیانات اعتماد في الجزء العلوي من قسم  . 2 الخطوة
 .حفظ، وانقر فوق مكین كلمة المرورتو

  

 تنبیھ 

الخاصة بالجھاز، والذي یمكن أن یؤدي إلى تعارض اسم  CLI(مسؤول) كاسم مستخدم بیانات اعتماد  admin، یجب أن تتجنب استخدام كلمة AAAكخادم  ISEإذا كنت تستخدم 
 تسجیل الدخول إلى األجھزة.، مما ینتج عنھ عدم القدرة على ISEالمستخدم مع تسجیل دخول مسؤول 
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، وحّدد زر إضافة). انقر فوق SNMPV3لتحدیثھا (مثال:  SNMP، حّدد نوع بیانات اعتماد SNMPبیانات اعتماد في الجزء العلوي من قسم  . 3 الخطوة
بیانات االعتماد (ُیوصى بأن تكون كلمات المرور االختیار في الصف المجاور لبیانات االعتماد الُمراد تحدیثھا (بیان اعتماد واحد لكل صف في كل مرة)، وامأل تفاصیل 

 .حفظ)، ومن ثم انقر فوق Ciscoمن  LAN (WLCs)حرًفا متوافقة مع وحدات التحكم في شبكة  12المكونة من 

   

 SNMPV2Cقراءة أو كل من  SNMPV3و CLIبیانات اعتماد ألي بیانات اعتماد إضافیة مطلوبة في البنیة الھرمیة. تعد  3و 2كّرر الخطوتین  . 4 الخطوة
 ھي المتطلبات األكثر شیوًعا. SNMPV2Cكتابة و

الُمعینة، انقر فوق جمیع أزرار االختیار المجاورة لكل تعیین تم إنشاؤه. بعد كل تحدید، في الجزء السفلي  SNMPو CLIبالنسبة لكل من بیانات اعتماد  . 5 الخطوة
، كّرر ھذه الخطوة من خالل التبدیل إلى كل خیار SNMPمن نوع واحد من أنواع بیانات اعتماد . إذا استخدمت أكثر حفظمن شاشة بیانات اعتماد الجھاز، انقر فوق 

 .حفظ، وانقر فوق زر االختیار المجاور للخیار، ومن ثم انقر فوق SNMPمن خیارات بیانات اعتماد 
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لجھاز المطلوب استخدامھا الكتشاف الشبكة وإدارتھا في مركز بنیة الشبكة الرقمیة یتم عرض اإلعالم "تّم إنشاء اإلعدادات الشائعة بنجاح". تتوفر اآلن بیانات اعتماد ا
)DNA من (Cisco. 

.4 اإلجراء العامة IPتحدید تجُمعات عناوین  

إلى مدیر  IP . وبشكل اختیاري، ادفع تعیینات عنوانCisco) من DNAللشبكات الخاصة بك عن طریق تعیینھا یدوًیا في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( IPحّدد عناوین 
من خالل االنتقال إلى  IPAMعبر واجھات برمجة التطبیقات. یمكنك الدمج مع  IPAM) عن طریق دمج Bluecatو Infoblox(أمثلة:  IP (IPAM)عنوان 

، تقوم یدوًیا بتكوین IPAMم دمج الخاص بك. في ھذا المثال الذي ال یستخد IPAMوتعبئة النموذج بمواصفات موفر  IPإعدادات النظام > اإلعدادات > مدیر عنوان 
 .Cisco) من DNAالخاصة بك لتتوافق مع التعیینات في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( IPAMعلى خوادم  DHCPونطاقات  IPعناوین 

إضافیة مطلوبة لجعل الجھاز یعمل. على سبیل المثال، یطلب  DHCPتخصیصات العناوین وأي خیارات  DHCPالمكّونة على خادم  DHCPیجب أن تدعم نطاقات 
 DHCPالمحددة لتمكین أجھزتھم من العمل بشكل صحیح (مثال: خیار  DHCP) خیارات IPبعض موردي االتصاالت الھاتفیة المرتكزة على بروتوكول اإلنترنت (

 بات النشر الخاص بك.). تحقق من وثائق المنتج الستیعاب متطلTFTPللتكوین بواسطة خادم  150

یدوًیا والتي یتم استخدامھا أثناء عملیة حجز التجمع. یتم تعیین ھذه التجُمعات على المواقع في شبكتك، وتكون  IPیوضح ھذا اإلجراء كیفیة تحدید تجُمعات عناوین 
نشاء تجمع عام أكبر ومن ثّم تحافظ على مجموعة فرعیة لتجمع في الیدویة والمدمجة. لدیك المرونة الالزمة إل IPAMخطوات التعیین مطلوبة لكٍل من عملیات نشر 

 في المستوى العام ویمكنك حجز العناوین من التجُمعات في المستویات غیر العامة فقط. IPمستویات أقل في البنیة الھرمیة للموقع. یتم إنشاء تجُمعات عناوین 

العامة الُمدرجة في الجدول. لسھولة استیعاب األمر، ُتستخدم مسافات عناوین أصغر لمعظم تجُمعات العناوین یستخدم النشر الموّضح في ھذا الدلیل تجُمعات العناوین 
أو أكبر. تدعم تجُمعات العناوین العامة األكبر العدید من حجوزات مساحة العناوین األصغر من  16/العامة مقارنًة مع ما قد تنشره المؤسسة تماًما، مثل مساحة عنوان 

ف بالبرامج  IPالبنیة الھرمیة للموقع، كما ھو موضح بمثال الموظف. وعلى الرغم من أن تعیین عنوان عّبارة  خالل في كل تجمع مطلوب، إال أن الوصول المعرَّ
وطبقة سفلیة منفصلة مشّغلة  LANلشبكة  یستخدم العّبارة فقط عند إنشاء شبكة علویة. كما یتضمن الجدول مثاالً على التجُمعات المتاحة لكل من الطبقة السفلیة الیدویة

 وكذلك تنظیر البث المتعدد. LANتلقائًیا لشبكة 
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 العامة العناوین تجُمعات على مثال .1 الجدول

 DNSخادم  DHCPخادم  IPعّبارة  الشبكة/القناع اسم التجمع

 10.4.49.10 10.4.49.10 10.101.0.1 10.101.0.0/16 الموظف

BUILDING_CONTROL 10.102.114.0/24 10.102.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

 10.4.49.10 10.4.49.10 10.103.114.1 10.103.114.0/24 الضیف

LAN_UNDERLAY 10.4.14.0/24 10.4.14.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

LAN_AUTOMATION 10.5.100.0/24 10.5.100.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

BORDER_HANDOFF 172.16.172.0/24 172.16.172.1 — — 

MULTICAST_PEER 172.16.173.0/24 172.16.174.1 — — 

ACCESS_POINT 172.16.174.0/24 172.16.173.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

 مثال على حجوزات تجمعات العناوین من تجمع الموظفین العام .2 الجدول

 DNSخادم  DHCPخادم  IPعّبارة  الشبكة/القناع اسم التجمع

EMPLOYEE-DATA-RTP5 10.101.114.0/24 10.101.114.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

EMPLOYEE-PHONE-RTP5 10.101.214.0/24 10.101.214.1 10.4.49.10 10.4.49.10 

ف  Cisco) من DNAأِضف تجمًعا عاًما في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة یكون مخّصًصا لتزوید اتصال عقدة حد الموصالت البینیة للوصول المعرَّ
. في البنیة الھرمیة للموقع على IPالتصمیم > إعدادات الشبكة > تجُمعات عناوین ، انتقل إلى Cisco) من DNAبالبرامج. من خالل مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

. إذا احتوى التجمع على عمالء نقاط للعّبارة IPعنوان ، وCIDRبادئة ، والفرعیة IPشبكة ، وIPاسم تجمع امأل  .IPإضافة تجمع  +، وانقر فوق عامالیسار، حّدد 
 .حفظ. عند االنتھاء، انقر فوق التراكب. ال تحّدد DNSخادم (خوادم) و DHCPخادم (خوادم) النھایة، استخدم القوائم المنسدلة لتعیین 
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 عامة إضافیة تتضمن شبكات فرعیة في الموقع ومستویات المبنى. تتم إضافة التجُمعات إلى قائمة التجُمعات العامة. IPعات كّرر الخطوة السابقة ألي تجمُ  . 2 الخطوة

  

 

.5 اإلجراء IPحفظ تجُمعات عناوین  

للمواقع الموجودة في تصمیمك باستخدام البنیة الھرمیة للشبكة. بالنسبة لعملیات نشر الموقع الواحد، یمكن  IPالعامة المحددة لحجز عناوین  IPاستخدم تجُمعات عناوین 
فة، تتوفر خوادم  IPالعامة لذلك الموقع. عند حجز عناوین من تجُمعات عناوین  IPحجز المجموعة الكاملة من تجُمعات عناوین   DHCPو DNSالعامة المعرَّ

 الستخدامھا في عملیات الحجز ھذه، أو یمكن استبدالھا.

، على الیسار داخل البنیة الھرمیة IPالتصمیم > إعدادات الشبكة > تجُمعات عناوین ، انتقل إلى Cisco) من DNAضمن مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 .IPحجز تجمع من ثم في أعلى الیمین انقر فوق )، وRTP5-C9K(مثال:  IPللموقع حّدد موقًعا أو مستوى أدنى لحجز تجمع عناوین 
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من أجل  العام IPتجّمع ، وحّدد مصدر )LANالشبكة المحلیة (حّدد  النوع)، وضمن EMPLOYEE-DATA-RTP5(مثال:  IPاسم تجمع امأل   . 2 الخطوة
عنوان )، وقم بتعیین 10.101.114.0/24(مثال:  حّدد جزء مساحة العنوان المطلوب استخدامھ IP/ عدد عناوین  CIDRتدوین الحجز (مثال: الموظف)، وضمن 

IP خادم (خوادم) )، واستخدم القائمة المنسدلة لتعیین 10.101.114.1(مثال:  للعّبارةDHCP خادم (خوادم) وDNS حجز، ومن ثم انقر فوق. 

  

 لكل موقع.كّرر الخطوة السابقة لجمیع كتل عناوین التجُمعات العامة المطلوب حجزھا في البنیة الھرمیة  . 3 الخطوة

 .RTP5-C9K، على مستوى مبنى RTPتعرض البنیة الھرمیة تجُمعات العناوین المعّینة. یعرض ھذا المثال حجوزات التجُمعات داخل موقع 
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ف بالبرامج  العملیة: إنشاء التجزئة والسیاسة لشبكة الوصول المعرَّ
ف  بالبرامج، یمكنك تحدید استراتیجیات تجزئة الشبكة للمؤسسة. تستخدم تجزئة الماكرو شبكات طبقة وكجزء من قرارات التصمیم استعداًدا لنشر شبكة الوصول المعرَّ

)) إضافیة في الموصالت البینیة، وتستخدم التجزئة الدقیقة عالمات المجموعة القابلة للتوسع لتطبیق السیاسة على مجموعات ملفات VNsعلویة (شبكات ظاھریة (
 ین.تعریف األجھزة أو المستخدم

جھزة الطالب والمدرسین استخدم سیاسات المجموعة الستیعاب النتائج المطلوبة من تطبیق السیاسة باستخدام التجزئة بسھولة. في إحدى الجامعات كمثال، قد ُیسمح أل
 لطباعة بأجھزة الطباعة األخرى.بالوصول إلى موارد الطباعة، ولكن یجب أال تتصل أجھزة الطالب مباشرًة بأجھزة المدرسین، ویجب أال تتصل أجھزة ا

لشبكة المراقبة بالفیدیو، والتي  في حاالت أخرى، یكون مطلوًبا عزل بدرجة أكبر. في مثال متجر البیع بالتجزئة، یجب أال تتصل أجھزة نقطة البیع أبًدا بالبنیة األساسیة
للمبنى. في الحاالت التي یمتد فیھا العزل المطلوب من حافة الشبكة إلى مركز الشبكة  )HVACبدورھا یجب أال تتصل أبًدا بنظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء (

)) ھي الخیار األفضل. وغالًبا ما تقود متطلبات VNsللوصول إلى الخدمات المركزیة، تكون تجزئة الماكرو باستخدام شبكات الطبقة العلویة (الشبكات الظاھریة (
 سات المخاطر للمؤسسة إلى اختیار استخدام تجزئة الماكرو.التوافق الحكومیة والصناعیة وسیا

ف بالبرامج، مع حاالت االستخدام، راجع  ف بالبرامجبالنسبة لالكتشاف المتعمق لتصمیم التجزئة للوصول المعرَّ  .Cisco.comعلى  دلیل تصمیم تجزئة الوصول المعرَّ

 ذه اإلجراءات كأمثلة لنشر سیاسات تجزئة الماكرو والتجزئة الدقیقة الخاصة بك.استخدم ھ

ف بالبرامج (VNإضافة شبكة طبقة علویة (شبكة ظاھریة (  .1 اإلجراء )SD)) إلى شبكة الوصول المعرَّ

(عالمة الجمع) إلنشاء  +، وانقر فوق السیاسة > الشبكة الظاھریة، انتقل إلى Cisco) الرئیسیة من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
إلى تجمع  المجموعات القابلة للتوسع المتاحة)، واسحب المجموعات القابلة للتوسع من تجمع OPERATIONS(مثال:  اسم شبكة ظاھریةشبكة ظاھریة جدیدة، أدخل 

 .حفظ)، ومن ثم انقر فوق PCI_Serversالموظفون، و، وDevelopment_Servers(مثال: المدققون، والمطورون، و المجموعات في الشبكة الظاھریة

  

فة. تتوفر تعریفات الشبكة الظاھریة لتزوید الموصالت البینیة.VNیتم تعریف الشبكة الظاھریة (  ) مع المجموعات المرتبطة وتظھر في قائمة الشبكات الظاھریة المعرَّ

 تلمیح فني

غیر جاھز للتشغیل بشكل كامل. في ھذه الحالة، راجع  ISEو Cisco) من DNAبین مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( pxGridصال إذا لم تَر أي مجموعات، فمن المحتمل أن یكون ات
 .Cisco) من DNAمن مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( ISEفي  pxGridوتأكد من الموافقة على طلب اتصال  Cisco) من DNAمع مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( ISEإجراءات دمج 

السیاسة > التحكم بالوصول القائم إذا طلبت مؤسستك مجموعات مختلفة عن المجموعات االفتراضیة، فعلیك إنشاء مجموعات مخصصة باالنتقال إلى  . 2 الخطوة
 ). SGTإلنشاء مجموعة جدیدة وعالمة مجموعة األمان ( إضافة مجموعات، ومن ثم انقر فوق على المجموعة > المجموعات القابلة للتوسع

 علویة.ول خطوتین لكل شبكة طبقة علویة. یمكنك أیًضا الرجوع إلى ھذه الخطوات بعد تزوید الموصالت البینیة إلنشاء المزید من شبكات الطبقة الكّرر أ . 3 الخطوة

https://cs.co/sda-segment-sdg
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بنیة  ) للضیف لدعم ھذه المیزة. من لوحة معلومات مركزVNوإنشاء شبكة ظاھریة ( —تتطلب العدید من الشبكات خدمة ضیف للمستخدمین الالسلكیین  . 4 الخطوة
اسم شبكة (عالمة الجمع) إلنشاء شبكة ظاھریة جدیدة، أدخل  +، وانقر فوق السیاسة > الشبكة الظاھریة، انتقل إلى Cisco) الرئیسیة من DNAالشبكة الرقمیة (

المجموعات القابلة للتوسع تجمع  القابلة للتوسع من الضیوف، واسحب مجموعات شبكة الضیف الظاھریة)، وحّدد خانة االختیار بجوار GUEST(مثال:  ظاھریة
 .حفظ، ومن ثم انقر فوق المجموعات في الشبكة الظاھریةفي تجمع  المتاحة

  

.2 اإلجراء )SGTsإنشاء سیاسة تجزئة دقیقة باستخدام عالمات مجموعة األمان ( 

مھا لرفض اتصال المستخدمین من مجموعة الموظفین یتم تخصیص سیاسات التجزئة الدقیقة لنشر المؤسسة. یوضح ھذا المثال البسیط سیاسة أساسیة یمكن استخدا
غرض  ISE) بشكل مالئم على نقطة نھایة أو مستخدم، یلتقط SGT. عندما تقوم ملفات تعریف المصادقة بتعیین عالمة مجموعة أمان (PCI_Serversبمجموعة 

 ھذه السیاسة ویعرضھ في الشبكة.

السیاسة > التحكم في الوصول القائم على المجموعات > ، انتقل إلى Ciscoالرئیسیة من  )DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
وأسقطھا  الموظفوناسحب مجموعة  المجموعات القابلة للتوسع المتاحة، من جزء + إضافة سیاسة، وانقر فوق سیاسات التحكم في الوصول القائم على المجموعات

، وحّدد الوصف)، وأدخل Deny-Employee-to-PCI(مثال:  اسم السیاسة، وأدخل الوجھةفي جزء  PCI_Servers، واسحب مجموعة المصدرفي جزء 
 .حفظ، ومن ثم انقر فوق موافق، وانقر فوق رفض، وحّدد + إضافة تعاقد، وانقر فوق تمكین ثنائي االتجاه، وحّدد تمكین السیاسة

  

 . ونظًرا لتحدید الخیار ثنائي االتجاه، یتم أیًضا إنشاء السیاسة العكسیة.تم اإلنشاءیتم إنشاء السیاسة وإدراجھا بحالة 
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 .نشرحدد السیاسات الُمنشأة، ومن ثم انقر فوق  . 2 الخطوة

  

ف بالبرامج التي یقوم بإنشائھا مركز بنیة الشبكة الرقم تم النشرتتغیر الحالة إلى  ) من DNAیة (وتتوفر السیاسات لتطبیقھا على الموصالت البینیة للوصول المعرَّ
Cisco وتتوفر أیًضا في ،ISE ویمكن عرضھا باستخدام مصفوفة سیاسة ،Cisco TrustSec. 

>  TrustSecمراكز العمل > ، واالنتقال إلى ISE. الرابط ھو اختصار لتسجیل الدخول إلى خیارات متقدمةفي الجزء العلوي األیمن، انقر فوق  . 3 الخطوة
، والذي یعید توجیھ المتصفح ویعرض مصفوفة سیاسة ISE. تتم إعادة توجیھك لتسجیل الدخول إلى مصفوفةر تحدید ، ومن ثم على الجانب األیسTrustSecسیاسة 

TrustSec. 

 لعرضھا في الشبكة. ISEتحقّق من تحدیث السیاسة إلى 
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 العملیة: التحضیر للتشغیل التلقائي إلدارة الشبكة
) DNAمع مركز بنیة الشبكة ( ISEاستِعد لنشر تصمیمات وسیاسات الشبكة عن طریق إنشاء شبكة طبقة سفلیة عاملة بما في ذلك اتصال إدارة األجھزة. وكجزء من دمج 

ف بالبرامج للنشر التوجیھي الموضح في  Ciscoمن  مع دعم إدارة أجھزة البنیة األساسیة لـ  ISEالمرفق، یتم تكوین  الموّزع في مجموعة المبانيدلیل الوصول المعرَّ
TACACS بالنسبة إلى تكوینات .TACACS) یقوم مركز بنیة الشبكة الرقمیة ،DNA من (Cisco  بتعدیل األجھزة الُمكتشفة الستخدام خدمات المصادقة والمحاسبة من

ISE لیة بشكل افتراضي. یجب تجھیز وخوادم تجاوز الفشل المحISE .لدعم تكوینات إدارة األجھزة التي تم دفعھا إلى األجھزة أثناء عملیة االكتشاف 

.1 اإلجراء Ciscoمن  IOS-XEتكوین إدارة أجھزة شبكة الطبقة السفلیة باستخدام واجھة سطر األوامر  

إلدارة واكتشاف مركز بنیة الشبكة  3جاع على كل جھاز وقم بتمكین اتصال الطبقة للحصول على الحد األقصى من المرونة والنطاق الترددي، استخدم واجھة استر
كبروتوكول التوجیھ  IS-ISداخل النطاق. تقوم الخطوات التالیة بتكوین اتصال إیثرنت من نقطة إلى نقطة بین األجھزة باستخدام  Cisco) من DNAالرقمیة (

 في إجراء الحق كجزء من اكتشاف الجھاز. SNMPع األجھزة. یتم دفع تكوین لتكوین الجھاز باستخدام واجھات استرجا SSHv2و

كجزء من إجراء الحق. ال یمكن تكوین األجھزة بالتكوینات  LANال تقم بإضافة تكوین إلى أي من األجھزة التي ترید اكتشافھا وتكوینھا باستخدام التشغیل التلقائي لشبكة 
 .Cisco Catalystعلى محول  Cisco IOS XE. یعرض ھذا المثال تكویًنا باستخدام برنامج LANلشبكة  الموجودة باستخدام التشغیل التلقائي

 استخدم واجھة سطر أوامر الجھاز لتكوین اسم المضیف لتسھیل تحدید الجھاز وتعطیل الخدمات غیر المستخدمة. . 1 الخطوة

hostname [hostname] 

no service config 

 وكلمة المرور.قم بتكوین تسجیل الدخول المحلي  . 2 الخطوة

username dna privilege 15 algorithm-type scrypt secret [password] 

! older software versions may not support scrypt (type 9) 

! username dna privilege 15 secret [password] 

enable secret [enable password] 

service password-encryption 

 ) كأسلوب للوصول إلى إدارة واجھة سطر األوامر.SSHقة األمان (قم بتكوین طب . 3 الخطوة

ip domain-name ciscodna.net 

! generate key with choice of modulus, required by some switches 

crypto key generate rsa modulus 1024 

ip ssh version 2 

line vty 0 15 

  login local 

  transport input ssh 

  transport preferred none 

) الُمختارة بالمزید من عناوین الموصالت البینیة والتوافق MTUقم بتكوین المحول لدعم إطارات إیثرنت الضخمة. تسمح وحدة الحد األقصى لإلرسال ( . 4 الخطوة
 تكوین واستكشاف األخطاء وإصالحھا.مع أعلى قیمة شائعة عبر معظم المحوالت، ویجب أن یكون الرقم الُمقرب إلى عدد صحیح سھل التذكر عند ال

system mtu 9100 

 تلمیح فني

 Ciscoو Cisco Catalystعلى مستوى تكوین الواجھة، أما محوالت  mtuعلى الموجھات استخدام أمر  Cisco IOS XEیتطلب اتصال شبكة الطبقة السفلیة باستخدام برنامج 
Nexus®  التي ال تستخدم برنامجCISCO IOS XE  فتستخدم أمرsystem jumbo mtu .على مستوى التكوین العام 

 الستخدامھا. SSHقم بتكوین عنوان استرجاع المحول وتعیین إدارة  . 5 الخطوة

 0 استرجاع الواجھة

 255.255.255.255 السترجاع الجھاز] IP[عنوان  ipعنوان  

ip ssh  0استرجاع واجھة مصدر 

https://cs.co/sda-distrib-pdg
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.2 اإلجراء اتصال الوصول الُموّجھتكوین ارتباطات شبكة الطبقة السفلیة لقابلیة  

النموذجیة  2تتطلب عملیات نشر الطبقة . إذا كانت شبكة الطبقة السفلیة لدیك قد تم تكوینھا بالفعل باستخدام نموذج نشر شبكة الوصول الُموّجھ، فیمكنك تخطي ھذا اإلجراء
 .ھذا اإلجراء

ال یمكن تكوین األجھزة بالتكوینات الحالیة باستخدام . LANا باستخدام میزة التشغیل التلقائي لشبكة ال تقم بإضافة تكوین إلى أي من األجھزة التي ترید اكتشافھا وتكوینھ
 .دون إعادة تعیین الجھاز على التكوینات االفتراضیة األصلیة LANإلحاق التشغیل التلقائي لشبكة 

ھذه الخطوة لكل رابط إلى محول مجاور داخل الطبقة السفلیة للموصالت  كّرر. قم بتكوین اتصاالت المحول داخل البنیة األساسیة لشبكة الطبقة السفلیة . 1 الخطوة
ة األساسیة الخارجیة، فمن ثّم إذا كان جھاز الطبقة السفلیة سیتم تزویده كعقدة حد للموصالت البینیة واالتصال سیتم استخدامھ كتسلیم من الموصالت البینیة إلى البنی. البینیة

 .من ذلكاستخدم اإلجراء التالي بدالً 

interface TenGigabitEthernet1/0/1 

 no switchport 

 ip address [Point-to-point IP address] [netmask] 

 .على المحول IS-ISوتمكین بروتوكول توجیھ  IPقم بتمكین توجیھ  . 2 الخطوة

! ip routing is not enabled by default on some switches 

ip routing 

ip multicast-routing 

ip pim register-source Loopback0 

ip pim ssm default 

router isis 

 net 49.0000.0100.0400.0001.00 

 domain-password [domain password] 

 metric-style wide 

 nsf ietf 

 log-adjacency-changes 

 bfd all-interfaces 

 تلمیح فني

 10.4.32.1لالسترجاع  IPلالسترجاع في الشبكة الفریدة، أو معّرف النظام. على سبیل المثال، تتم إعادة ھیكلة عنوان  IPھو تضمین عنوان  IS-ISاالصطالح الشائع في 
، وینتج عن ذلك الشبكة 49.0000 وإرفاقھ بمعّرف منطقة، مثل 00.، ویتم إلحاقھ مع 0100.0403.2001) لیصبح 010.004.032.001(

49.0000.0100.0403.2001.00. 

على جمیع واجھات البنیة األساسیة المكّونة في شبكة الطبقة السفلیة، باستثناء واجھات توصیل الحد، والتي یتم تكوینھا في  IS-ISیتم تمكین توجیھ  . 3 الخطوة
 بنیة األساسیة المتصلة.لإلدارة وتمكین الواجھات المادیة لمشاركة معلومات التوجیھ مع ال IPاإلجراء التالي. یتم تمكین واجھة االسترجاع لمشاركة عنوان 

interface Loopback0 

! ip address assigned in earlier step 

 ip router isis 

 ip pim sparse-mode 

interface range TenGigabitEthernet1/0/1-2، TenGigabitEthernet2/0/1-2 

! routed ports with ip addresses assigned via earlier steps 

 ip router isis 

 isis network point-to-point 

 ip pim sparse-mode 

 logging event link-status 

 load-interval 30 
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 bfd interval 100 min_rx 100 multiplier 3 

 no bfd echo 

 dampening 

.3 اإلجراء تمكین اتصال التوجیھ عند الحد باتجاه الموّجھ الخارجي المجاور 

، فیمكنك تخطي 802.1Qباستخدام عملیة تسلیم  BGPإذا كانت شبكة الطبقة السفلیة لدیك قد تم تكوینھا بالفعل كشبكة وصول ُموّجھة ومدمجة مع بقیة شبكتك باستخدام 
 ھذا اإلجراء. تتطلب معظم عملیات النشر ھذا اإلجراء.

الظاھریة  LAN، والتي تستخدم عالمات شبكة VRF-liteواجھات التي تم تكوینھا باستخدام لتوصیل أجھزة عقدة الحد داخل شبكتك، قم بتأسیس اتصال عبر ال
802.1Q ) لفصل عملیات إعادة توجیھ المسارات الظاھریةVRFs قم بتوصیل خدمات الشبكة الشائعة المتوفرة خارج ُعقد الحدود مثل .(DNSو ،DHCP ،
ف بالبرامج، وذلك بتمدید شبكة  Cisco) من DNA، وإدارة مركز بنیة الشبكة الرقمیة (WLCووحدات  عندما ال تكون متصلة مباشرًة بُعقد شبكة الوصول المعرَّ

 مطلوًبا للحصول على تزوید إضافي. Cisco) من DNAالمؤسسات الحالیة لدیك بالطبقة السفلیة على الحد. یكون االتصال بمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

الجھاز الخارجي ضمن شبكات ظاھریة متعددة ومثیل التوجیھ العام كموّجھ اندماج لتلك الشبكات. یتم الحفاظ على فصل االتصال  ویعمل التوجیھ الخاص بمعالجة
 . یسمح تأسیسVRF-liteإلى الحد، والمعروفة أیًضا باسم  802.1Q) المتصلة بالواجھات ذات العالمة VRFsباستخدام عملیات إعادة توجیھ المسارات الظاھریة (

بإدارة التكوین واالكتشاف األولي باستخدام الرابط، ومن ثم الستخدام الرابط  Cisco) من DNAلمركز بنیة الشبكة الرقمیة ( BGPاتصال الطبقة السفلیة باستخدام 
 ) للطبقة السفلیة.VNحسب الحاجة التصال الشبكة الظاھریة ( BGPنفسھ المزّود بعالمات إضافیة وجلسات 

، أو Cisco Catalyst 9000الظاھریة الُمدعمة للمحول مثل محوالت  LANبالنسبة لكل عقدة حد، إذا كنت تقوم بتكوین واجھات خط اتصال شبكة  . 1 الخطوة
 .ّجھ االندماجالظاھریة المخصصة لتأسیس اتصال الطبقة السفلیة لتنظیر المسار لمو LAN، فیجب أن تكّون خط اتصال على الواجھة المتصلة بشبكة 6800، أو 3800

vlan 100 

interface vlan100 

 ip address [IP address] [netmask] 

 ip pim sparse-mode 

 no shutdown 

interface FortyGigabitEthernet1/0/24 

 switchport 

 switchport mode trunk 

 switchport trunk allowed vlan add 100 

 no shutdown 

، استخدم تكویًنا بدیالً 802.1Qالظاھریة  LANالذي یدعم عالمات شبكة  ISRأو  ASRا كنت تقوم بتكوین جھاز مثل موّجھ بالنسبة لكل عقدة حد، إذ . 2 الخطوة
 للواجھة الفرعیة بدالً من واجھة خط االتصال للمحول لتأسیس اتصال الطبقة السفلیة بموّجھ االندماج.

interface TenGigabitEthernet0/1/0 

 no shutdown 

! 

interface TenGigabitEthernet0/1/0.100 

 encapsulation dot1Q 100 

 ip address [IP address] [netmask] 

 ip pim sparse-mode 

 no shutdown 

 األخیر. یتم عرض تكوین الدمج في بروتوكول  BGPِصل ُعقد الحدود الُمكررة مع واجھة موجّھة واحدة على األقل التصال الطبقة السفلیة وتنظیر  . 3 الخطوة
IS-IS.كّرر ھذه الخطوة لكل واجھة لتوصیل ُعقد الحدود . 

interface FortyGigabitEthernet1/0/23 

 no switchport 

 ip address [Point-to-point IP address] [netmask] 
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 ip router isis 

 isis network point-to-point 

 ip pim sparse-mode 

 logging event link-status 

 load-interval 30 

no shutdown 

 BGPت المتصلة. قم بتكوین على الواجھا BGPإلى موّجھ االندماج لالتصال بالشبكات الخارجیة للموصالت البینیة وتنشیط  BGPقم بتمكین توجیھ  . 4 الخطوة
بالوصول إلى أجھزة شبكة الطبقة السفلیة، مع السماح بالمزید من التزوید للشبكات الظاھریة على  Cisco) من DNAللسماح إلدارة مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 الواجھات وتقلیل االنقطاع في اتصال الشبكة. كّرر ھذه الخطوة لكل ُعقدة حد.

router bgp [underlay AS number] 

 bgp router-id [loopback 0 IP address] 

 bgp log-neighbor-changes 

! fusion router is an eBGP neighbor 

 neighbor [fusion interface IP address] remote-as [external AS number] 

! redundant border is an iBGP neighbor 

 neighbor [redundant border Lo0 address] remote-as [underlay AS number] 

 neighbor [redundant border Lo0 address] update-source Loopback0 

 ! 

 address-family ipv4 

  network [Lo0 IP address] mask 255.255.255.255 

 ! advertise underlay IP network summary in global routing table 

  aggregate-address [underlay IP network summary] [netmask] summary-only 

  redistribute isis level-2 

  neighbor [fusion interface IP address] activate 

  neighbor [redundant border Lo0 address] activate 

  maximum-paths 2 

 exit-address-family 

.4 اإلجراء للطبقة السفلیة IGPالشبكات الفرعیة للخدمات المشتركة إلى إعادة توزیع  

). یلزم وجود مسار WLCالالسلكیة ( LAN) للوصول إلى وحدة التحكم في شبكة APsال یمكن استخدام مسار افتراضي في الطبقة السفلیة بواسطة نقاط الوصول (
) في جدول التوجیھ العام في كل عقدة حیث WLCالالسلكیة ( LANلوحدة التحكم في شبكة  IP) إلى عنوان 32/أو مسار مضیف  24/أكثر تحدیًدا (مثل شبكة فرعیة 

(أمثلة:  BGPالمطلوبة من  WLCو DHCP) متصلة إلنشاء اتصال. اسمح بالمزید من التوجیھات األكثر تحدیًدا للخدمات المشتركة لـ APsتكون نقاط الوصول (
للطبقة  IGPة الطبقة السفلیة عن طریق إعادة توزیع موّجھ الخدمات المشتركة عند الحد داخل عملیة توجیھ ) داخل شبك10.4.48.0/21و 10.4.174.0/24

 .BGPالسفلیة باستخدام ھذا اإلجراء. باستخدام ھذه العملیة، تتطابق البادئات الُمستخدمة مع البادئات الموجودة في جدول توجیھ 

 دئات وخریطة المسارات للشبكات الفرعیة الُمستخدمة للخدمات المشتركة.قم بالتوصیل بكل عقدة حد وأِضف قائمة البا . 1 الخطوة

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 5 permit 10.4.48.0/21 

ip prefix-list SHARED_SERVICES_NETS seq 10 permit 10.4.174.0/24 

route-map GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETS permit 10 

 match ip address prefix-list SHARED_SERVICES_NETS 

 .ISISفي كل عقدة حد، أِعد توزیع البادئات داخل بروتوكول التوجیھ في الطبقة السفلیة لدیك. یفترض ھذا المثال  . 2 الخطوة

router isis 

 -metric GLOBAL_SHARED_SERVICES_NETSmap -route [underlay AS number] redistribute bgp
xternaltype e 
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.5 اإلجراء تمكین االتصال في موّجھ االندماج الخارجي باتجاه مجاور الحد 

) التصال الطبقة السفلیة المتّسق مع اإلجراءات CLIتتطلب موجھات االندماج المتصلة بموجھات حدود الموصالت البینیة الخاصة بك تكوین واجھة سطر األوامر (
 اج خارجي متصل بحد.السابقة. اتبع ھذا اإلجراء في كل جھاز موّجھ اندم

) تحتوي على موجھات عامة على مستوى المؤسسة VRFیتم تكوین المثال الخاص بموّجھ االندماج باستخدام تنظیر مسارات بین عملیة إعادة توجیھ مسارات ظاھریة (
 لتوجیھ العام لموّجھ االندماج. وجدول التوجیھ العام على الحد إلمكانیة وصول الطبقة السفلیة للموصالت البینیة، دون استخدام جدول ا

ام عملیة إعادة توجیھ مسارات وبدالً من ذلك، یمكنك التنظیر بین جدول التوجیھ العام على مستوى المؤسسة لموّجھ االندماج وجدول التوجیھ العام على الحد، دون استخد
 ).VRFظاھریة (

)، وأداة تمییز المسارات، وأھداف المسارات التصال اإلدارة األولي VRFمسارات ظاھریة (على كل موّجھ اندماج خارجي، قم بإنشاء عملیة إعادة توجیھ  . 1 الخطوة
 بالحد.

vrf definition VRF-GLOBAL_ROUTES 

 rd 100:100 

 ! 

 address-family ipv4 

  route-target export 100:100 

  route-target import 100:100 

exit-address-family 

ف بالبرامج، قم بتمكین الواجھة، والواجھة الفرعی . 2 الخطوة ة الموضوع بالنسبة لكل اتصال من موّجھ االندماج الخارجي بحد الموصالت البینیة للوصول المعرَّ
ة للمحوالت التي على موّجھ بواجھات فرعیة. بالنسب 802.1Qالظاھریة  LAN. یستخدم ھذا المثال عالمة شبكة IPالظاھریة وعنوان  LANعلیھا عالمة شبكة 

 تتطلب تكوینات منافذ خط اتصال، طاِبق الجانب اآلخر الذي تم تكوینھ مسبًقا.

interface TenGigabitEthernet0/1/7 

 description to Border 

 mtu 9100 

 no ip address 

 no shutdown 

interface TenGigabitEthernet0/1/7.100 

 encapsulation dot1Q 100 

 vrf forwarding VRF-GLOBAL_ROUTES 

 ip address [IP network] [netmask] 

 بین موّجھ االندماج وعقدة الحد. 802.1Q) على االتصال الموضوع علیھ عالمة 100الظاھریة (مثال:  LANلشبكة  IPاآلن تم تمكین اتصال 

عند  BGPالُمستخدم داخل بقیة الشبكة و IGPعادة التوزیع بین قم بإنشاء خرائط المسارات لوضع عالمة على المسارات وتجنب حلقات التوجیھ عند إ . 3 الخطوة
إلى  BGPإلى  IS-IS، استكماالً التصال التوجیھ من EIGRPالمثال الموّضح ھو من أجل —IGPاالتصال باستخدام ارتباطات متعددة. یمكن أن تختلف بروتوكوالت 

EIGRP. 

route-map RM-BGP-TO-EIGRP permit 10 

 set tag 100 

! 

route-map RM-EIGRP-TO-BGP deny 10 

 match tag 100 

route-map RM-EIGRP-TO-BGP permit 20 

 الُمستخدم للوصول إلى الشبكات خارج موجھات االندماج. IGPمن موجھات االندماج المتكررة إلى ُعقد الحدود وإعادة توزیع  BGPقم بتمكین تنظیر  . 4 الخطوة

router bgp [external AS number] 

 bgp router-id [loopback IP address] 
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 bgp log-neighbor-changes 

 ! 

address-family ipv4 vrf VRF-GLOBAL_ROUTES 

  redistribute eigrp 100 route-map RM-EIGRP-TO-BGP 

  neighbor [redundant fusion IP] remote-as [external AS number] 

  neighbor [redundant fusion IP] activate 

  neighbor [border IP address] remote-as [underlay AS number] 

  neighbor [border IP address] activate 

  maximum-paths 2 

  default-information originate 

 exit-address-family 

 .EIGRPالمثال الموّضح في الوضع المسّمى بـ —IGPلتشغیل إمكانیة الوصول. یمكن أن تختلف بروتوكوالت  IGPداخل  BGPأِعد توزیع  . 5 الخطوة

router eigrp LAN 

 ! 

 address-family ipv4 unicast vrf VRF-GLOBAL_ROUTES autonomous-system 100 

  topology base 

   -BGP-RMmap -route 1000000 1 255 1 9100metric  [external AS number] redistribute bgp
EIGRP-TO 

  exit-af-topology 

  network [external IP network address] [netmask] 

  eigrp router-id [loopback IP address] 

 exit-address-family 

.6 اإلجراء ) على األجھزة الوسیطة غیر الُمدارةMTUتكوین وحدة الحد األقصى لإلرسال ( 

 اختیاري

) DNAھو میزة إلدارة جمیع األجھزة الموجودة في مجال الموصالت البینیة. یدیر مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( Cisco) من DNAامتالك مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
طة مركز بنیة بالفعل ُعقد حواّف الموصالت البینیة وُعقد الحدود؛ ومع ذلك، إذا كانت لدیك أجھزة وسیطة داخل الموصالت البینیة ال تتم إدارتھا بواس Ciscoمن 

)، یجب أن تستمر األجھزة في تلبیة Cisco) من DNA(مثال: ال یتوفر دعم األجھزة أو البرامج في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( Cisco) من DNAرقمیة (الشبكة ال
ف بالبرامج من خالل تلك الُعقد الوسیطة في الموصالت البینیة للنقل. وتتمثل المتطل  بات األساسیة في ما یلي:متطلبات نقل حركة مرور بیانات الوصول المعرَّ

 التي تشارك بفعالیة في مخطط التوجیھ داخل أجھزة الطبقة السفلیة األخرى للموصالت البینیة. 3یجب أن تكون أجھزة الطبقة  ●

 یجب أن تتمّكن من نقل اإلطارات الضخمة التي تعرضھا تقنیات تضمین الموصالت البینیة. ●
) وتكّون التوجیھ یدوًیا مع 9100) المناسبة (مثال: MTUالبینیة غیر الُمدارة، یجب أن تعّین وحدة الحد األقصى لإلرسال (بالنسبة ألجھزة الُعقد الوسیطة للموصالت 

 األجھزة األخرى في الطبقة السفلیة. تكون إرشادات التكوین لھذه الحالة محددة حسب الجھاز ولن تتم مناقشتھا الحًقا في ھذا الدلیل. 

كجزء من إجراء الحق. ال یمكن تكوین األجھزة بالتكوینات  LANإلى أي من األجھزة التي ترید اكتشافھا وتكوینھا باستخدام التشغیل التلقائي لشبكة  ال تقم بإضافة تكوین
 .LANالموجودة باستخدام التشغیل التلقائي لشبكة 

.7 اإلجراء اكتشاف أجھزة الشبكة وإدارتھا 

ف بالبرامج عن طریق تمكین اتصال  Cisco) من DNAیمكنك استخدام مركز بیانات الشبكة الرقمیة (  IPالكتشاف وإدارة أجھزة شبكة الطبقة السفلیة للوصول المعرَّ
ببیانات اعتماد اإلدارة. استخدم ھذا اإلجراء ألي من األجھزة الرئیسیة للتشغیل التلقائي لشبكة  Cisco) من DNAباألجھزة وتزوید مركز بیانات الشبكة الرقمیة (

LAN ع األجھزة األخرى التي ال تخطط الكتشافھا وإدارتھا باستخدام التشغیل التلقائي لشبكة وجمیLAN .في اإلجراء التالي 

أو نطاقات متعددة لمسح أجھزة الشبكة، مما یقید االكتشاف ویوفر الوقت بشكل محتمل. وبدالً من  IPتوضح ھذه الخطوات كیفیة بدء االكتشاف بتوفیر نطاق عناوین 
 Cisco) من DNA، یمكنك توفیر جھاز أولي لالكتشاف وتوجیھ مركز بنیة الشبكة الرقمیة (LANالنسبة لألجھزة التي ال تستخدم إلحاق التشغیل التلقائي لشبكة ذلك، ب
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الخطوات االفتراضیة إلى رقم  ، قلِّل عددCiscoللعثور على األجھزة المجاورة المتصلة. عند استخدام بروتوكول استكشاف  Ciscoالستخدام بروتوكول استكشاف 
 معقول لتسریع االكتشاف.

ر إلى قسم Cisco) من DNAانتقل إلى لوحة المعلومات الرئیسیة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة اسم وأِضف  اكتشاف، وانقر فوق األدوات، ومرِّ
عنوان (لتغطیة عنوان واحد، أدخل ذلك العنوان لكل من بدایة ونھایة النطاق). بالنسبة إلى  IPنطاقات للبدء واإلنھاء لـ  IPوأدخل عنوان استرجاع  النطاق. حّدد اكتشاف

IP إذا احتوى جھاز على واجھة استرجاع ُتستخدم لإلدارة، فعلیك تحدید المفضل لإلدارة ،UseLoopBack. 

 تلمیح فني

 بتكوین كبیر جًدا، یمكنك تجنب ُمھالت االكتشاف بإضافة األمر التالي إلى ھذا المحول في وضع التكوین: Cisco Catalyst 6800 Seriesإذا كنت تستخدم محول 

snmp mib flash cache 

 (عالمة الجمع)، وأدخل النطاق اإلضافي، وكّرر أي نطاقات متبقیة.  +إذا كانت لدیك أي نطاقات إضافیة، بجوار النطاق األول انقر فوق  . 2 الخطوة

 

الُمدخلة إلى  SNMP) الُمستخدمة لالكتشاف وتكوینات بیانات اعتماد CLIر ألسفل للتحقق من صحة بیانات اعتماد واجھة سطر األوامر (قم بالتمری  . 3 الخطوة
 .بدء، ومن ثم في الجزء السفلي انقر فوق Cisco) من DNAالجھاز بواسطة میزة قابلیة التحكم في جھاز مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
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 تفاصیل االكتشاف أثناء تشغیلھ.یتم عرض 

  

وتخزینھا محلًیا على الجھاز كنسخة احتیاطیة. ال  CLIعند اكتمال اكتشاف الجھاز مع تمكین قابلیة التحكم في الجھاز، یتم استخدام بیانات االعتماد الُمعینة باستخدام 
 ، والذي ُیستخدم للوصول إلى بیانات االعتماد المركزیة األولیة. ISEتستخدم بیانات االعتماد المحلیة إال في حالة فقد االتصال بـ 

ضافتھا إلى إذا كان ھناك أي فشل في االكتشاف، افحص قائمة األجھزة، وقم بحل المشكلة، وأِعد تشغیل االكتشاف لتلك األجھزة مع أي أجھزة إضافیة إل . 4 الخطوة
 المخزون. 

، ومن ثم ضمن قسم Cisco) من DNAوحة المعلومات الرئیسیة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (بعد اكتمال جمیع مھام االكتشاف بنجاح، انتقل إلى ل . 5 الخطوة
، تشیر إلى أن مركز بنیة الشبكة ُمدارة. یتم عرض األجھزة التي تم اكتشافھا. بعد اكتمال جمع المخزون، یعرض كل جھاز حالة مزامنة المخزون، انقر فوق األدوات

 بنموذج داخلي یعكس النشر الفعلي للجھاز.یحتفظ  Cisco) من DNAالرقمیة (

  

 الوصول إلى األجھزة، ومزامنة مخزون التكوین، وإجراء تغییرات التكوین على األجھزة. Cisco) من DNAیمكن اآلن لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 تلمیح فني

لرؤیة دور الجھاز المعیَّن بواسطة االكتشاف بناًء على نوع الجھاز  دور الجھازفي الجانب األیمن من صف العنوان لجدول المخزون، یمكنك ضبط األعمدة المعروضة. استخدم عمود 
، حیث یكون موّجھ الحد في ھذا العرض ھو دور جھاز عام بخالف ولضبط الدور على عكس النشر الفعلي للجھاز بشكل أفضل، مثل الوصول أو التوزیع أو المركز أو موّجھ الحد

 الموصالت البینیة. یمكن أن یؤدي ضبط الدور اآلن إلى تحسین مظھر خرائط المخطط األولیة، مقابل ضبط األدوار في اإلجراءات الالحقة.
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.8 اإلجراء التحكم في صور البرامج لألجھزة في المخزون 

ف بالبرامج في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (لتحقیق القدرات الكاملة للوصول  ف بالبرامج، تحتوي حزمة الوصول المعرَّ على الحد األدنى من  Cisco) من DNAالمعرَّ
ي أجھزة ال لترقیة أ Cisco) من DNAمتطلبات إصدار البرنامج لألجھزة التي توفرھا. ُتستخدم إمكانیة إدارة صورة البرنامج المضمنة في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

ف بالبرامج باستخدام مصفوفة توافق تستخدم إصدار صورة موَصى بھ. یمكنك العثور على الصور الموَصى بھا الخاصة بـ البرامج والمكونات المادیة الوصول المعرَّ
ف بالبرامج  . یتم إدراج الصور الُمستخدمة للتحقق من الصحة في الملحق أ: قائمة المنتجات.Cisco.comعلى  الخاصة بالوصول المعرَّ

المطلوبة، ووضع عالمات على ) لألجھزة، عن طریق استیراد الصور SMUاستخدم الخطوات التالیة لتطبیق تحدیثات برامج الصور وتحدیثات صیانة البرامج (
 الصور كذھبیة، وتطبیق الصور على األجھزة.

. إذا كانت مستودع الصور، ومن ثم انقر فوق التصمیم، وانقر فوق Cisco) من DNAانتقل إلى لوحة المعلومات الرئیسیة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
، ومن ثم انقر فوق انقر ھنا، حّدد Ciscoاتفاقیة ترخیص المستخدم النھائي من األیسر العلوي من إشعار  ھذه ھي المرة األولى التي تستخدم فیھا البرنامج، ففي الجزء

 .قبول اتفاقیة الترخیص

  

انقر فوق السھم  اسم الصورةبتنزیل صورة جدیدة لتطبیقھا على جھاز، ضمن عمود  Cisco) من DNAإذا اخترت أن یقوم مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 2 الخطوة
 لوضع عالمة على الصورة المناسبة لتكون الصورة الُمفضلة للمنصة.  الصورة الذھبیةألسفل بجوار الصورة الُمدرجة لعائلة األجھزة، ومن ثم انقر فوق نجمة 

  

> (الترس)  إعداداتباستخدام  Cisco.comحدیث بیانات اعتماد . یمكنك تCisco.comیتم تلقائًیا استیراد الصور التي لم یتم استیرادھا بعد، باستخدام بیانات اعتماد 
 . Ciscoإعدادات النظام > إعدادات > بیانات اعتماد 

 كّرر الصور المستوردة والصور الموضوع علیھا عالمة باللون الذھبي حتى یتم تمییز جمیع األجھزة بالصورة المناسبة. . 3 الخطوة

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
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 .استیراد، في مربع حوار استیراد صورة/أداة إضافیة، واختر موقًعا للملف، ومن ثم انقر فوق + استیرادفوق  إذا اخترت استیراد صورة من جھازك المحلي، انقر . 4 الخطوة

  

 . Cisco) من DNAتبدأ عملیة استیراد الصورة في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

، وحّدد األجھزة الستخدام الصورة، ومن ثم في تعیینانقر فوق  بعد اكتمال االستیراد، عّین الصورة الُمستوردة على األجھزة. بجوار الصورة الُمستوردة، . 5 الخطوة
 .تعیینالنافذة المنبثقة انقر فوق 

  

 الصورة موجودة في المستودع ومتاحة لوضع عالمة علیھا كذھبیة لتلك األجھزة.

 لوضع عالمة على الصورة المناسبة لتكون الصورة المفضلة للمنصة. الصورة الذھبیةلتعیین كل جھاز بصورة ُمعینة حدیًثا، انقر فوق نجمة  . 6 الخطوة

. تكون جمیع أنواع األجھزة Cisco) من DNAالخطوات مع جمیع الصور التي ترغب في نشرھا باستخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة (كّرر ھذه  . 7 الخطوة
 المرفق بھا صورة ذھبیة ُمعینة جاھزة لتوزیع صورة البرنامج.

.9 اإلجراء صورة البرنامج لتحدیث برنامج الجھازاستخدام إدارة  

بتشغیل التحقق من االمتثال لألجھزة الموجودة في المخزون مقارنة بالصور الموضوع علیھا عالمة كذھبیة. یتم  Cisco) من DNAیقوم مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
قم بتحدیث الصور إلى اإلصدار الموضوع علیھ عالمة كذھبیة. یجب إكمال جمع في المخزون.  قدیمةتمییز األجھزة خارج نطاق االمتثال بالصورة الذھبیة على أنھا 

قبل المتابعة. یمكنك توزیع صور البرامج أوالً وجدولة األجھزة أو تنشیطھا یدوًیا باستخدام الصور  الُمدارةالمخزون بنجاح، ویجب أن تكون األجھزة في الحالة 
 الموّزعة. 
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، انقر فوق اإلجراءات، ومن ثم في قائمة قدیمة، وحّدد جمیع األجھزة التي تم وضع عالمة علیھا على أنھا المخزون التزوید > األجھزة >انتقل إلى  . 1 الخطوة
ة . لمزید من التحكم في التحدیثات، ابدأ تحدیثات نظام التشغیل على األجھزة التي یمكن إعادة تشغیلھا دون التأثیر على االتصال باألجھزتحدیث صورة نظام التشغیل

 ألخرى التي تقوم بتحدیثھا.ا

  

، ثم التالي، وانقر فوق جدولة التنشیط بعد اكتمال التوزیعحّدد  تنشیط، وضمن التالي، وانقر فوق اآلن، حّدد توزیع > متىفي الشریحة الظاھرة، ضمن  . 2 الخطوة
 . تأكیدانقر فوق زر  تأكیدضمن 

 یتم توزیع الصور على األجھزة المحددة.

 .تحدیث الحالةفي أعلى الیسار، انقر فوق  . 3 الخطوة

  

 .ناجحةإلى  قید التقدمللمالحظة عندما یتم تغییر الحالة  تحدیثتقدم شاشة الحالة تفاصیل أكثر من الشاشة الرئیسیة، بما في ذلك شرح أي حاالت فشل. استخدم زر 

طلوبة لنشر الشبكة. عند االكتمال، تقترن جمیع أجھزة النشر بصورة ذھبیة كّرر ھذا اإلجراء حسب الحاجة لتحدیث برنامج الجھاز إلى اإلصدارات الم . 4 الخطوة
 ویتم تثبیت الصورة.
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ف بالبرامج  العملیة: تزوید شبكة الطبقة السفلیة للوصول المعرَّ
ف باالكتشاف ویتمّكن من التحكم في إدارة األجھزة التي تشغّ  Cisco) من DNAبعد أن یقوم مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( ل إصدارات البرامج المناسبة للوصول المعرَّ

 لتزوید األجھزة في شبكة الطبقة السفلیة. Cisco) من DNAبالبرامج، استخدم مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

.1 اإلجراء LANتزوید محوالت الطبقة السفلیة باستخدام میزة التشغیل التلقائي لشبكة  

 اختیاري

) DNAجدیدة لم یتم تكوینھا إلى الطبقة السفلیة باستخدام إمكانات التشغیل التلقائي لمركز بنیة الشبكة الرقمیة ( LANاستخدم ھذا االجراء إذا كنت تنشر محوالت شبكة 
لُمدارة)، وبیانات . استخدم اإلجراءات السابقة لتكوین جھاز واحد أو أكثر من األجھزة الرئیسیة (األجھزة الُمدارة عندما تتصل بھا الشبكة الجدیدة غیر اCiscoمن 

ى الشبكة المستخدم لالتصال. وعلى القابل للوصول إل IPوواجھة سطر األوامر لألجھزة التي سیتم دفعھا بواسطة التوصیل والتشغیل، وتجّمع عناوین  SNMPاعتماد 
 MTUمناسب وتكوین  VTPالرغم من أنھ لیس متطلًبا صارًما، إال أن كل جھاز رئیسي ھو محول تم تعیینھ في اإلجراءات الالحقة كحد، ویجب أن یكون لدیھ وضع 

 2لمتصل باألجھزة الُمراد اكتشافھا أن تكون في وضع الطبقة ). یجب على المنافذ الموجودة على الجھاز الرئیسي اmtu 9100شفاف، ونظام  vtp(مثال: وضع 
 ).OOB(منفذ الوصول مقابل المنفذ الُموّجھ)، وال یمكن أن تكون منافذ الجھاز الرئیسي مخصصة لمنافذ اإلدارة من خارج النطاق (

 تلمیح فني

ئیسیة المدعومة (یتم إدراج المحوالت الُمستخدمة في عملیة التحقق ھذه في الملحق). یتم توصیل اكتشاف المحوالت المدعومة من األجھزة الر LANیتیح التشغیل التلقائي لشبكة 
، وذلك ألنھا LAN) أثناء إلحاق جھاز التشغیل التلقائي لشبكة OOBالمحوالت الُمكتشفة مباشرًة بواجھات األجھزة الرئیسیة الُمختارة (ال یمكن توصیل منافذ اإلدارة من خارج النطاق (

على المنافذ غیر التي من خارج النطاق) وحتى قفزة واحدة إضافیة للمحوالت المتصلة، إلجمالي قفزتین بعیًدا عن الجھاز الرئیسي. تسمح  LANستقوم بحظر التشغیل التلقائي لشبكة 
ا لتكوین األجھزة الُمكتشفة وإضافتھا إلى المخزون الُمدار. نظًرا ألنھ یجب على واألجھزة الرئیسیة بالعمل معً  Cisco) من DNAبیانات االعتماد المقّدمة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

تشغیل وكیل التوصیل والتشغیل، وإكمالھ  األجھزة الُمكتشفة تشغیل وكیل التوصیل والتشغیل بدون تكوین سابق، فیجب استعادة أي محول تم تكوینھ مسبًقا لالستخدام لحالة یتم فیھا
 ع التكوین ووضع التنفیذ التالیین:باستخدام أوامر وض

(config)#config-register 0x2102 

(config)#crypto key zeroize 

(config)#no crypto pki certificate pool 

delete /force vlan.dat 

delete /force nvram:*.cer 

delete /force nvram:pnp* 

delete /force flash:pnp* 

delete /force stby-nvram:*.cer 

delete /force stby-nvram:*.pnp* 

! previous two lines only for HA systems 

write erase 

reload 

 ، استخدم نفس أوامر االستعادة لكل محول في الحزمة.LANال تقم بحفظ التكوینات الخاصة لعملیة إعادة التحمیل. إلعداد ِحزم المحوالت للتشغیل التلقائي لشبكة 

 IPیجب أن تعمل جمیع المحوالت في الحزمة على نفس ترخیص البرامج واإلصدار المدعم لمیزات توجیھ —LANتطلبات حزم المحوالت من أجل التشغیل التلقائي لشبكة ال تتغیر م
، یمكنك LANل بدء عملیة التشغیل التلقائي لشبكة ویجب أن تكون في وضع التثبیت (ولیس في وضع الحزمة). إذا رغبت في التحكم بشكل أكبر في ترقیم المنافذ وسلوك الحزمة، قب

 في وضع التنفیذ:ضبط ترقیم حزم المحول وأیًضا التأثیر على المحول لیصبح الدور النشط داخل الحزمة من خالل أولویة متزایدة باستخدام األوامر التالیة 

switch [switch stack number] renumber [new stack number] 

switch [switch stack number] priority 15 

لتعیین دور الجھاز الرئیسي  Cisco) من DNAحّدد جھاز واحد أو جھازین من األجھزة الموجودة في المخزون والتي تتم إدارتھا بواسطة مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
، مما یسمح بتعیین األجھزة الُمكتشفة إلى مباٍن أو طوابق LANفي موقع. یمكن استخدام نفس األجھزة الرئیسیة لعملیات التشغیل المتعددة لمیزة التشغیل التلقائي لشبكة 

 مختلفة لكل عملیة تشغیل.

. حّدد ما یصل إلى جھازین التزوید > األجھزة > المخزون، انتقل إلى Ciscoئیسیة من ) الرDNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 . تطبیق، وحّدد تعیینات موقع األجھزة، ومن ثم انقر فوق تعیین جھاز إلى موقع، وفي شاشة تعیین جھاز إلى موقع، انقر فوق اإلجراءاترئیسیین، وفي القائمة المنسدلة 
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، استخدم أمر وضع تكوین الواجھة لتغییر المنافذ باتجاه األجھزة الُمكتشفة لتكون منافذ Catalyst 6800 Seriesئیسي لـ إذا كنت تستخدم الجھاز الر . 2 الخطوة
 .2الطبقة 

switchport 

حّدد  األدوات، وضمن Cisco) الرئیسیة من DNAبعد حفظ تغییر التكوین، أِعد مزامنة الجھاز عن طریق االنتقال إلى لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
 .إعادة المزامنة، حّدد اإلجراءاتالُمعّدل، ومن ثم في الجزء العلوي، في القائمة المنسدلة  Catalyst 6800، وحّدد محول المخزون

 تلمیح فني

أكبر بشكل كبیر من عدد األجھزة الُمراد اكتشافھا. ینقسم التجمع إلى النصف، مع استخدام نصف واحد لخدمات  LANالُمستخدم للتشغیل التلقائي لشبكة  IPیجب أن یكون حجم تجمع 
DHCP  لشبكةVLAN 1 ت نقطة إلى التي تقدمھا األجھزة الرئیسیة. ینقسم النصف الثاني من التجمع إلى النصف مرة أخرى، مع ترك ربع إجمالي مساحة العنوان لعنونة ارتباطا

 لتزوید التوصیل والتشغیل. DHCPالذي یستخدمھ  IPطة، وربع لعنونة االسترجاع. یجب عدم توصیل نقاط النھایة بالمحوالت، حیث یمكنھا أن تفرغ تجمع نق

ل التزوید بنجاح وال یجب استخدامھا في أي إلكما Cisco) من DNAإلى أن یصل إلیھا مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( LANتحتاج العناوین الموجودة في تجمع التشغیل التلقائي لشبكة 
شبكة اإلدارة المخصصة االختیاریة لمنفذ الوصول إلى الویب بدالً من منفذ واحد بموّجھ افتراضي،  Cisco) من DNAمكان آخر في الشبكة. إذا استخدم مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

في المسارات المكّونة على مركز بنیة  IPعبر منفذ البنیة األساسیة لشبكة المؤسسة. إذا لم یتم تضمین تجمع  LANي لشبكة للتشغیل التلقائ IPیجب أن تتأكد من توفر المسار إلى تجمع 
 ونفّذ األمر: maglev، ومن ثم سّجل الدخول كـ SSH 2222باستخدام منفذ  Cisco) من DNA، اتصل بمركز بنیة الشبكة الرقمیة (Cisco) من DNAالشبكة الرقمیة (

 sudo maglev-config حدیثت

 .LANعلى مھایىء الشبكة المناسب قبل بدء التشغیل التلقائي لشبكة  IPاستخدم معالج التكوین لتكوین المسارات الثابتة لتضمین تجمع 

التشغیل ، ومن ثم انقر فوق LANالتشغیل التلقائي لشبكة . في الجزء العلوي، انقر فوق القائمة المنسدلة التزوید > األجھزة > المخزونانتقل إلى  . 3 الخطوة
 . LANالتلقائي لشبكة 
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الموقع ، قم بتزوید الجھاز األساسي، امأل المعلمات الخاصة باالكتشاف. ضمن LANعلى الجانب األیمن في الشریحة المنبثقة للتشغیل التلقائي لشبكة  . 4 الخطوة
 .جھاز النظیر، وموقع النظیر، قم بتزوید لنظیرجھاز ا، وضمن واختر منافذ األجھزة األساسیة *، والجھاز األساسي * ،األولي*

  

، تكوین الجھاز الُمكتشف، استمر في ملء المعلمات الخاصة باالكتشاف. ضمن LANعلى الجانب األیمن في الشریحة الخارجة للتشغیل التلقائي لشبكة  . 5 الخطوة
 .بدء، ثم انقر فوق تمكین البث المتعدد، وحّدد ISISكلمة مرور مجال ، في حالة استخدامھ، قم بتزوید *IPتجمع ، وموقع الجھاز الُمكتشف*قم بتزوید 
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 لعرض التقدم. التلقائیة LANحالة ، ومن ثم انقر فوق LANالتشغیل التلقائي لشبكة في الجزء العلوي، انقر فوق القائمة المنسدلة  . 6 الخطوة

  

، ومن ثم انتقل إلى خطوة التحقق التالیة. یؤدي إیقاف عملیة التوصیل والتشغیل قبل كتملةمفي ھذه الخطوة. انتظر حتى تعرض جمیع األجھزة حالة  إیقافال تنقر فوق 
یسي وقًتا أكبر بشكل ملحوظ إتمامھا إلى ترك االكتشاف في حالة تحتاج إلى التدخل الیدوي لإلصالح. قد یستغرق اكتشاف األجھزة لخطوة إضافیة بعیًدا عن الجھاز الرئ

 للوصول إلى االكتمال.
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. یجب اكتشاف جمیع االرتباطات. إذا الھیكلحّدد  األدوات، ضمن Cisco) الرئیسیة من DNAانتقل إلى لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 7 الخطوة
 كان أي من االرتباطات مفقود من الھیكل، تحقق من االتصال المادي.

  

 LANحالة ، وانقر فوق LANالتشغیل التلقائي لشبكة . في الجزء العلوي، انقر فوق القائمة المنسدلة التزوید > األجھزة > المخزونانتقل إلى  . 8 الخطوة
الموجودة على  2بإنھاء جمیع اتصاالت الطبقة  LAN. یقوم التشغیل التلقائي لشبكة إیقاف، انقر فوق مكتملة. بعد وصول جمیع األجھزة الُمكتشفة إلى حالة التلقائیة

 السفلیة إلمكانیة الوصول إلى الشبكة الُموجّھة، وتتم إدارة األجھزة في المخزون. IS-ISتم استخدام عملیة توجیھ وی VLAN 1شبكة 
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ف بالبرامج  .2 اإلجراء تزوید األجھزة وتعیینھا على المواقع للتحضیر للوصول المعرَّ

ف بالبرامج.  قم بتزوید أجھزة الشبكة، ومن ثم قم بتعیین األجھزة إلى موقع للدمج في شبكة الوصول  المعرَّ

، حّدد األجھزة من نفس النوع (مثال: جمیع المحوالت) التزوید > األجھزة > المخزون، انتقل إلى Cisco) من DNAفي مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 .التزوید، ومن ثم انقر فوق اإلجراءاتلتزویدھا في الشبكة، وانقر فوق 

  

 .تزوید األجھزةتظھر شاشة معالج 

 تلمیح فني

 ة لتعیینات الموقع الشائعة حسب الحاجة.یجب أن تكون األجھزة من نفس النوع (مثال: جمیع الموجھات) لتزویدھا في نفس الوقت. یمكنك تجمیع عملیات التزوید في دفعات صغیرة متعدد

 .التاليفي شاشة المعالج األولى، حّدد تعیینات الموقع لألجھزة، ومن ثم في الجزء السفلي من الشاشة انقر فوق  . 2 الخطوة
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 .نشر، راجع تفاصیل كل جھاز، ومن ثم انقر فوق الملخص، في شاشة التكوین المتقدمو التكوینمرتین لتخطي شاشات  التاليانقر فوق  . 3 الخطوة

  

 .تطبیق، وانقر فوق اآلندید االفتراضي في الشاشة المنبثقة، اترك التح . 4 الخطوة

لتحدیث  تحدیث. استخدم زر حالة المزامنةو حالة التزویدیبدأ تكوین كل جھاز، وتظھر رسائل الحالة عند تزوید كل جھاز بنجاح. یتم تحدیث شاشة مخزون الجھاز مع 
 الحالة النھائیة.

لمركز بنیة الشبكة  pxGridلكل دفعة من األجھزة التي تتم إضافتھا. یقوم دمج  Cisco) من DNAكّرر خطوات تزوید مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 5 الخطوة
 .ISEبتحدیث األجھزة الموجودة في  Cisco) من DNAالرقمیة (

 ة.. تظھر األجھزة المزوداإلدارة > موارد الشبكة > أجھزة الشبكةواالنتقال إلى  ISEعن طریق تسجیل الدخول إلى  ISEتحقق من وظیفة دمج  . 6 الخطوة
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ف بالبرامج  العملیة: تزوید شبكة سفلیة للوصول المعرَّ
باستخدام األجھزة الُمكتشفة والُمضافة إلى المخزون والمزودة بالموقع.  Cisco) من DNAیتم إنشاء شبكة تراكب للموصالت البینیة في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

ف بالبرامج. Cisco) من DNAیقوم مركز بنیة الشبكة الرقمیة (  بالتشغیل التلقائي لتكوین الجھاز اإلضافي الذي یدعم شبكات تراكب للوصول المعرَّ

ف بالبرامج تزوید إنشاءات الموصالت البینیة التالیة:  یدعم حل الوصول المعرَّ

عقدة حد الموصالت البینیة للخروج من موقع  موقع الموصالت البینیة: موصل بیني مستقل، متضمًنا وظائف عقدة الحافة وعقدة مستوى التحكم، باستخدام ●
 ) لوضع الموصالت البینیةWLCالالسلكیة ( LANوجھاز التحكم في شبكة  ISE PSNالموصالت البینیة وعادًة ما یتضمن 

) أو إلى موقع واحد أو أكثر من IPموقع النقل: ُیعرف أیًضا بشبكة النقل، حیث یقوم بتوصیل موقع الموصالت البینیة إلى شبكة خارجیة (النقل المستند إلى  ●
ف بالبرامج)  مواقع الموصالت البینیة التي تحتفظ بالتجزئة (نقل الوصول المعرَّ

 مجال الموصالت البینیة: یشمل واحًدا أو أكثر من مواقع الموصالت البینیة وأي من مواقع النقل المتوافقة ●
ف IPالتصال  VRF-liteیة إلى الشبكات الخارجیة، عادًة باستخدام بتوصیل الموصالت البین IPتقوم شبكات النقل المستند إلى  . تحمل شبكات نقل الوصول المعرَّ

 ، حاملًة بطبیعتھا السیاسة والتجزئة بین مواقع الموصالت البینیة، إلنشاء مجموعة مباٍن موّزعة. ھذا التكوین VNو SGTبالبرامج معلومات 

 تلمیح فني

ف بالبرامج، الذي تتم تغطیتھ  Cisco IOSوبرنامج  Cisco) من DNAالشبكة الرقمیة (ال یشتمل برنامج مركز بنیة  الُمدرجان في الملحق على التحقق من صحة نقل الوصول المعرَّ
ف بالبرامج لمجموعة المباني في  . یمكنك العثور على إصدارات البرامج البدیلة التي قد تدعم خیارات إضافیة عن طریق البحث الموّزعةدلیل النشر التوجیھي الخاص بالوصول المعرَّ
ف بالبرامجمصفوفة توافق األجھزة وعن  Cisco.comفي   .البرامج للوصول المعرَّ

ف بالبرامج،  Cisco IOSوبرنامج  Cisco) من DNAال یشتمل برنامج مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( الُمدرجان في الملحق على التحقق من صحة نقل الوصول المعرَّ
ف بالبرامج للمركز الرئیسي  الموّزع. یمكنك العثور على إصدارات البرامج البدیلة التي قد تدعم خیارات الذي تتم تغطیتھ في دلیل النشر التوجیھي للوصول المعرَّ

ف بالبرامج. Cisco.comإضافیة عن طریق البحث في   عن مصفوفة توافق األجھزة والبرامج للوصول المعرَّ

.1 اإلجراء ومجال الموصالت البینیة ومواقع الموصالت البینیة IPإنشاء موقع نقل مستند إلى  

كجزء من تزوید حد  BGP) المحلي لبروتوكول AS. یتم تكوین النظام المستقل (BGP) البعید لبروتوكول ASالنظام المستقل ( IPمستند إلى یمثل موقع النقل ال
 الموصالت البینیة في إجراء الحق.

+ إضافة موصالت بینیة ین انقر فوق ، وفي أعلى الیمالتزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAباستخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
، BGPحّدد  بروتوكول التوجیھ، وبالنسبة إلى IPمستند إلى )، وحّدد IP_Transit(مثال:  اسم النقل، وفي الشریحة المنبثقة قم بتزوید إضافة نقل، وانقر فوق أو نقل

 .إضافة)، ومن ثم انقر فوق 65500(مثال: BGP) البعید لبروتوكول ASللنظام المستقل ( رقم النظام المستقلوأدخل 

  

https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
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 تظھر رسالة حالة، ویتم إنشاء النقل.

، وفي الشریحة إضافة موصالت بینیة، وانقر فوق + إضافة موصالت بینیة أو نقل، وفي أعلى الیمین انقر فوق التزوید > الموصالت البینیةانتقل إلى  . 2 الخطوة
)، واستخدم البنیة الھرمیة للموقع لتحدید موقع یتضمن مواقع لتمكین الموصالت البینیة (مثال: RTP5_Fabric(مثال،  اسم الموصالت البینیةالمنبثقة قم بتزوید 

RTP5-C9K إضافة)، ومن ثم انقر فوق. 

  

 یتم إنشاء الموصالت البینیة الجدیدة لمجموعة المباني.
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الھرمیة على  المواقع المّمكن علیھا الموصالت البینیة)، في بنیة RTP5_Fabricانقر فوق اسم مجال الموصالت البینیة الذي تم إنشاؤه للتو (مثال:  . 3 الخطوة
 ). یتم عرض طریقة عرض الموصالت البینیة والمواقع ذات الصلة.RTP5-C9Kالیسار، ثم اختر الموقع الذي تمت إضافتھ في الخطوة السابقة (مثال: 

  

كل ثنائي الطبقات (التوزیع/الوصول) أو الھیكل ثالثي الطبقات (المركز/التوزیع/الوصول) الذي تم نشره، إذا كان مخطط ھیكل الموصالت البینیة الموّضح ال یحاكي الھی
، ومن ثم دور الجھاز، على الجانب األیمن من صف العنوان لجدول المخزون اضبط األعمدة المعروضة لتضمین األدوات > المخزونصّحح الھیكل عن طریق االنتقال إلى 

 كس بشكل أفضل النشر الفعلي للجھاز. ارجع إلى طریقة عرض ھیكل مجال الموصالت البینیة بعد تعدیل أدوار الجھاز للحصول على عرض محدَّث.اضبط الدور لیع

.2 اإلجراء إنشاء تراكب الموصالت البینیة 

موصالت البینیة، ومن ثم في المربع ، وانقر فوق كل الُعقد وھي ُعقد حافة الshiftفي طریقة عرض ھیكل مجال الموصالت البینیة، اضغط على المفتاح  . 1 الخطوة
 .إضافة إلى الموصالت البینیةالمنبثق، انقر فوق 

  

 تظھر حدود أیقونة زرقاء ورموز أدوار الموصالت البینیة، مما یدل على سلوك الھدف المقصود لألجھزة.

إضافة كـ وق إذا كانت لدیك عقدة للموصالت البینیة المخصصة لدور عقدة مستوى التحكم دون وظیفة حد، انقر فوقھا، ومن ثم في المربع المنبثق، انقر ف . 2 الخطوة
CP  .(مستوى التحكم) 

 كّرر ھذه الخطوة للحصول على عقدة مستوى تحكم مخصصة ُمكررة دون وظیفة حد.

 تلمیح فني

تستخدم البرامج الُمدرجة في الملحق أ: قائمة المنتجات، فیمكنك استخدام ُعقد مستوى التحكم المخصصة  Cisco Nexus 7700 Seriesإذا كانت ُعقد الحدود عبارة عن محوالت 
ن بروتوكول توزیع MPLSلك، فقم بتمكین ترخیص لدیك ذ NX-OS، والتي تم تكوینھا كُعقد حدود خارجیة. إذا تطلّب إصدار Series 7700وتوصیلھا مباشرًة بسلسلة  . كوِّ

 على االرتباطات المادیة لُعقد مستوى التحكم لدعم اتصال مستوى التحكم. MPLSتسمیات 
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لخطوة (إذا تم تخطي ا إضافة كمستوى تحكم+حدأو  إضافة كحدانقر فوق جھاز ما إلجراء دور حد الموصالت البینیة، في المربع المنبثق انقر إما فوق  . 3 الخطوة
 BGPالرقم المستقل المحلي لـ (مثال: العالم الخارجي (خارجي))، لتزوید  الحد، حّدد 3توصیل الطبقة السابقة) وامأل مربع حوار الشریحة المنبثقة اإلضافیة. ضمن 

)، وللحدود BORDER_HANDOFF-RTP5اختر التجُمعات العامة المكّونة مسبًقا لوظیفة اتصال الحد (مثال:  IPتحدید تجمع عنوان )، وضمن 65514(مثال: 
 باللون الرمادي. إضافة)، ومن ثم بجوار النقل انقر فوق زر IP: نقل IPحّدد النقل (مثال:  النقل، وفي قائمة ھل ھذا الموقع متصل باإلنترنت؟الخارجیة حّدد 

  

 إضافي. IPنقل یظھر قسم 

 تلمیح فني

لدیك فیھا مستوى تحكم ُمدمج مع وظیفة عقدة حّد وكانت إذا كان الحد ھو المسار الوحید للخروج من الموصالت البینیة إلى بقیة الشبكة، فیجب أن تختار حًدا خارجًیا. في الحاالت التي یتوفّر 
 ة لمستوى تحكم إضافي عند استخدام اإلصدارات المتحقّق من صحتھا الموّضحة في الملحق أ: قائمة المنتجات.العقدة تستخدم وظیفة حد داخلي، فقد یكون من الضروري إجراء تصفی
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التي تظھر، وفي مربع الشریحة المنبثقة حّدد واجھة االتصال لموّجھ االندماج خارج الموصالت  + إضافة واجھة، وانقر فوق IPنقل انقر فوق نص  . 4 الخطوة
ع لوحة تحدید BGPلبروتوكول  ) عن ُبعدASمستقل (رقم النظام الالبینیة، وضمن  ، وحّدد كل شبكة الشبكة الظاھریة للجھاز خارج الموصالت البینیة المعروضة، وسِّ

، ومن حفظ)، وانقر فوق INVRA_VN ،OPERATIONSخارج الموصالت البینیة (أمثلة:  3ظاھریة ُمستخدمة في الموصالت البینیة لتضمینھا في توصیل الطبقة 
 .إضافةثم انقر فوق 

  

 قم باإلقرار بأي قوائم معلوماتیة منبثقة إضافیة.

 إذا كانت لدیك عقدة حد موصالت بینیة إضافیة، كّرر الخطوتین السابقتین لھا. . 5 الخطوة

 تلمیح فني

الحد باستخدام االتصال داخل النطاق عبر االرتباطات الُمكررة الُمراد . إذا كنت ُتدیر 802.1Qمن الحد لباقي الشبكة وجود واجھة بالعالمة  VRF-Liteیتطلب تكوین واجھة توصیل 
تشاف الشبكة. عند استخدام إصدار تحویلھا، ستقوم أوالً بإجراء االتصال عبر واجھة موضوع علیھا عالمة، كما ھو موّضح في عملیات إعداد اإلدارة أحد أجھزة الحد مخصص الك

ف بالبرامج الُمتحقّق  منھ في ھذا الدلیل، تكون عملیة التزوید غیر ناجحة إذا كانت الواجھة تتضمن تكویًنا دون عالمة. الوصول المعرَّ
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، ومن ثم انقر اآلن، واستخدم االختیار االفتراضي حفظبعد تعیین جمیع األدوار المطلوبة على الُعقد في الموصالت البینیة، في الجزء السفلي انقر فوق  . 6 الخطوة
 الموصالت البینیة لمجموعة المباني لدیك. . یتم إنشاء مجالتطبیقفوق 

  

 ي لألجھزة وقًتا أطول.یتحول لون أیقونات الموصالت البینیة إلى اللون األزرق، لإلشارة إلى ھدفك إلنشاء الموصالت البینیة. قد یستغرق اكتمال التزوید الفعل

  

.3 اإلجراء تمكین البث المتعدد للموصالت البینیة 

 دعم البث المتعدد في تراكب الموصالت البینیة.استخدم ھذا اإلجراء لتكوین 

ف بالبرامج البث المتعدد ألي مصدر ( ). یمكن أن تكون المصادر داخل SSM) والبث المتعدد لمصدر محدد (ASMیمكن أن تدعم الموصالت البینیة للوصول المعرَّ
ھي رسائل أحادیة البث بین ُعقد الحدود  PIMالموصالت البینیة أو خارج الموصالت البینیة، وال یتوفر تكوین نقطة االلتقاء إال في ُعقد حدود الموصالت البینیة. رسائل 

 لبینیة لمحطة االستقبال والبث باتجاه ُعقد حافة الموصالت البینیة.وحواف الموصالت البینیة، ویتم نسخ حزم البث المتعدد في أجھزة حد الموصالت ا

أحادیة البث لتكوین البث المتعدد لكل شبكة ظاھریة یتم فیھا تمكین  IPلواجھات  Cisco) من DNAُیخصص تجمع عام في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 العامة" إلنشاء واحد. IPعات عناوین البث المتعدد. إذا لم یكن موجوًدا، ارجع إلى إجراء "تحدید تجمُ 
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انقر فوق موقع  الموصالت البینیة، وضمن التزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 2 الخطوة
) ، وفي الجزء RTP5-C9Kموقع الموصالت البینیة (مثال: )، وفي الجزء األیمن من لوحة االنتقال، انقر فوق RTP5_Fabricالموصالت البینیة الُمنشأ (مثال: 
 . تمكین نقطة االلتقاء، وانقر فوق عقدة حد موصالت بینیة، ومن ثم حّدد البنیة األساسیة للموصالت البینیةالعلوي انقر فوق عالمة التبویب 

  

، ضمن اقتران الشبكات الظاھریة، اختر الشبكة الظاھریة بكات الظاھریةاقتران تجُمعات البث المتعدد بالشداخل النافذة المنبثقة على الجانب األیسر  . 3 الخطوة
، وحّدد التالي)، وانقر فوق MULTICAST_PEER-RTP5، اختر التجمع الُمنشأ للبث المتعدد (مثال: IPتحدید تجُمعات )، وضمن OPERATIONS(مثال: 

 . تمكین)، ومن ثم انقر فوق OPERATIONSشبكة ظاھریة (مثال: 

 .تطبیق، ثم انقر فوق حفظلخطوة السابقة ألي من ُعقد حد الموصالت البینیة اإلضافیة. في الجزء السفلي من الشاشة، انقر فوق كّرر ا . 4 الخطوة

تشاف تكوینات البث المتعدد إلى ُعقد الموصالت البینیة ویقوم بإنشاء عملیات االسترجاع وتنظیر بروتوكول اك Cisco) من DNAیدفع مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
 ) بین ُعقد الحدود.RP) التصال حالة نقطة االلتقاء (MSDPمصدر البث المتعدد (

 إذا كان اتصال البث المتعدد مطلوًبا خارج الحد باتجاه موّجھ االندماج، قم بتمكین األوامر التالیة على كل جھاز. . 5 الخطوة

Global: 

ip multicast-routing 

ip pim rp address [RP Address] 

ip pim register-source Loopback0 

ip pim ssm default 

Interface or subinterface (for each virtual network): 

ip pim sparse-mode 

ن باستخدام الموصالت البینیة، بجوار اسم الموقع انقر فوق رمز الترس، ثم انقر فوق  . 6 الخطوة تمكین البث المتعدد في لوحة التنقّل الیمنى على الموقع الُمكوَّ
 .تطبیق، ومن ثم انقر فوق اآلن، وعلى نافذة الشریحة المنبثقة، اترك التحدید االفتراضي حفظ، وفي الجزء السفلي انقر فوق IPv4األصلي لـ 

 یتم نشر تكوین البث المتعدد المتراكب الستخدام البث المتعدد للطبقة السفلیة التصاالت البنیة األساسیة الفّعالة.
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.4 اإلجراء للشبكة الظاھریة في (االندماج) المجاور لموّجھ الحد eBGPمكین اتصال ت 

ف بالبرامج في مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( لُعقدة حد الموصالت البینیة بالشبكات الخارجیة. في  BGPبتكوین توصیل  Cisco) من DNAیقوم تطبیق الوصول المعرَّ
ف بالبرامج الموّضح، یمكن   المتوافقة.  VRF Liteو BGPتكوین نظراء الشبكة الخارجیة یدوًیا ألجھزة الحدود باستخدام معلومات تنظیر إصدار الوصول المعرَّ

خارج الحد الذي أنشأه تطبیق الوصول  IP) لتسجیل الدخول ألجھزة الحدود لمراقبة التكوینات التلقائیة التصال CLIاستخِدم واجھة سطر األوامر ( . 1 الخطوة
ف بالبرامج من مركز   . قد تكون بعض األوامر التالیة مفیدة.Cisco) من DNAبنیة الشبكة الرقمیة (المعرَّ

show running-config brief 

show running-config | section vrf definition 

show running-config | section interface Vlan 

show running-config | section router bgp 

 تلمیح فني

مكین إعادة توجیھ حركة المرور التلقائیة، یمكنك الحمایة من حاالت فشل االتصال بین ُعقد الحدود وموجھات االندماج من خالل نشر زوج مرن من ُعقد الحدود باتصال مباشر بینھا. لت
نة. ادعم االتصاالت المنطقیة  iBGPأنشئ عالقة مجاورة لـ  باستخدام تكوینات منفذ خط االتصال على  802.1Qالمتعددة باستخدام عالمات بین ُعقد الحدود لكل شبكة ظاھریة مكوَّ

 المحوالت والواجھات الفرعیة على الموجھات.

ن عملیات إعادة . 2 الخطوة توجیھ  سّجل الدخول لكل جھاز من أجھزة االندماج الخارجیة للموصالت البینیة المتصلة بالحد، باستخدام تكوین الحد كدلیل، كوِّ
) االتصال بین VRF) كما ھو مطلوب بواسطة الشبكات الظاھریة الُمنشأة على الحد. تفصل عملیات إعادة توجیھ المسارات الظاھریة (VRFھریة (المسارات الظا

 مجموعات الواجھات وسیاقات الشبكات الظاھریة داخل الموصالت البینیة.

vrf definition [VRF name] 

 rd [Route Distinguisher] 

 address-family ipv4 

  route-target export [Route Target] 

  route-target import [Route Target] 

 exit-address-family 

 كمثال، إذا تم تزوید التكوین التالي على الحد:

vrf definition OPERATIONS 

 rd 1:4099 

 ! 

 address-family ipv4 

  route-target export 1:4099 

  route-target import 1:4099 

 exit-address-family 

ن األمر نفسھ لموّجھ االندماج.  كوِّ

 ، إذا قمت بتكوین واحد)، بما یتناسق مع تكوین عقدة الحد.GUEST VRFكّرر ھذه الخطوة لكل سیاق شبكة ظاھریة (بما في ذلك 

 تلمیح فني

نتھ على موّجھ االندماج مع التكوین على عقدة الحد.VRFیجب أن یتطابق اسم عملیة إعادة توجیھ مسارات ظاھریة (  )، وأداة تمییز الموّجھ، وھدف التوجیھ الذي كوَّ

الظاھریة مباشرًة على خطوط االتصال، وتتطلب األجھزة  LANقم بتكوین كل واجھة للجھاز المجاور. تدعم بعض األجھزة تكوین واجھة فرعیة لشبكة  . 3 الخطوة
 الظاھریة واقترانھا بخط االتصال. كّرر تكوین الواجھة المجاورة لكل جھاز مجاور على كل نظیر للحد. LANاألخرى إنشاء واجھات لشبكة 

interface [Peer physical interface] 

 switchport mode trunk 

interface [VLAN interface] 
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 vrf forwarding [VN/VRF name] 

 ip address [Peer point-to-point IP address] 

 كمثال، إذا تم تزوید التكوین التالي على الحد:

vlan 3003 

vlan 3004 

interface FortyGigabitEthernet1/0/24 

 switchport mode trunk 

interface Vlan3003 

 description vrf interface to External router 

 vrf forwarding OPERATIONS 

 ip address 172.16.172.9 255.255.255.252 

interface Vlan3004 

 description vrf interface to External router 

 ip address 172.16.172.13 255.255.255.252 

ن اتصال وعنونة متوافقین لموّجھ االندماج. ُتستخدم واجھة شبكة  بجدول المسارات  INFRA_VNمرتبط التصال  VRFالظاھریة من دون بیان إعادة توجیھ  LANكوِّ
 .العام

vlan 3003 

vlan 3004 

interface FortyGigabitEthernet1/0/7 

 switchport mode trunk 

interface Vlan3003 

 description vrf interface to External router 

 vrf forwarding OPERATIONS 

 ip address 172.16.172.10 255.255.255.252 

interface Vlan3004 

 description vrf interface to External router 

 ip address 172.16.172.14 255.255.255.252 

ن توجیھ البث األحادي لـ  . 4 الخطوة ) مرتبطة بكل شبكة ظاھریة في VRFباتجاه الحد لدعم االتصال لكل عملیة إعادة توجیھ مسارات ظاھریة ( BGP IPv4كوِّ
 الموصالت البینیة.

router bgp [Local BGP AS] 

 bgp router-id interface Loopback0 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor [Border VLAN IP Address] remote-as [Fabric BGP AS] 

 neighbor [Border VLAN IP Address] update-source [VLAN interface] 

 ! repeat for any additional neighbors 

address-family ipv4 

  network [Loopback IP Address] mask 255.255.255.255 

  neighbor [Border VLAN IP Address] activate 

! repeat for any additional neighbors 

  maximum-paths 2 

 exit-address-family 
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 address-family ipv4 vrf [VN/VRF name] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] remote-as [Fabric BGP AS] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] update-source [VLAN interface] 

  neighbor [Border VLAN IP Address] activate 

! repeat for any additional neighbors 

 exit-address-family 

 كمثال، إذا تم تزوید التكوین التالي على الحد:

router bgp 65514 

 bgp router-id interface Loopback0 

 neighbor 172.16.172.14 remote-as 65500 

 neighbor 172.16.172.14 update-source Vlan3004 

 ! 

 address-family ipv4 

  network 172.16.173.1 mask 255.255.255.255 

  aggregate-address 172.16.173.0 255.255.255.0 summary-only 

  neighbor 172.16.172.14 activate 

exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf OPERATIONS 

  neighbor 172.16.172.10 remote-as 65500 

  neighbor 172.16.172.10 update-source Vlan3003 

  neighbor 172.16.172.10 activate 

exit-address-family 

ن ما یلي على موّجھ االندماج:  كوِّ

router bgp 65500 

 bgp router-id interface Loopback0 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 172.16.172.13 remote-as 65514 

 neighbor 172.16.172.13 update-source Vlan3004 

 ! 

 address-family ipv4 

  neighbor 172.16.172.13 activate 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf OPERATIONS 

  neighbor 172.16.172.9 remote-as 65500 

  neighbor 172.16.172.9 update-source Vlan3003 

  neighbor 172.16.172.9 activate 

exit-address-family 
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.5 اإلجراء تعیین أجھزة العمالء السلكیة للشبكة الظاھریة وتمكین االتصال 

انقر فوق موقع  الموصالت البینیة، وضمن التزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
)، وفي الجزء RTP5-C9K)، وفي الجزء األیمن من لوحة التنقّل، انقر فوق موقع الموصالت البینیة (مثال: RTP5_Fabricالموصالت البینیة الُمنشأ (مثال: 
 .تطبیق، ومن ثم انقر فوق حفظ، وفي أعلى القسم انقر فوق مصادقة مغلقةحّدد  تحدید قالب المصادقة، وضمن المضیفإلحاق العلوي انقر فوق عالمة التبویب 

  

لنقطة نھایة لالتصال بالموصالت البینیة؛ ویمكن استبدال ھذا اإلعداد  802.1xتم تعیین المصادقة المغلقة كإعداد افتراضي لمنافذ المضیف، والتي تتطلب مصادقة 
 بمنفذ ألغراض أخرى، مثل منافذ نقطة الوصول.

تحریر الشبكة )، وفي لوحة الشریحة المنبثقة OPERATIONS، حّدد شبكة ظاھریة ُمستخدمة للعمالء السلكیین (مثال: الشبكات الظاھریةضمن  . 2 الخطوة
من  نوع حركة المرور)، وحّدد EMPLOYEE-DATA-RTP5إلضافتھا إلى الشبكة الظاھریة (مثال:  IPتجُمعات د أسماء ، حدّ OPERATIONSالظاھریة: 

 .تطبیق، ومن ثم انقر فوق تحدیثاختیارًیا إلى شيء ذي معنى للموقع، وانقر فوق  سیاسة المصادقة، وغّیر اسم 2تشغیل ملحق الطبقة ، وتحقّق من البیانات

   

 .مضیف االلتحاق بالنظاملة الحاالت، ثم ُتعَرض شاشة ُتعَرض رسا
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، حّدد شبكة ظاھریة لُتستخدم لعمالء الضیف الالسلكیین الشبكات الظاھریةلخدمات الضیف. ضمن  IPإذا قمت بإنشاء شبكة ضیف ظاھریة، اربط تجّمع  . 3 الخطوة
 ).GUEST(مثال: 

  

)، EMPLOYEE-DATA-RTP5إلضافتھا إلى الشبكة الظاھریة (مثال:  IPتجُمعات ، حّدد أسماء ضیفتحریر الشبكة االفتراضیة: في اللوحة المنبثقة  . 4 الخطوة
 .تطبیق، ثم انقر فوق تحدیثاختیارًیا إلى شيء ذي معنى للموقع، انقر فوق  نھج المصادقة، غّیر اسم ملحق الطبقة الثانیة تشغیل، تحقّق من نوع حركة المرور للبیاناتحّدد 

   

 .مضیف االلتحاق بالنظامالحاالت، ثم ُتعَرض شاشة ُتعَرض رسالة 

ن منافذ حافة الموصالت البینیة لعمیل االلتحاق بالنظام  .6 اإلجراء مكِّ

 اختیاري

 ، أو عند استخدام أسالیب802.1xتم تعیین استبدال قالب المصادقة االفتراضي (المصادقة المغلقة) في اإلجراء السابق، عندما یكون لدیك أجھزة متصلة ال تدعم 
 )، أو عند تعیین تجُمع عناوین یدوًیا إلى منفذ.IOTألجھزة إنترنت األشیاء ( MABمصادقة أخرى، مثل مصادقة 

 ب المصادقة االفتراضي. كّرر ھذا اإلجراء لكل محوالت حافة الموصالت البینیة مع العمالء المتصلین بمنافذ حافة الموصالت البینیة التي تتطلب الكتابة فوق قال

)، في الجزء األیسر RTP5_Fabricانقر فوق موقع الموصالت البینیة الُمنشأ (مثال:  الموصالت البینیة، ضمن إعداد > الموصالت البینیةانتقل إلى  . 1 الخطوة
حّدد تعیین ، وضمن قسم مضیف االلتحاق بالنظام) ، في األعلى انقر فوق عالمة تبویب RTP5-C9Kمن لوحة التنقل، انقر فوق موقع الموصالت البینیة (مثال: 

 ، في العمود األیسر، حّدد محوالً.المنفذ



 

 

 62من  49صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة. Ciscoلشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر 

 .تعیینانقر فوق  داخل قائمة منافذ المحّول، حّدد مجموعة من منافذ حافة الموصالت البینیة السلكیة للمشاركة في الشبكة الظاھریة للموصالت البینیة، ثم . 2 الخطوة

  

 تجُمع العناوینالھاتف، والكمبیوتر، والكمبیوتر المحمول)، حّدد -ipب (مثال: أجھزة المستخدم (المناس نوع الجھاز المتصلفي الشریحة المنبثقة، حّدد  . 3 الخطوة
قالب إذا لزم األمر، حّدد  المجموعات الصوتیة(مثال: الموظفین)، حّدد أحد  المجموعة)، حّدد (EMPLOYEE-DATA-RTP5)0_114_101_10(مثال: 
 .دیثتح(مثال: بال مصادقة)، ثم انقر فوق  مصادقة

 .تطبیق، ثم انقر فوق اآلن، اترك التحدید االفتراضي حفظ، حّدد تحدید منفذ التعیینعلى یمین قسم  . 4 الخطوة

 كّرر الخطوات السابقة لكل محول إضافي تتم إضافتھ. . 5 الخطوة

 یمكن لألجھزة اآلن االتصال بمنافذ حافة الموصالت البینیة باستخدام تراكب الشبكة السلكیة وأسلوب المصادقة الُمنشأ.

 میح فنيتل

مصادقة، والذي یكون مفیًدا لبعض أنواع األجھزة ُیستخدم تعیین المجموعة لتعیین مجموعة بشكل ثابت في حال عدم استالم منفذ حافة الموصالت البینیة لتعیینھ دینامیكًیا باستخدام خادم 
بقالب المصادقة االفتراضي العام الُمختار في قسم "حّدد  Cisco) من DNAة الشبكة الرقمیة (الُمستخدمة في المؤسسة. إذا تم تحدید "بال مصادقة" كأسلوب مصادقة، یدفع مركز بنی

 بتكوین منفذ عند اختیار "مصادقة مغلقة"، وأیًضا عند اختیار "فتح المصادقة". Cisco) من DNAقالب المصادقة" في أعلى الشاشة. یدفع مركز بنیة الشبكة الرقمیة (



 

 

 62من  50صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة. Ciscoلشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر 

ف بالبرامج الالسلكي مع الموصالت البینیةالعملیة: دمج الوصول   المعرَّ
ف بالبرامج في  LANتوَصف عملیة تثبیت وحدات التحكم في شبكة  ف بالبرامج لمجموعة الالسلكیة للوصول المعرَّ دلیل النشر التوجیھي الخاص بالوصول المعرَّ

 .Cisco) من DNAض عملیة الدمج الالسلكیة ھذه أن وحدات التحكم متاحة للدمج في الموصالت البینیة باستخدام مركز بنیة الشبكة الرقمیة (. تفترالمباني الموّزعة

.1 اإلجراء )HA) عالي التوافر (SSOإضافة وحدات التحكم الالسلكیة إلى المخزون وإنشاء زوج من التحویل المناسب ( 

، یجب أن تضیفھا قبل الدمج الالسلكي. للحصول على Cisco) من DNAالالسلكیة في مخزون مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( LANإذا لم تتوفر وحدات التحكم في شبكة 
 ).HA) عالي التوافر (SSOالسلكیتین من نفس النوع إلنشاء زوج من التحویل المناسب ( LANالمرونة، یجب أن تستخدم أیًضا وحدتي تحكم في شبكتي 

ر إلى قسم Cisco) من DNAمعلومات الرئیسیة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (انتقل إلى لوحة ال . 1 الخطوة اسم وأِضف  اكتشاف، وانقر فوق األدوات، ومرِّ
 IP(لتغطیة عنوان واحد، أدخل ذلك العنوان لكل من بدایة ونھایة النطاق). بالنسبة لـ  IPنطاقات للبدء واإلنھاء لـ  IPوأدخل عنوان استرجاع  نطاق. حّدد اكتشاف

 .بال، استخدم المفضل لإلدارة

  

 (عالمة الجمع)، وأدخل النطاق اإلضافي، وكّرر أي نطاقات متبقیة.  +إذا كانت لدیك أي نطاقات إضافیة، بجوار النطاق األول انقر فوق  . 2 الخطوة

https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://cs.co/sda-distrib-pdg
https://cs.co/sda-distrib-pdg


 

 

 62من  51صفحة  و/أو الشركات التابعة لھا. جمیع الحقوق محفوظة. Ciscoلشركة  2019لعام © حقوق الطبع والنشر 

الُمدخلة إلى  SNMPبیانات اعتماد  ) الُمستخدمة لالكتشاف وتكویناتCLIقم بالتمریر ألسفل للتحقق من صحة بیانات اعتماد واجھة سطر األوامر ( . 3 الخطوة
 . إذا كانت لدیك بیانات اعتماد فریدة محددة لالكتشاف للجھاز انقر فوق Cisco) من DNAالجھاز بواسطة میزة قابلیة التحكم في جھاز مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 .بدءالجزء السفلي انقر فوق  وأِضف كل بیانات االعتماد الجدیدة، واحفظھا، ومن ثم في + إضافة بیانات االعتماد

  

 یتم عرض تفاصیل االكتشاف أثناء تشغیلھ.

  

ضافتھا إلى إذا كان ھناك أي فشل في االكتشاف، افحص قائمة األجھزة، وقم بحل المشكلة، وأِعد تشغیل االكتشاف لتلك األجھزة مع أي أجھزة إضافیة إل . 4 الخطوة
 المخزون. 

، ومن ثم ضمن قسم Cisco) من DNAانتقل إلى لوحة المعلومات الرئیسیة لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (بعد اكتمال جمیع مھام االكتشاف بنجاح،  . 5 الخطوة
، تشیر إلى أن مركز بنیة الشبكة ُمدارة. یتم عرض األجھزة التي تم اكتشافھا. بعد اكتمال جمع المخزون، یعرض كل جھاز حالة مزامنة المخزون، انقر فوق األدوات

 یحتفظ بنموذج داخلي یعكس النشر الفعلي للجھاز. Cisco) من DNAالرقمیة (
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 الوصول إلى األجھزة، ومزامنة مخزون التكوین، وإجراء تغییرات التكوین على األجھزة. Cisco) من DNAیمكن اآلن لمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 تلمیح فني

لرؤیة دور الجھاز المعیَّن بواسطة االكتشاف بناًء على نوع الجھاز  دور الجھازفي الجانب األیمن من صف العنوان لجدول المخزون، یمكنك ضبط األعمدة المعروضة. استخدم عمود 
، حیث یكون موّجھ الحد في ھذا العرض ھو دور جھاز عام بخالف ولضبط الدور على عكس النشر الفعلي للجھاز بشكل أفضل، مثل الوصول أو التوزیع أو المركز أو موّجھ الحد

 LANلنسبة إلى وحدات تحكم شبكة الموصالت البینیة. یمكن أن یؤدي ضبط الدور اآلن إلى تحسین مظھر خرائط المخطط األولیة، مقابل ضبط األدوار في اإلجراءات الالحقة. با
 یسي إلى تقریب الجھاز من الموقع النموذجي لھذه األجھزة.)، یؤدي التعیین إلى الدور الرئWLCالالسلكیة (

 .ُمدارةحتى یصبح في حالة  حالة مجموعة المخزون األحدثلتحدیث  تحدیثقبل المتابعة، استخدم زر 

نتقل إلى لوحة معلومات ) مع مجموعة من وحدات التحكم غیر المزدوجة حالًیا، اHA) عالي التوافر (SSOإذا كنت ُتنشئ زوًجا من التحویل المناسب ( . 6 الخطوة
 LANمن وحدة تحكم شبكة  اسم الجھاز، وانقر فوق نص التزوید > األجھزة > المخزون، وانتقل إلى Cisco) الرئیسیة من DNAمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

الالسلكیة  LANتحدید وحدة تحكم شبكة ، وضمن لعاليالتوافر ا)، وفي الجانب األیمن من النافذة المنبثقة في األعلى حّدد SDA-WLC1الالسلكیة األولیة (مثال: 
إلدارة  IP)، وزّود SDA-WLC-2) (مثال: HA) عالي التوافر (SSOالالسلكیة الثانیة في زوج من التحویل المناسب ( LANحّدد وحدة تحكم شبكة  الثانویة
، ومن ثم في نافذة "تحذیر إعادة التمھید" المنبثقة، تكوین عالي التوافرر فوق )، وانق10.4.174.127، 10.4.174.126(أمثلة:  إلدارة تكرار النظیر IPو التكرار

 .موافقانقر فوق 

  

 في المتصفح، ُتعرض رسائل التحذیر.

Configuring HA for Primary. Please do not Refresh the page.. 

Configuring HA for Secondary... 

 التمھید بضع دقائق.قد تستغرق إعادة التكوین وإعادة 

) HAالالسلكیة في وضع عالي التوافر ( LANاستخدم زر التحدیث في الجزء العلوي من شاشة العرض لتحدیث الشاشة حتى یتم عرض وحدات تحكم شبكة  . 7 الخطوة
)، وعلى SDA-WLC1ة األولّیة (مثال: الالسلكی LANمن وحدة تحكم شبكة  اسم الجھاز) عن طریق النقر فوق نص HAكجھاز واحد. تحقّق من حالة التوافر العالي (

 .مكتملة حالة المزامنة، وأن )SSOالتحویل المناسب (ھي  حالة التكرار، وتحقّق من أن التوافر العاليالجانب األیمن في النافذة المنبثقة في األعلى حّدد 

 ).HAانتقل إلى الخطوة التالیة بعد اكتمال تكوین التوافر العالي (

. ابحث عن مجموعة التصمیم > مستودع الصورة، وانتقل إلى Cisco) الرئیسیة من DNAعلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة (انتقل إلى لوحة م . 8 الخطوة
) ھي اإلصدار الصحیح، فعلیك المتابعة. إذا احتاجت الصورة إلى أن WLCالالسلكیة ( LANاألجھزة وتحّقق من إصدار البرنامج. إذا كانت صورة وحدة تحكم شبكة 

صورة غیر مدرجة، حدیثھا، وتم إدراج الصورة، فانقر فوق النجمة الموجودة بجوار الصورة لوضع عالمة على الصورة كذھبیة وتحدیث البرنامج. إذا احتجت إلى یتم ت
استخدم القائمة المنسدلة للجھاز لوضع )، واتبع التعلیمات لالستیراد، وقم بتحدیث الشاشة، وSMUفي الجزء العلوي، انقر فوق استیراد صورة/ترقیات صیانة البرنامج (

 عالمة على الصورة كذھبیة.

، قدیمةالالسلكیة التي تم وضع عالمة علیھا كـ  LAN، وحّدد وحدة تحكم شبكة التزوید > األجھزة > المخزونإذا كنت تقوم بترقیة الجھاز، انتقل إلى  . 9 الخطوة
، ومن ثم تطبیق، انقر فوق اآلناختیار  عند. قم بتأكید تحدید الجھاز للتحدیث، استخدم االفتراضي تحدیث صورة نظام التشغیل، انقر فوق اإلجراءاتومن ثم في قائمة 

 .موافقفي نافذة التحذیر المنبثقة عن األجھزة الُمعاد تمھیدھا، انقر فوق 

ع الصور على الجھاز المحدد، ومن ثم ُیعاد تمھید الجھاز لتنشیط الصورة الجدیدة على الفور بعد ا لمعرفة متى تتم إزالة  تحدیثكتمال توزیع الصورة. استخدم زر توزَّ
 .قید التقدمحالة 
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.2 اإلجراء لنقاط الوصول IPإنشاء تجُمعات عناوین  

 ) التي سُتدیرھا الشبكة.APلتعیین عنوان نقاط الوصول ( Cisco) من DNAتحقّق من توفر التجمع العام في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

، وافحص قائمة تجُمعات عناوین عام. في البنیة الھرمیة للموقع على الجانب األیسر، حّدد IPادات الشبكة > تجُمعات عناوین التصمیم > إعدانتقل إلى  . 1 الخطوة
IP  :لتجمع مخصص للبنیة األساسیة لنقطة الوصول (مثالACCESS_POINT.( 

 IPعنوان ، وCIDRوبادئة  ،IPالشبكة الفرعیة لـ ، وIP اسم تجمع، وامأل IP+ إضافة تجمع )، انقر فوق APإذا لم یتوفر تجمع لنقاط الوصول ( . 2 الخطوة
 .حفظ، ومن ثم انقر فوق DNSخادم و DHCPخادم )، وحّدد ACCESS_POINT ،172.16.173.0 ،/24 ،172.16.173.1(مثال:  للعبَّارة

، وعلى الجانب األیسر داخل البنیة الھرمیة للموقع حّدد موقًعا أو مستوى أدنى لحجز تجمع IPالتصمیم > إعدادات الشبكة > تجُمعات عناوین انتقل إلى  . 3 الخطوة
 ".IP). إذا لم یتم حجز التجمع بعد، في أعلى الیمین انقر فوق "حجز تجمع RTP5-C9K(مثال:  IPعناوین 

  

، وحّدد مصدر )LANالشبكة المحلیة (حّدد  لنوعا)، وضمن ACCESS_POINT-RTP5(مثال:  IPاسم تجمع إذا كنت تقوم بحجز تجمع، امأل   . 4 الخطوة
ارة IPعنوان وحّدد جزء مساحة العنوان الستخدامھ، وقم بتعیین  IP/ عدد عناوین  CIDRتدوین للحجز، وضمن  العام IPتجمع  ، DHCPخادم (خوادم) ، وللعبَّ

 .حجز، ومن ثم انقر فوق DNSخادم (خوادم) و

.3 اإلجراء ) الالسلكیة للمؤسسة للموصالت البینیةSSIDتصمیم معّرفات مجموعة الخدمات ( 

، في الجزء التصمیم > إعدادات الشبكة > االتصال الالسلكيالرئیسیة، انتقل إلى  Cisco) من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
 .+ إضافةانقر فوق  الشبكة الالسلكیة للمؤسسة، وفي قسم عاماألیسر من لوحة البنیة الھرمیة، حّدد المستوى 

  

 .إنشاء شبكة السلكیة للمؤسسةیظھر معالج 

 لتوفیر المعلومات التالیة: إنشاء شبكة السلكیة للمؤسسةاستخدم معالج   . 2 الخطوة

 (مثال: موظف) ))SSIDاسم الشبكة الالسلكیة (معّرف مجموعة الخدمات (أدخل  ●

 ، حّدد الصوت والبیانات والمسار السریعنوع شبكة المؤسسةضمن  ●

 أو تأكیده خیار الشبكة الالسلكیةتحدید  ●

 )WPA2حّدد الخیار (مثال: مؤسسة  مستوى األمانبالنسبة إلى  ●

 حّدد متكیف خیارات األمان المتقدمضمن  ●

 للمتابعة في المعالج، ووفّر المعلومات التالیة: التاليانقر فوق  . 3 الخطوة

 )RTP5-Wireless(مثال:  اسم ملف التعریف الالسلكيأدخل  ●

 نعم، حّدد ت البینیةالموصالضمن  ●

)، وقم بتضمین طوابق لتضمینھا في تغطیة معّرف مجموعة Global/RTP/RTP5-C9K(مثال:  SSID، حّدد موقع عملیات بث اختیار موقعضمن  ●
 )Global/RTP/RTP5-C9K/Floor 1) (مثال: SSIDالخدمات (

 .التصال الالسلكيالتصمیم > إعدادات الشبكة > اللمتابعة. یتم عرض شاشة  إنھاءانقر فوق  . 4 الخطوة
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) اإلضافیة باستخدام نفس ملف تعریف الشبكة وأي ملفات تعریف جدیدة للموقع لترتبط بمعّرف SSIDكّرر ھذا اإلجراء لمعّرفات مجموعة الخدمات ( . 5 الخطوة
 ).SSIDمجموعة الخدمات (

.4 اإلجراء ) الالسلكي للضیف للموصالت البینیةSSIDتصمیم معّرف مجموعة الخدمات ( 

إنشاء شبكة السلكیة ، وفي معالج + إضافةانقر فوق  الشبكة الالسلكیة للضیف، وفي قسم إعدادات الشبكة > االتصال الالسلكيالتصمیم > انتقل إلى  . 1 الخطوة
 ، ووفّر المعلومات التالیة:للضیف

 (مثال: ضیف) ))SSIDاسم الشبكة الالسلكیة (معّرف مجموعة الخدمات (أدخل  ●

 حّدد مصادقة الویب مستوى األمانضمن  ●

 )ISEحّدد مصادقة محرك خدمات إدارة الھویة ( المصادقة خادمضمن  ●

 للمتابعة في المعالج. التالياترك االختیارات االفتراضیة األخرى وانقر فوق 

)، في لوحة الشریحة المنبثقة RTP5-Wirelessالمتوافق مع موقع النشر (مثال:  اسم ملف التعریف، حّدد ملفات تعریف االتصال الالسلكيفي خطوة  . 2 الخطوة
 .التالي، ومن ثم انقر فوق حفظ، واحتفظ بالمعلومات االفتراضیة األخرى، وفي الجزء السفلي من اللوحة، انقر فوق نعماالفتراضي وھو  الموصالت البینیةتفظ بتحدید اح

 .منشئ البوابة. تظھر شاشة + إضافة، انقر فوق تخصیص البوابةفي خطوة  . 3 الخطوة

. یتم إنشاء بوابة حفظ)، قم بإجراء أي تخصیصات مرغوبة، ومن ثم في الجزء السفلي للشاشة انقر فوق Guest-RTP5(مثال: بوابة الضیفوفّر اسم  . 4 الخطوة
 مصادقة ویب للضیف للموقع، وستعود إلى الشاشة السابقة.

 .إنھاءانقر فوق  . 5 الخطوة

 الالسلكیة وھو جاھز للنشر. LANیتم إنشاء تصمیم شبكة 

ف بالبرامج ) لدمجWLCالالسلكیة ( LANتوفیر وحدة تحكم شبكة   .5 اإلجراء الموصالت البینیة الالسلكیة للوصول الُمعرَّ

ف بالبرامج، ادفع التكوین من تطبیق التصمیم إلى وحدة تحكم شبكة   ).WLCالالسلكیة ( LANبعد إكمال التصمیم الالسلكي للوصول الُمعرَّ

) وحّدد خانة االختیار المجاورة لھا، ومن ثم في الجزء WLCالالسلكیة ( LANانتقل إلى التزوید > األجھزة > المخزون، ابحث عن وحدة تحكم شبكة  . 1 الخطوة
 العلوي من الشاشة ضمن قائمة اإلجراءات المنسدلة، حّدد التزوید. یتم فتح معالج أجھزة التزوید.

 تلمیح فني

) واحدة WLCالالسلكیة ( LAN)، تظھر وحدة تحكم شبكة HA) عالي التوافر (SSO) في وضع التحویل المناسب (WLCالالسلكیة ( LANعند تكوین زوج من وحدات تحكم شبكة 
) عن طریق النقر فوق اسم الجھاز ومن HA) عالي التوافر (SSO. یمكنك التحقق من تكوین زوج من التحویل المناسب (Cisco) من DNAفي مخزون مركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 .عالي التوافرثم النقر فوق عالمة تبویب 

 

حّدد تعیینات الطوابق  موقع نقطة الوصول الُمدارةضمن  التكوین، وفي خطوة التالي)، وانقر فوق Global/RTP/RTP5-C9Kعّین الموقع (مثال:  . 2 الخطوة
م في ، ومن ثالتالي)، وانقر فوق Global/RTP/RTP5-C9K/Floor 1) (مثال: WLCالالسلكیة ( LANاإلضافیة لنقاط الوصول التي تدیرھا وحدة تحكم شبكة 

 .التاليانقر فوق  التكوین المتقدمخطوة 

 .تطبیق، ومن ثم انقر فوق اآلن، في لوحة الشریحة المنبثقة، احتفظ بالتحدید االفتراضي نشر، راجع التكوینات، وانقر فوق الملخصفي خطوة  . 3 الخطوة

 قبل المتابعة. ناجح حالة التزویدحتى ُتظھر  یثالتحد) على الموقع ویبدأ التزوید. استخدم زر WLCالالسلكیة ( LANیتم تعیین وحدة تحكم شبكة 
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ف بالبرامج للموصالت البینیة  .6 اإلجراء تزوید االتصال الالسلكي للوصول الُمعرَّ

انقر فوق موقع  الموصالت البینیة، وضمن التزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
انقر فوق الموقع المرتبط (مثال:  مواقع تمكین الموصالت البینیة)، وفي الجزء األیسر في لوحة االنتقال RTP5_Fabricالموصالت البینیة الُمنشأ (مثال: 

Global/RTP/RTP5-C9K وانقر فوق وحدة تحكم شبكة ،(LAN ) الالسلكیةWLC إضافة إلى الموصالت البینیة)، ومن ثم. 

  

. یتم إنشاء تكوینات تطبیق، ومن ثم انقر فوق اآلن، وفي قائمة الشریحة المنبثقة احتفظ بالتحدید االفتراضي حفظفي الجزء السفلي من الشاشة انقر فوق   . 2 الخطوة
 ) إلنشاء اتصال آمن بمستوى تحكم الموصالت البینیة.WLCالالسلكیة ( LANوحدة تحكم شبكة 

  

وحدة التحكم > عن طریق االنتقال إلى  WLC) في الموصالت البینیة من وحدة تحكم إدارة WLCالالسلكیة ( LANدات تحكم شبكة یمكنك التحقق من دمج زوج وح
 ، والذي یعرض تمكین دمج الموصالت البینیة مع تشغیل حالة االتصال.تكوین الموصالت البینیة > مستوى التحكم
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.7 اإلجراء یة الالسلكیةتمكین إلحاق نقاط الوصول في الموصالت البین 

. تعمل ھذه الشبكة الظاھریة الخاصة INFRA_VN) ھي األجھزة المضیفة التي تضم الموصالت البینیة ویتم تعیینھا على شبكة ظاھریة باسم APنقاط الوصول (
البینیة باستخدام مستوى التحكم في الموصالت  ) على تمكین اتصال اإلدارة بین نقاط الوصول في ُعقد حافة الموصالتAPألجھزة البنیة األساسیة مثل نقاط الوصول (

 ) الموجودة خارج الموصالت البینیة كجزء من اتصال التوجیھ العام. WLCالالسلكیة ( LANالبینیة ووحدة تحكم شبكة 

 ) التي سُتستخدم للموصالت البینیة مباشرًة بُعقدة حافة داخل الموصالت البینیة.APِصل نقاط الوصول ( . 1 الخطوة

انقر فوق  مجال الموصالت البینیة، وضمن التزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAات مركز بنیة الشبكة الرقمیة (من لوحة معلوم . 2 الخطوة
(مثال: انقر فوق الموقع المرتبط  مواقع تمكین الموصالت البینیة)، وفي الجزء األیسر في لوحة االنتقال RTP5_Fabricموقع الموصالت البینیة الُمنشأ (مثال: 

Global/RTP/RTP5-C9K إلحاق المضیف)، ومن ثم انقر فوق. 

 .INFRA_VN، حّدد الشبكات الظاھریةضمن  . 3 الخطوة

  

نقطة الوصول حّدد  نوع التجمع)، وضمن ACCESS_POINT-RTP5) (مثال: APلنقاط الوصول ( IPحّدد خانة االختیار المجاورة السم تجمع  . 4 الخطوة
)AP( تحدیث، ثم انقر فوق. 

  

 .تطبیق، ثم انقر فوق اآلنفي لوحة الشریحة المنبثقة لتعدیل الشبكة الظاھریة، احتفظ بالتحدید االفتراضي  . 5 الخطوة
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تعیینات ، وفي الشریحة المنبثقة تعیین)، وحّدد AP، حّدد محوالً، وحّدد أي من المنافذ على المحول الستخدامھا لنقاط الوصول (تحدید تعیین المنفذضمن  . 6 الخطوة
، ثم انقر فوق بال مصادقةحّدد  قالب المصادقة، وضمن تجمع العناوین، واترك التحدید االفتراضي )APنقطة الوصول (حّدد  الجھاز المتصلنوع ، ضمن المنفذ
 .تحدیث

  

 تلمیح فني

في محوالت حافة الموصالت البینیة عندما یتم  CDP) عن طریق تزوید ماكرو APعلى تمكین اإللحاق التلقائي لنقاط الوصول ( Cisco) من DNAیعمل مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
لنقاط  IPلتعیین منفذ على تجمع عناوین  Cisco) من DNA. وبدالً من ذلك، استخدم تكوینات منفذ المحول في مركز بنیة الشبكة الرقمیة (بال مصادقةتعیین قالب المصادقة على 

 ).APالوصول (

 ).APبھا منافذ ُمستخدمة لنقاط الوصول (كّرر الخطوة السابقة ألي محوالت إضافیة  . 7 الخطوة

، واحتفظ بالتحدید االفتراضي حفظ، وانقر فوق تحدید تعیین المنفذ)، في الجزء العلوي من قسم APبعد تحدید جمیع المنافذ التي تدعم نقاط الوصول ( . 8 الخطوة
 .تطبیق، ثم انقر فوق اآلن

) ویسمح لھا AP) بتكوین تعقب األجھزة الذي یتعرف على نقاط الوصول (APصلة بنقاط الوصول (بعد اكتمال التحدیث، یتم تمكین منافذ محول ُعقدة الحافة المت
 باالتصال الشبكة.

 تلمیح فني

التوجیھ األكثر ). یجب أن یكون WLCالالسلكیة ( LAN) للوصول إلى وحدة التحكم في شبكة APsال یمكن استخدام التوجیھ االفتراضي في الشبكة السفلیة بواسطة نقاط الوصول (
) موجوًدا في جدول التوجیھ العام في كل عقدة حیث تكون WLCالالسلكیة ( LANلوحدة التحكم في شبكة  IP) إلى عناوین 32/أو توجیھ المضیف  24/ تحدیًدا (مثل الشبكة الفرعیة

السفلیة لتحقیق الكفاءة. بدالً من ذلك،  IGP) على الحد في عملیة توجیھ WLC( الالسلكیة LAN) متصلة إلنشاء اتصال. أِعد توزیع موّجھ وحدة تحكم شبكة APsنقاط الوصول (
 ).APیمكنك إنشاء إدخاالت ثابتة في كل عقدة حافة تدعم نقاط الوصول (

العلوي، في  ، ثم في الجزءالتزوید > األجھزة > المخزونالرئیسیة، ضمن  Cisco) من DNAانتقل إلى لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 9 الخطوة
) إلى المخزون دون انتظار WLCالالسلكیة ( LAN) المرتبطة بوحدة تحكم شبكة AP. تتم إضافة نقاط الوصول (إعادة المزامنةالمنسدلة، حّدد  اإلجراءاتقائمة 

 تحدیث المخزون.

) AP، حّدد نقاط الوصول (األجھزة > المخزون التزوید >الرئیسیة، وضمن  Cisco) من DNAانتقل إلى لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 10 الخطوة
 .التزویدالمنسدلة، حّدد  اإلجراءاتالُمراد إضافتھا، وفي الجزء العلوي، في قائمة 

ملف ، لـ التالي)، وانقر فوق Global/RTP/RTP5-C9K/ Floor 1) على طابق (مثال: AP، عّین نقاط الوصول (تزوید األجھزةعلى شاشة  . 11 الخطوة
، وفي لوحة الشریحة الخارجة، نشرانقر فوق  الملخص، وفي صفحة التالي، وانقر فوق نموذجي، وإذا لم تقم بإنشاء الخاص بك، حّدد )RFلكي (تعریف التردد الالس

 . قم باإلقرار بأي تحذیرات حول عملیات إعادة التمھید.تطبیق، ثم انقر فوق اآلناترك التحدید االفتراضي 
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.8 اإلجراء الظاھریة وقم بتمكین االتصالعیِّن العمالء الالسلكیین للشبكة  

انقر  مجاالت الموصالت البینیة، وضمن التزوید > الموصالت البینیة، انتقل إلى Cisco) من DNAمن لوحة معلومات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( . 1 الخطوة
انقر فوق الموقع المرتبط (مثال:  ن الموصالت البینیةمواقع تمكی)، وفي الجزء األیسر في لوحة االنتقال RTP5_Fabricفوق موقع الموصالت البینیة الُمنشأ (مثال: 

Global/RTP/RTP5-C9K إلحاق المضیف)، ومن ثم انقر فوق عالمة تبویب. 

 مجموعة قابلة للتوسع ذات الصلة، وحّدد أي تجمع عناوین، حّدد SSIDاسم ، لكل ) لالتصال الالسلكيSSIDمعّرفات مجموعة الخدمات (ضمن قسم  . 2 الخطوة
 .تطبیق، ثم انقر فوق اآلن، واحتفظ بالتحدید االفتراضي حفظذات صلة، وانقر فوق 

   

 یمكن لألجھزة اآلن االتصال عبر الشبكات الالسلكیة.
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 الملحق أ: قائمة المنتجات
جموعة الُمتحقق من صحتھا جمیع االحتماالت. ُتدَرج تم تضمین المنتجات وإصدارات البرامج التالیة كجزء من التحقق من الصحة في دلیل النشر ھذا، وال تشمل ھذه الم

ف بالبرامجخیارات األجھزة اإلضافیة في  ف بالبرامجذي الصلة، و دلیل تصمیم حل الوصول المعرَّ أوراق بیانات ، وقد تحتوي مصفوفة توافق منتجات الوصول المعرَّ
) DNAعلى إرشادات تتجاوز ما تم اختباره كجزء من ھذا الدلیل. یتم إصدار حزمة ملفات مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( Cisco) من DNAمركز بنیة الشبكة الرقمیة (

 الِحزم.الُمحّدثة بشكل منتظم وھي متاحة في قوائم التحدیثات و Ciscoمن 

 Ciscoمركز بنیة الشبكة الرقمیة من  .3 الجدول

 إصدار البرنامج رقم الجزء المنتج

 Cisco  DN2-HW-APL-L) من DNAأجھزة مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
 ) M5(الھیكل القائم على 

1.2.10.4 
 )1.1.0.754(النظام 

 Cisco) من DNAِحزم مركز بنیة الشبكة الرقمیة ( .4 الجدول

ال یتم تضمین جمیع الِحزم كجزء من اختبار التحقق من —أثناء التحقق من الصحة ُمدرجة Cisco) من DNAعلى مركز بنیة الشبكة الرقمیة (جمیع الِحزم التي تعمل 
ف بالبرامج.  الصحة للوصول المعرَّ

 اإلصدار الحزمة

 2.1.28.170011 سیاسة التطبیق

 1.2.11.304 األساس -الضمان 

 2.10.254 .1 جھاز االستشعار –الضمان 

 2.1.28.600244.9 األساس –التشغیل التلقائي 

 2.1.28.60244 االلتقاط الذكي –التشغیل التلقائي 

 2.1.28.60244 جھاز االستشعار –التشغیل التلقائي 

) من DNAواجھة مستخدم مركز بنیة الشبكة الرقمیة (
Cisco 

1.2.11.19 

 28.60244 .2.1 مشّغل األوامر

 2.1.18.60024 إلحاق الجھاز 

 DNAC 1.0.8.8منصة 

 2.1.28.60244 إدارة الصور

 2.1.28.60244 األساس – (NCP)بروتوكول التحكم في الشبكة 

 2.1.28.60244.9 الخدمات – (NCP)بروتوكول التحكم في الشبكة 

 2.1.28.60244.9 منصة وحدة التحكم في الشبكة

 1.1.11.8 التحلیالت األساسیة –منصة بیانات الشبكة 

 1.1.11.77 المركز –منصة بیانات الشبكة 

 1.1.11.8 المدیر –منصة بیانات الشبكة 

https://cs.co/sda-sdg
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/dna-center/datasheet-listing.html
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 اإلصدار الحزمة

 2.1.28.60244 تتبع المسار

ف بالبرامج  2.1.28.60244.9 الوصول المعرَّ

 إدارة الھویة .5 الجدول

 إصدار البرامج المنتج المنطقة الوظیفیة

 Identity Services Engineمحرك خدمات الھویة  Ciscoمن  ISEخادم 
 Ciscoمن 

 6مجموعة التصحیح  2.4

ف بالبرامج .6 الجدول  مستوى التحكم وحد الموصالت البینیة للوصول المعرَّ

 إصدار البرامج المنتج المنطقة الوظیفیة

 Cisco Catalyst 9500 Series 16.9.3محوالت  مستوى التحكم والحد

 Cisco Catalyst 9500 Series 16.9.3محوالت  مستوى التحكم والحد

 (ألیاف  Cisco Catalyst 3850 XSمحوالت  موقع صغیر  –مستوى التحكم والحد 
 جیجابت/ثانیة) 10

16.9.3 

 Cisco 4000 Series 16.9.2موّجھات الخدمات المتكاملة  مستوى التحكم والحد

 Cisco ASR 1000-Xموّجھات خدمات التجمیع  واسع النطاق –مستوى التحكم والحد 
 HX Series-1000و

16.9.2 

 Cisco Catalyst 6807فتحات في  7ھیكل ذو  الحد
أو  Supervisor Engine 6Tبمحرك اإلشراف 

Supervisor Engine 2T 10و GE  منفًذا  32ذو
 المدمج المزدوج DFC4مع  6800في 

15.5(1)SY2 

 X 15.5(1)SY2-6840و Cisco Catalyst 6880-Xمحوالت  الحد

 Cisco Nexus 7700الھیكل ذو الفتحتین بمحوالت  الحد الخارجي
ووحدة  Supervisor 2 Enhancedمع وحدة ُمحسنة 

 Ciscoمنفًذا في  48جیجابایت بـ  1/10إیثرنت 
Nexus 7700 M3-Series 

8.3(2) 

 Cisco Cloud Services Router 1000V مستوى التحكم
Series 

16.9.2 

ف بالبرامجحافة الموصالت البینیة للوصول  .7 الجدول  المعرَّ

 إصدار البرامج المنتج المنطقة الوظیفیة

 Cisco Cloud Services Router 1000V حافة الموصالت البینیة
Series –  قابل للتجمیع 

16.9.3 

بمحرك اإلشراف  Cisco Catalyst 9400 Series حافة الموصالت البینیة 
 الھیكل النمطي  – 1

16.9.3 

 16.9.3 قابل للتجمیع  – Cisco Catalyst 3850 Series حافة الموصالت البینیة
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 إصدار البرامج المنتج المنطقة الوظیفیة

مستقل بتكدیس  – Cisco Catalyst 3650 Series حافة الموصالت البینیة
 اختیاري

16.9.3 

بمحرك اإلشراف  Cisco Catalyst 4500E Series حافة الموصالت البینیة
8-E –  الھیكل النمطي 

3.10.2E 

ف بالبرامج  .8 الجدول  الالسلكيالوصول المعرَّ

 إصدار البرامج المنتج المنطقة الوظیفیة

 5520و Cisco 8540وحدات التحكم الالسلكیة  الالسلكیة LANوحدة تحكم شبكة 
  Series 3504و

8.8.111.0 (8.8 MR1) 

 3800و 2800و Cisco Aironet® 1800 نقاط وصول وضع الموصالت البینیة 
Series (Wave 2)  

8.8.111.0 (8.8 MR1) 

 لھذا الدلیل (ال یشمل جمیع االحتماالت) LANتم اختبار محوالت التشغیل التلقائي لشبكة  .9 الجدول

 المنتج المنطقة الوظیفیة

Cisco Catalyst 9500 Series (إصدارات األداء القیاسیة)  الجھاز الرئیسي 

 الجھاز الرئیسي  جیجابت/ثانیة) 10(ألیاف  Cisco Catalyst 3850 XSمحوالت 

Cisco Catalyst 9300 Series –  اكتشف الجھاز الرئیسي جھاًزا قابل للتجمیع 

Cisco Catalyst 9400 Series  اكتشف الجھاز الرئیسي جھاًزا الھیكل النمطي  – 1بمحرك اإلشراف 
 جیجابت/ثانیة) 10(الواجھة 

Cisco Catalyst 3850 Series –  الجھاز الُمكتشف قابل للتجمیع 

Cisco Catalyst 3650 Series – الجھاز الُمكتشف مستقل بتكدیس اختیاري 

Cisco Catalyst 4500E Series  8بمحرك اإلشراف-E –  الجھاز الُمكتشف الھیكل النمطي 
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 المالحظات
 .cvds-https://cs.co/enعلى  Ciscoمجتمع للتعلیقات واالقتراحات المتعلقة بھذا الدلیل واألدلة ذات الصلة، انضم إلى المناقشة على 
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