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Unified Intelligence Center — wprowadzenie
• Cisco Unified Intelligence Center — wprowadzenie, strona 1

Cisco Unified Intelligence Center — wprowadzenie
Unified Intelligence Center to aplikacja internetowa do raportowania danych historycznych i danych
dynamicznych.
Główne cechy aplikacji:
• Pobieranie danych z bazy podstawowego oprogramowania. Podstawowym oprogramowaniem może
być dowolny produkt z serii Contact Center.
• Możliwość tworzenia własnych zapytań w celu pobrania konkretnych danych.
• Dostosowywanie wyglądu raportów.
• Dostosowywanie danych zawartych w raportach.
• Możliwość przydzielenia poszczególnym osobom odpowiednich uprawnień do przeglądania konkretnych
danych, w zależności od pełnionej funkcji.
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Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
2

ROZDZIAŁ

2

Konsole
• Omówienie konsoli, strona 3
• Menedżer konsoli, strona 4
• Wyświetlanie konsoli, strona 4
• Tworzenie konsoli, strona 5
• Dodawanie elementów do konsoli, strona 5
• Uruchamianie pokazu slajdów, strona 7
• Wyświetlanie trwałego łącza do konsoli, strona 7

Omówienie konsoli
Konsole to strony internetowe, na których mogą być wyświetlane raporty, raporty zaplanowane, notatki
samoprzylepne oraz elementy internetowe, takie jak adresy URL i widżety internetowe, które dotyczą
określonych przepływów pracy i obowiązków.
Kliknięcie szuflady Konsole w lewym panelu powoduje otwarcie strony Dostępne konsole. (Szufladę Konsole
mogą otwierać tylko użytkownicy z rolą Projektant konsoli). Konsole wyświetlane po otwarciu szuflady
Konsole są utworzone przez bieżącego i innych użytkowników. Użytkownik widzi konsole utworzone przez
innych użytkowników, ponieważ otrzymał on uprawnienia do ich wyświetlania.

Uwaga

• Wszystkie konsole muszą być tworzone przez użytkownika z rolą Projektant konsoli.
• Aplikacja Unified Intelligence Center nie jest instalowana z konsolą domyślną.
• Wszystkie działania w interfejsie konsoli są oparte na roli użytkownika i jego uprawnieniach
dotyczących obiektów w ramach konsoli i kategorii.
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Menedżer konsoli
Menedżer konsoli to wyjątkowa funkcja aplikacji Cisco Unified Intelligence Center, która umożliwia
wyświetlanie wielu obiektów, takich jak strona internetowa, widżety i raporty, w postaci skonsolidowanego
widoku.

Wyświetlanie konsoli
Uwaga

Użytkownik z uprawnieniami Wykonanie może wyświetlać konsolę, zależnie od uprawnienia dotyczącego
kategorii konsoli. (Użytkownik bez uprawnień do wyświetlania kategorii nie może zlokalizować konsoli,
nawet jeśli ma uprawnienie Wykonanie lub Zapis dotyczące danej konsoli).
Aby wyświetlić konsolę, kliknij ją lub kliknij konsolę prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Widok.
Na konsoli można przeprowadzić następujące operacje:
• Dodaj — umożliwia wyświetlenie okna dialogowego, w którym użytkownicy posiadający odpowiednie
uprawnienia mogą dodawać elementy konsoli. Nowa konsola jest domyślnie pusta. Użytkownik z rolą
Projektant konsoli bez uprawnień do zapisu może dodawać elementy do konsoli, jednak nie może
zapisać dodanych elementów.
• Automatyczne odświeżanie — umożliwia włączenie i wyłączenie automatycznego odświeżania danych
wyświetlonych w tym oknie. Gdy jest zaznaczone pole wyboru Automatyczne odświeżanie, system
odświeża dane w czasie rzeczywistym. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, dostępne dane pozostają
niezmienione do momentu ich odświeżenia.

Uwaga

W przypadku ręcznego odświeżania widżetów, w których jest wyświetlone łącze trwałe
konsoli, zaznaczenie pola wyboru Automatyczne odświeżanie zostanie przywrócone
po odświeżeniu. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy trwałe łącze konsoli zostało
otwarte w przeglądarce konsoli.

• Zapisz — powoduje zapisanie zmian wprowadzonych w konsoli.
• Odśwież — aktualizuje konsolę po wprowadzeniu zmian.
• W nowym oknie — tworzy trwałe łącze w nowym, osobnym oknie przeglądarki. W nowym oknie nie
są obsługiwane funkcje edycji ani paska narzędzi aplikacji Cisco Unified Intelligence Center. Aby
zamknąć okno, należy kliknąć pozycję x.

Uwaga

Jeśli dane pole wyboru jest zaznaczone w oknie głównym, będzie także zaznaczone w
nowym oknie. Po naciśnięciu przycisku F5, gdy jest wyświetlane nowe okno, system
odświeża dane, jednak nie zmienia się zaznaczenie pola wyboru Automatyczne
odświeżanie.
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• Pokaz slajdów — wybranie tego działania umożliwia wyświetlenie elementów konsoli jako pokazu
slajdów konsoli. Ta funkcja pozostanie wyłączona do momentu dodania elementów do konsoli.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• X — służy do zamykania konsoli.

Tworzenie konsoli
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć konsolę.

Procedura
Krok 1

Kliknij kartę Konsola.

Krok 2

Na karcie Konsola kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz zapisać konsolę, i wybierz
polecenie Utwórz konsolę.

Krok 3

W oknie Tworzenie konsoli wpisz nazwę konsoli.

Krok 4

Przypisz uprawnienia użytkownikom i kliknij przycisk OK.

Dodawanie elementów do konsoli
Do konsoli można dodać następujące elementy:
• Raport: Wyświetlenie w konsoli istniejącego raportu.
• Harmonogram: Wyświetlenie w konsoli zaplanowanego raportu.
• Adres URL: Wyświetlenie w konsoli strony internetowej.
• Notatka samoprzylepna: Dodawanie do konsoli notatek samoprzylepnych.
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• Widżety niestandardowe: Dodawanie do konsoli widżetów niestandardowych.
Rysunek 1: Widżety w konsoli

Aby dodać elementy do konsoli, wykonaj następujące kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Konsole.

Krok 2

Kliknij konsolę, do której chcesz dodać elementy.
Uwaga
Możesz również utworzyć konsolę i dodać do niej elementy. Zobacz Tworzenie konsoli.

Krok 3
Krok 4

W konsoli kliknij przycisk Dodaj.

Krok 5

Z listy rozwijanej Typ wybierz typ elementu, który chcesz dodać.

Krok 6

W sekcji Rozmiar określ szerokość i wysokość elementu w pikselach.

Krok 7

W sekcji Pozycja określ odległość elementu od lewej i górnej krawędzi konsoli.
W sekcji Zawartość elementu konsoli zdefiniuj element konsoli wybrany w punkcie 5.
Aby wyświetlić raport:

Krok 8

W polu Tytuł wpisz nazwę elementu.

a) Klikając strzałki, przejdź do folderu zawierającego raport, który chcesz wyświetlić w konsoli.
b) Wybierz raport.
c) Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić raport zaplanowany:
a) Wybierz harmonogram w polu Harmonogram.
Uwaga
Możesz go wyszukać przy użyciu pola Wyszukaj w
harmonogramie.
b) Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić adres URL:
a) W polu Adres URL podaj adres strony internetowej, którą chcesz wyświetlić w konsoli.
b) Kliknij przycisk OK.
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Aby wyświetlić widżet niestandardowy:
a) W polu Zawartość wprowadź kod w języku Java widżetu, który chcesz wyświetlać w konsoli.
b) Kliknij przycisk OK.
Aby wyświetlić notatkę samoprzylepną:
a) W polu Zawartość wpisz zawartość notatki samoprzylepnej. Możesz pozostawić to pole puste.
b) Kliknij przycisk OK.

Uruchamianie pokazu slajdów
Funkcja Pokaz slajdów umożliwia wyświetlenie dodanych elementów konsoli w nowym oknie.
Aby użyć pokazu slajdów, wykonaj następujące czynności:

Procedura
Krok 1

Kliknij przycisk Pokaz slajdów na pasku narzędzi. Spowoduje to otwarcie pokazu slajdów w nowym oknie.
Uwaga
Jeśli konsola ma tylko jeden element, pokaz slajdów można uruchomić, ale nie będą widoczne
żadne zmiany.

Krok 2

Następujące czynności umożliwiają rozpoczęcie, zatrzymanie, wstrzymanie i ustawienie interwału pokazu
slajdów.
• Odtwórz — uruchomienie odtwarzania pokazu slajdów.
• Wstrzymaj — tymczasowe wstrzymanie odtwarzania pokazu slajdów.
• Zatrzymaj — zatrzymanie pokazu slajdów i powrót do konsoli.
• Ustaw interwał — otwarcie okna dialogowego, w którym można ustawić interwał pokazu slajdów.
Uwaga
Minimalny interwał to 1, a maksymalny to
900 sekund.

Wyświetlanie trwałego łącza do konsoli
Uwaga

Trwałe łącze jest dostępne tylko w przeglądarce internetowej. Nie można go używać w aplikacji, takiej
jak Microsoft Excel, do pobierania danych ani wyświetlania konsoli.
Aby uzyskać trwałe łącze do konsoli, wykonaj poniższe kroki.

Na samym początku
Trwałe łącze do konsoli jest tworzone podczas tworzenia konsoli.
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Procedura
Krok 1

Kliknij kartę Konsole w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do danej konsoli.

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Konsola i wybierz polecenie Łącze HTML.

Krok 4

Skopiuj Łącze HTML. Jest to trwałe łącze do tej konsoli.

Krok 5

Zaznacz pole wyboru Włącz dostęp bez uwierzytelniania, jeśli łącze ma być dostępne bez uwierzytelniania.
Uwaga
Niezależnie od tego, czy to pole wyboru będzie zaznaczone, przy dostępie do łącza po raz pierwszy
będzie wymagane uwierzytelnianie.
Kliknij przycisk OK.

Krok 6

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
8

ROZDZIAŁ

3

Definicje raportów
• Menedżer definicji raportów, strona 9
• Definicje raportów standardowych, strona 10
• Tworzenie i edycja definicji raportów, strona 10
• Importowanie definicji raportu, strona 10
• Tworzenie definicji raportu typu Zapytanie bazy danych, strona 11
• Tworzenie definicji raportu typu Blok anonimowy, strona 12
• Tworzenie definicji raportu typu Procedura składowana, strona 13
• Tworzenie definicji raportu typu Strumieniowanie na żywo, strona 14
• Tworzenie i edytowanie wyszukiwań szczegółowych, strona 15

Menedżer definicji raportów
Każdy raport ma definicję raportu, która określa sposób pobierania danych ze źródła danych do szablonu
raportu.
Oprócz określenia sposobu pobierania danych (za pomocą prostego zapytania programu MS SQL, zapytania
procedury składowanej, strumieniowania na żywo lub zapytania bloku anonimowego) definicja raportu zawiera
uzyskany zestaw danych. Obejmuje on pola, filtry, formuły, częstotliwość odświeżania, a także pole kryteriów
kluczowych raportu.

Uwaga

Aplikacja Unified Intelligence Center instaluje standardową definicję raportu dla każdego szablonu
raportu.
Dostęp do interfejsu definicji raportów jest określany na podstawie typu licencji i roli użytkownika. Tę
szufladę mogą otwierać jedynie użytkownicy, którzy mają licencję Premium i pełnią rolę projektanta definicji
raportu.
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Uwaga

Wszystkie działania w interfejsie definicji raportów są oparte na roli użytkownika i jego uprawnieniach
dotyczących obiektów w ramach definicji raportów i kategorii.

Definicje raportów standardowych
W aplikacji Unified Intelligence Center jest dostępnych kilka skonfigurowanych, gotowych do użycia definicji
raportów.
Można tworzyć nowe definicje raportów lub modyfikować istniejące, a następnie zapisywać je jako nowe.
W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy definicję raportu standardowego, a następnie wybrać
opcję Zapisz jako lub najpierw edytować daną definicję, a następnie wybrać opcję Zapisz jako. Po zapisaniu
definicji raportu z nową nazwą można ją następnie edytować.
Wszystkie definicje raportów znajdują się w lewym panelu, w szufladzie Definicje raportów.

Tworzenie i edycja definicji raportów
Definicje raportów znajdują się w lewym panelu, w szufladzie Definicje raportów. Aby uporządkować
definicje raportów według kategorii, można utworzyć osobne foldery.
Definicje raportów są oparte na używanych w nich typach zapytań. Poniżej podano wykaz typów zapytań:
• Zapytanie bazy danych — proste zapytanie, które jest powszechnie stosowane w większości definicji
raportów. Aby skonfigurować definicję raportu na podstawie zapytania bazy danych, zobacz Tworzenie
definicji raportu typu Zapytanie bazy danych, na stronie 11.
• Blok anonimowy — blok zapytań utworzony w celu pobierania konkretnych danych. Aby skonfigurować
definicję raportu na podstawie bloku anonimowego, zobacz Tworzenie definicji raportu typu Blok
anonimowy, na stronie 12.
• Procedura składowana — wcześniej zdefiniowana procedura służąca do pozyskiwania konkretnych
danych. Aby skonfigurować definicję raportów na podstawie procedury składowanej, zobacz Tworzenie
definicji raportu typu Procedura składowana, na stronie 13.
• Strumieniowanie na żywo — specjalne zapytanie służące do pozyskiwania danych ze źródeł typu Java
Message Service (JMS), które przesyłają dane w czasie rzeczywistym. Aby skonfigurować definicję
raportów na potrzeby strumieniowania na żywo, zobacz Tworzenie definicji raportu typu Strumieniowanie
na żywo, na stronie 14.

Importowanie definicji raportu
Istniejący plik XML z definicją raportu można zaimportować do aplikacji Unified Intelligence Center, a
następnie dostosować.
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Definicje raportów
Tworzenie definicji raportu typu Zapytanie bazy danych

Uwaga

Źródło danych używane w importowanej definicji raportu musi być skonfigurowane w aplikacji Unified
Intelligence Center. Ponadto jeśli w definicji raportu są zdefiniowane listy wartości, źródło danych
używane przez tej listy wartości również musi być zdefiniowane w aplikacji Unified Intelligence Center.
W poniższych krokach opisano sposób importowania istniejącej definicji raportu aplikacji Unified Intelligence
Center.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do folderu, do którego chcesz zaimportować definicję raportu.
Aby utworzyć podfolder, przejdź do odpowiedniego folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij przycisk Importowanie definicji.

Krok 4

W polu Nazwa pliku (plik XML) kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik XML.

Krok 5

Znajdź i zaznacz plik xml z definicją raportu, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Krok 6

Z listy rozwijanej Źródło danych dla definicji raportu wybierz źródło danych używane w definicji raportu.

Krok 7

Z listy rozwijanej Źródło danych dla listy wartości wybierz źródło danych używane w listach wartości
zdefiniowanych w definicji raportu.
Uwaga
Źródło danych dla listy wartości trzeba wybrać tylko wtedy, gdy jest ono inne niż źródło danych
dla definicji raportu. W przypadku definicji raportów Strumieniowania na żywo wybranie źródła
danych dla list wartości jest wymagane.

Krok 8

W polu Zapisz w przejdź do folderu, w którym chcesz umieścić importowaną definicję raportu. Strzałki
umożliwiają rozwijanie folderów.
Kliknij przycisk Importuj.

Krok 9

Tworzenie definicji raportu typu Zapytanie bazy danych
Aby utworzyć definicję raportu z użyciem zapytania bazy danych, wykonaj poniższe kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do kategorii, w której chcesz utworzyć definicję raportu.
Uwaga
Aby utworzyć podkategorię, przejdź do odpowiedniej kategorii, kliknij ją prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Utwórz podkategorię.
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Definicje raportów
Tworzenie definicji raportu typu Blok anonimowy

Krok 3

Kliknij kategorię prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz definicję raportu.

Krok 4

W polu Nazwa wpisz nazwę definicji raportu.
W polu Opis wpisz opis definicji raportu.
Przypisz odpowiednie uprawnienia i kliknij przycisk OK.

Krok 5
Krok 6
Krok 7

Z listy rozwijanej Typ zapytania wybierz pozycję Zapytanie bazy danych.

Krok 8

Z listy rozwijanej Źródło danych wybierz odpowiednie źródło danych.
Uwaga
Upewnij się, że Stan źródła danych dla wybranego źródła danych ma wartość Online.

Krok 9

W polu Zapytanie wprowadź zapytanie bazy danych.

Krok 10 Kliknij przycisk Utwórz pola, aby sprawdzić poprawność zapytania i pobrać pola z bazy danych.
Krok 11 Na karcie Pola skonfiguruj pola istniejące w definicji raportu lub dodaj nowe.
Krok 12 Kliknij opcję Właściwości.
Krok 13 Wpisz numer w polu Wersja i nazwisko w polu Autor.
Krok 14 Z listy rozwijanej Pole kryteriów kluczowych wybierz pole, które będzie pełnić rolę kryteriów kluczowych.
Krok 15 Zaznacz pole wyboru Historyczne, aby zachować częstotliwość odświeżania ponad 900 milisekund.
Krok 16 Z listy rozwijanej Pole klucza historycznego wybierz pole, które będzie pełnić rolę pola klucza historycznego.
Uwaga
To pole jest dostępne po zaznaczeniu pola wyboru
Historyczne.
Krok 17 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie definicji raportu typu Blok anonimowy
Przed utworzeniem definicji raportu, w której będzie wykorzystywany typ zapytania Blok anonimowy, należy
się upewnić, że lokalizacja procedury składowanej jest dostępna z aplikacji Unified Intelligence Center.
Aby utworzyć definicję raportu, w której będzie wykorzystywana procedura składowana, wykonaj poniższe
kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do kategorii, w której chcesz utworzyć definicję raportu.
Uwaga
Aby utworzyć podkategorię, przejdź do odpowiedniej kategorii, kliknij ją prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij kategorię prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz definicję raportu.

Krok 4

W polu Nazwa wpisz nazwę definicji raportu.
W polu Opis wpisz opis definicji raportu.
Przypisz odpowiednie uprawnienia i kliknij przycisk OK.

Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8

Z listy rozwijanej Typ zapytania wybierz pozycję Blok anonimowy.
Z listy rozwijanej Źródło danych wybierz odpowiednie źródło danych.
Uwaga
Upewnij się, że Stan źródła danych dla wybranego źródła danych ma wartość Online.
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Definicje raportów
Tworzenie definicji raportu typu Procedura składowana

Krok 9

W polu Blok anonimowy wprowadź zapytanie bazy danych zawierające parametr.

Krok 10 Kliknij przycisk Utwórz parametry, aby wyświetlić listę parametrów.
Krok 11 W sekcji Parametry, w kolumnie Wartość podaj dla każdego parametru wartość, która zostanie podstawiona
za zmienną parametru w zapytaniu.
Krok 12 Kliknij przycisk Utwórz pola, aby sprawdzić poprawność zapytania i pobrać pola z bazy danych.
Uwaga
Aby edytować właściwości dowolnego parametru, kliknij kartę Parametry.
Krok 13 Na karcie Pola skonfiguruj pola istniejące w definicji raportu lub dodaj nowe.
Krok 14 Kliknij opcję Właściwości.
Krok 15 Wpisz numer w polu Wersja i nazwisko w polu Autor.
Krok 16 Zaznacz pole wyboru Historyczne, aby zachować częstotliwość odświeżania ponad 900 milisekund.
Krok 17 Z listy rozwijanej Pole klucza historycznego wybierz pole, które będzie pełnić rolę pola klucza historycznego.
Uwaga
To pole jest dostępne po zaznaczeniu pola wyboru
Historyczne.
Krok 18 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie definicji raportu typu Procedura składowana
Aby utworzyć definicję raportu z użyciem typu zapytania Procedura składowana, należy się upewnić, że
lokalizacja procedury składowanej jest dostępna z aplikacji Unified Intelligence Center.
Aby utworzyć definicję raportu, w której będzie wykorzystywana procedura składowana, wykonaj poniższe
kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do kategorii, w której chcesz utworzyć definicję raportu.
Uwaga
Aby utworzyć podkategorię, przejdź do odpowiedniej kategorii, kliknij ją prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij kategorię prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz definicję raportu.

Krok 4

W polu Nazwa wpisz nazwę definicji raportu.
W polu Opis wpisz opis definicji raportu.
Przypisz odpowiednie uprawnienia i kliknij przycisk OK.

Krok 5
Krok 6
Krok 7

Z listy rozwijanej Typ zapytania wybierz pozycję Procedura składowana.

Krok 8

Z listy rozwijanej Źródło danych wybierz odpowiednie źródło danych.
Uwaga
Upewnij się, że Stan źródła danych dla wybranego źródła danych ma wartość Online.

Krok 9

W polu Procedura składowana podaj nazwę procedury składowanej.

Krok 10 Kliknij przycisk Utwórz parametry, aby wyświetlić listę parametrów.
Krok 11 W kolumnie Wartość podaj wartości wszystkich parametrów, które zostaną podstawione jako wartości
zmiennych parametrów w zapytaniu.
Krok 12 Kliknij przycisk Utwórz pola, aby sprawdzić poprawność zapytania i pobrać pola z bazy danych.
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Definicje raportów
Tworzenie definicji raportu typu Strumieniowanie na żywo

Uwaga

Aby edytować właściwości dowolnego parametru, kliknij kartę Parametry.

Krok 13 Na karcie Pola skonfiguruj pola istniejące w definicji raportu lub dodaj nowe.
Krok 14 Kliknij opcję Właściwości.
Krok 15 Wpisz numer w polu Wersja i nazwisko w polu Autor.
Krok 16 Z listy rozwijanej Pole kryteriów kluczowych wybierz pole, które będzie pełnić rolę kryteriów kluczowych.
Krok 17 Zaznacz pole wyboru Historyczne, aby zachować częstotliwość odświeżania ponad 900 milisekund.
Krok 18 Z listy rozwijanej Pole klucza historycznego wybierz pole, które będzie pełnić rolę pola klucza historycznego.
Uwaga
To pole jest dostępne po zaznaczeniu pola wyboru
Historyczne.
Krok 19 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie definicji raportu typu Strumieniowanie na żywo
Aby można było utworzyć definicję raportu dla typu zapytania Strumieniowanie na żywo, w aplikacji Cisco
Unified Intelligence Center musi być skonfigurowane źródło danych oparte na usłudze Java Message Service
(JMS).
Aby utworzyć definicję raportu z wykorzystaniem źródła danych opartego na usłudze JMS, wykonaj poniższe
kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do kategorii, w której chcesz utworzyć definicję raportu.
Uwaga
Aby utworzyć podkategorię, przejdź do odpowiedniej kategorii, kliknij ją prawym przyciskiem
myszy i wybierz polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij kategorię prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz definicję raportu.

Krok 4
Krok 5
Krok 6

W polu Nazwa wpisz nazwę definicji raportu.
W polu Opis wpisz opis definicji raportu.
Przypisz odpowiednie uprawnienia i kliknij przycisk OK.

Krok 7

Z listy rozwijanej Typ zapytania wybierz pozycję Strumieniowanie na żywo.

Krok 8

Z listy rozwijanej Źródło danych wybierz źródło danych oparte na usłudze JMS.
Uwaga
Upewnij się, że Stan źródła danych dla wybranego źródła danych ma wartość Online.

Krok 9

Kliknij polecenie Pobierz temat, aby wyświetlić listę obiektów.

Krok 10 Wybierz żądany temat i powiązane z nim pola.
Uwaga
W definicji raportu można wybrać tylko jeden
temat.
Uwaga
Gwiazdka (*) obok pola oznacza kluczowe pole tematu.
Znak plus (+) obok pola oznacza kluczowe pole
obiektu.
Krok 11 Na karcie Pola skonfiguruj pola istniejące w definicji raportu lub dodaj nowe.
Uwaga
W przypadku raportów bieżących pole filtrowania nie jest dostępne.

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
14

Definicje raportów
Tworzenie i edytowanie wyszukiwań szczegółowych

Krok 12 Kliknij opcję Właściwości.
Krok 13 Wpisz numer w polu Wersja i nazwisko w polu Autor.
Krok 14 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i edytowanie wyszukiwań szczegółowych
Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Definicje raportów w lewym panelu.

Krok 2

Otwórz definicję raportu, w którym chcesz utworzyć wyszukiwanie szczegółowe.

Krok 3

Kliknij kartę Pola i wybierz pole, w którym ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie szczegółowe.

Krok 4

Kliknij pozycję Wyszukiwania szczegółowe.
Spowoduje to wyświetlenie panelu Wszystkie wyszukiwania szczegółowe. Zawiera on wszystkie istniejące
wyszukiwania szczegółowe dotyczące tego pola.
Uwaga
Aby edytować istniejące wyszukiwanie szczegółowe, wybierz je i kliknij przycisk Edytuj.

Krok 5

Kliknij pozycję Utwórz.

Krok 6

Wprowadź nazwę wyszukiwania szczegółowego.
Uwaga
Nie można wykonywać wyszukiwania szczegółowego z poziomu raportu opartego na bloku
anonimowym lub procedurze składowanej ani używać takiego raportu jako raportu docelowego
wyszukiwania szczegółowego.
Wybierz raport, klikając przycisk opcji obok jego nazwy.
Spowoduje to otwarcie panelu zawierającego wszystkie pola w tym raporcie.

Krok 7
Krok 8

Wyróżnij pole i kliknij przycisk Edytuj.

Krok 9

Zmień wartości filtru i kliknij przycisk OK.
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Tworzenie i edytowanie wyszukiwań szczegółowych
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Raporty
Omówienie raportów

Omówienie raportów
Raporty zawierają dane zwracane przez definicje raportów. Te dane są wyodrębniane przez zapytania baz
danych i mogą być wyświetlane w różnych widokach raportów jako siatki, wykresy i mierniki.
Firma Cisco udostępnia standardowe szablony przeznaczone do pracy z aplikacją Unified Intelligence Center.
Potrzebne standardowe raporty można zaimportować ze stron internetowych Cisco i przystosować do własnych
wymagań. Raporty standardowe mają jeden domyślny widok siatki. Niektóre raporty standardowe mają
także widok wykresu.
Użytkownicy z rolą Projektant raportu mogą kliknąć szufladę Raporty w celu otwarcia strony Dostępne
raporty.

Uwaga

Wszystkie działania w interfejsie raportów są oparte na roli użytkownika i jego uprawnieniach dotyczących
obiektów w ramach raportów i kategorii.

Menedżer raportów
Za pomocą menedżera raportów aplikacji Unified Intelligence Center można przeglądać położenie raportów
oraz drzewo folderów, w których zapisano raporty. Można tu tworzyć nowe foldery i podfoldery (w interfejsie
użytkownika nazywane podkategoriami), aby uporządkować raporty. Można także wyeksportować cały
folder ze wszystkimi raportami, które zawiera.
W menedżerze raportów można wykonać następujące czynności:
Tabela 1: Menedżer raportów

Działania

Opis:

Czynności na poziomie raportów
Uruchom

Generowanie raportu.

Harmonogram

Przejście do strony Harmonogram tworzenia raportów (Tworzenie harmonogramu
raportu, na stronie 64), gdzie można zaplanować wygenerowanie raportu w
późniejszym czasie lub w regularnych odstępach czasu.

Edytuj

Wyświetlenie edytora raportów. Więcej informacji na temat edytora raportów
można znaleźć w podręczniku Cisco Unified Intelligence Center Report
Customization Guide, Release 10.0(1), w którym znajdują się informacje na temat
dostosowywania raportów: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_
user_guide_list.html.

Zapisywanie jako

Zapisanie kopii raportu w innym miejscu i pod inną nazwą.
Uwaga

Użytkownicy korzystający z raportów w aplikacji Cisco Unified
Intelligence Center domyślnie nie mają uprawnień do tworzenia
podkategorii w folderze Raporty. Aby uzyskać odpowiednie
uprawnienia, należy skontaktować się z administratorem.
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Działania

Opis:

Edytuj widoki

Wyświetlenie dostępnych widoków. Można tworzyć nowe widoki oraz edytować
już istniejące.
Uwaga

Eksportuj

Eksport folderu lub raportu do komputera.
Uwaga

Usuń

Edycja widoków jest dostępna tylko dla użytkowników z odpowiednimi
uprawnieniami. Więcej informacji na temat edycji widoków można
znaleźć w podręczniku Cisco Unified Intelligence Center Report
Customization Guide, w którym znajdują się informacje na temat
dostosowywania raportów: http://www.cisco.com/en/US/products/
ps9755/products_user_guide_list.html.

Eksport folderu spowoduje wyeksportowanie wszystkich raportów
zawartych w tym folderze.

Usunięcie folderu lub raportu.
Uwaga

Nie można usunąć folderów standardowych ani raportów
standardowych.

Czynności na poziomie podkategorii
Tworzenie podkategorii Tworzenie podfolderu.
Czynność tę można wykonać na poziomie folderu
głównego.
Usunięcie folderu lub raportu.
Uwaga

Usuń

Uwaga

Zmień nazwę

Nie można usunąć folderów standardowych ani raportów
standardowych.

Zmiana nazwy folderu lub raportu.
Nie można zmieniać nazw folderów standardowych i raportów
standardowych.
Uwaga
Czynność tę można wykonać na poziomie folderu
głównego.
Tworzenie nowego raportu w wybranym folderze.
Uwaga

Utwórz raport

Raporty standardowe to skonfigurowane wstępnie szablony, których można użyć
od razu. Można je także kopiować i edytować. Więcej informacji można uzyskać
w rozdziałach opisujących poszczególne raporty.

Uprawnienia

Czynność tę można wykonać na poziomie folderu
głównego.
Ustawianie uprawnień do odczytu/zapisu dla danego folderu.

Eksportuj

Eksport folderu lub raportu do komputera.

Uwaga

Uwaga

Eksport folderu spowoduje wyeksportowanie wszystkich raportów
zawartych w tym folderze.
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Działania

Opis:

Importuj raport

Import istniejącego raportu aplikacji Unified Intelligence Center i zapisanie go
w bieżącej instancji programu.
Czynność tę można wykonać na wszystkich poziomach folderów
(głównym, podkategorii i raportów).
Odświeżenie menedżera raportów.
Uwaga

Odświeżanie

Uwaga

Czynność tę można wykonać na wszystkich poziomach folderów
(głównym, podkategorii i raportów).

Generowanie raportu
Procedura
Krok 1
Krok 2

Krok 3

Na karcie Raporty wybierz raport, który chcesz uruchomić.
Wybierz filtry dla raportu.
Uwaga
Jeśli dla raportu zostało skonfigurowane pomijanie filtrów, zostanie on wygenerowany. Dostępne
filtry można skonfigurować przy użyciu przycisku Filtr.
Kliknij przycisk Uruchom.
Wygenerowany raport zostanie wyświetlony na stronie Przeglądarka raportów. Zobacz Przeglądarka raportów.

Przeglądarka raportów
Uruchomiony raport jest wyświetlany w przeglądarce raportów. Jej zawartość zmienia się w zależności od
widoku (przedstawienia danych), w którym raport jest wyświetlany — siatki, wykresu lub miernika. Na tej
stronie można zmienić widok raportu.
Dostępne są dwa rodzaje przeglądarek raportów:

Przeglądarka raportów historycznych
Przeglądarka raportów historycznych aplikacji Cisco Unified Intelligence Center umożliwia:
• Filtrowanie danych w raporcie
• Zmienianie widoku raportu z siatki na wykres lub wykres kołowy

Uwaga

Można wybierać tylko widoki obecnie dostępne dla raportu.

• Edytowanie bieżącego widoku

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
20

Raporty
Przeglądarka raportów zawierających dane dynamiczne

Uwaga

Aby edytować bieżący widok lub utworzyć nowy widok dla raportu, zobacz Podręcznik
dostosowywania raportów aplikacji Cisco Unified Intelligence Center, wersja 10.0(1)
dostępny tutaj: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

• Odświeżanie raportu
• Drukowanie raportu
• Eksportowanie raportu
• Wyświetlanie zapytania SQL użytego do wygenerowania raportu
• Wyświetlanie pomocy utworzonej specjalnie dla danego raportu
Na poniższym rysunku znajduje się przykład raportu historycznego w przeglądarce.
Rysunek 2: Przeglądarka raportów historycznych

Przeglądarka raportów zawierających dane dynamiczne
Raporty zawierające dane dynamiczne to strumienie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym.
Przeglądarka raportów zawierających dane dynamiczne aplikacji Cisco Unified Intelligence Center umożliwia:
• Wyświetlanie wielu widoków siatki tego samego raportu. Dynamiczne zmienianie rozmiaru kolumn
raportów w widoku siatki.

Uwaga

W raportach zawierających dane dynamiczne można stosować tylko widok siatki.
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• W widoku siatki można dodawać i usuwać kolumny przy użyciu ikony (KOŁO ZĘBATE).
• Automatyczne odświeżanie — gdy zaznaczone jest pole wyboru Automatyczne odświeżanie, system
aktualizuje dane w raporcie dynamicznie w miarę pojawiania się danych w czasie rzeczywistym. Jeśli
to pole jest nieznaczone, po udostępnieniu w raporcie nowych danych zostanie wyświetlony komunikat
alertu „Dostępne nowe aktualizacje”. W raportach zawierających dane dynamiczne bieżące dane są
udostępniane co 3 sekundy.
• Wyświetlaj tylko progi — gdy zaznaczone jest pole wyboru Wyświetlaj tylko progi, w raporcie są
wyświetlane tylko dane ze skonfigurowanymi wartościami progowymi. Domyślnie dla każdego raportu
to pole jest niezaznaczone.
• W nowym oknie — powoduje otwarcie raportu w nowym oknie przeglądarki. W tym oknie będą
wyświetlane opcje Automatyczne odświeżanie i Wyświetlaj tylko progi.
• Pomoc — powoduje rozwinięcie menu, w którym użytkownik może wybrać wyświetlenie pomocy
dotyczącej raportowania w aplikacji Unified Intelligence Center lub pól w szablonie raportu.
Rysunek 3: Przeglądarka raportów zawierających dane dynamiczne

Raporty standardowe
W aplikacji Unified Intelligence Center jest dostępnych kilka skonfigurowanych, gotowych do użycia raportów.
Można je kopiować i edytować.
Co pewien czas firma Cisco udostępnia nowe raporty standardowe, które pełnią rolę szablonów dla nowych
funkcji. Raporty te można pobrać ze strony Cisco.com.
Wszystkie raporty znajdują się w lewym panelu, w szufladzie Raporty.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i edytowania raportu, zobacz Tworzenie i edytowanie
raportów, na stronie 23.
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Tworzenie i edytowanie raportów
W poniższych punktach przedstawiono sposób tworzenia nowego raportu i edytowania istniejącego.

Na samym początku
Wszystkie raporty znajdują się w szufladzie Raporty w lewym panelu.
Raporty można zorganizować w kategorie, tworząc foldery w folderze Raporty.

Procedura
Krok 1

Kliknij kartę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do folderu, w którym chcesz utworzyć raport.
Aby utworzyć podfolder, przejdź do odpowiedniego folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz
polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, w którym chcesz utworzyć raport, i wybierz polecenie Utwórz
raport.
Uwaga

Aby edytować istniejący raport, przejdź do niego, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie
Edytuj.
Aby skonfigurować stronę pomocy dla raportu, zobacz Konfigurowanie pomocy online dla raportu, na stronie
24.
Krok 4

W oknie Utwórz raport wpisz w polu Nazwa nazwę raportu.
Uwaga
Nazwa raportu musi być unikatowa w ramach aplikacji Unified Intelligence Center.

Krok 5

W polu Opis wpisz krótki opis raportu.

Krok 6

W sekcji Definicja raportu wybierz odpowiednią definicję raportu. Strzałki umożliwiają rozwinięcie folderu.

Krok 7

W sekcji Uprawnienia przypisz odpowiednie uprawnienia.

Krok 8

Kliknij przycisk OK.

Importowanie raportów
Do aplikacji Unified Intelligence Center można zaimportować istniejący raport, łącznie z powiązanymi z
nim plikami pomocy. Przed zaimportowaniem raport należy go spakować do pliku zip.

Uwaga

Dane dynamiczne można importować do aplikacji Unified Intelligence Center, nawet gdy obiekt docelowy
źródła danych Java Message Service (JMS) jest niedostępny. Aby uruchomić raport, należy się upewnić,
że działa połączenie ze źródłem danych JMS.
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Uwaga

W przypadku raportów niestandardowych przed ich importowaniem należy zaktualizować numery wersji
listy wartości i definicji raportu. W przeciwnym razie importowane raporty nie zastąpią istniejących
raportów domyślnych.
Aby zaimportować raport, wykonaj poniższe czynności.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do folderu, do którego chcesz zaimportować raport.
Uwaga
Aby utworzyć podfolder, przejdź do odpowiedniego folderu, kliknij go prawym przyciskiem myszy
i wybierz polecenie Utwórz podkategorię.

Krok 3

Kliknij przycisk Importuj raport.

Krok 4

W polu Nazwa pliku (plik XML lub ZIP) kliknij przycisk Przeglądaj.

Krok 5

Znajdź i zaznacz plik XML lub plik skompresowany, który zawiera raport, i kliknij przycisk Otwórz.
Uwaga
Jeśli w aplikacji Unified Intelligence Center nie ma obecnie definicji importowanego raportu, plik
XML z definicją raportu musi znajdować się w pakunku z raportem.

Krok 6

Z listy rozwijanej Źródło danych dla definicji raportu wybierz źródło danych używane w definicji raportu.
Uwaga
To pole jest wyświetlane tylko wtedy, gdy w aplikacji Unified Intelligence Center nie ma definicji
importowanego raportu.

Krok 7

Z listy rozwijanej Źródło danych dla listy wartości wybierz źródło danych używane w listach wartości
zdefiniowanych w definicji raportu.
Uwaga
Źródło danych dla listy wartości trzeba wybrać tylko wtedy, gdy jest ono inne niż źródło danych
dla definicji raportu. W przypadku definicji raportów Strumieniowania na żywo wybranie źródła
danych dla list wartości jest wymagane.

Krok 8

W polu Zapisz w przejdź do folderu, w którym chcesz umieścić importowany raport. Klawisze strzałek
umożliwiają rozwijanie folderów.
Kliknij przycisk Importuj.

Krok 9

Konfigurowanie pomocy online dla raportu
Dla każdego raportu w aplikacji Unified Intelligence Center można przygotować osobną stronę pomocy.
Strona pomocy może być obsługiwana na serwerze oddzielnie, a raport może wskazywać jej położenie, albo
może zostać utworzona i przesłana razem z raportem.
Przesyłana strona pomocy musi być w formacie HTML i składać się z tylko jednej strony HTML. Strona
HTML może zawierać tekst sformatowany i obrazki. Obecnie nie są obsługiwane filmy wideo i treści
interaktywne.
Aby skonfigurować stronę pomocy dla raportu, wykonaj poniższe kroki.
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Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Na karcie Raporty kliknij prawym przyciskiem myszy raport, do którego chcesz przypisać pomoc online, i
wybierz polecenie Edytuj.
W sekcji Pomoc online kliknij przycisk Wybierz plik pomocy.
Uwaga
Jeśli treść pomocy jest obsługiwana na serwerze oddzielnie, możesz wybrać Adres URL i podać
jej lokalizację, a następnie przejść do kroku 6.
Kliknij przycisk Wyślij plik pomocy.
W oknie Wybierz plik do wysłania zaznacz plik HTML lub ZIP i kliknij przycisk Otwórz.
Kliknij przycisk Zapisz.

Krok 3

Krok 4
Krok 5
Krok 6

Eksportowanie raportów, definicji raportów i kategorii
Wszystkie raporty niestandardowe, definicje raportów i kategorie raportów można wyeksportować z aplikacji
Unified Intelligence Center. Raporty i kategorie raportów są eksportowane do pliku w formacie zip, a definicje
raportów są eksportowane do pojedynczego pliku XML.
Podczas eksportowania kategorii należące do niej raporty są grupowane w plikach zip. Grupowanie odbywa
się według źródła danych używanego w definicji raportu i listach wartości.
Aby wyeksportować kategorię, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.
Wybierz opcję zapisania lub otwarcia pliku zip.

Uwaga

Definicje raportów zawierające wiele list wartości, które wskazują różne źródła danych, nie zostaną
wyeksportowane.
Aby można wyeksportować definicje raportów z listami wartości, wszystkie listy wartości muszą
wskazywać to samo źródło danych.
To samo dotyczy kategorii. Aby można było wyeksportować kategorię, wszystkie listy wartości z danej
kategorii muszą wskazywać to samo źródło danych.
Podczas eksportowania raportu eksportowane są następujące elementy:
• Raport
• Definicja raportu
• Listy wartości
• Widoki
• Preferencje określone w edytorze raportów
• Progi
• Uprawnienia
• Pomoc online (jeśli nie jest dołączona, w pliku zip jest tworzony pusty folder)
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Następujące elementy nie są eksportowane z raportem:
• Filtry raportów
• Kolekcje
Aby wyeksportować raport lub definicję raportu, wykonaj poniższe kroki.

Procedura
Krok 1

W lewym panelu kliknij szufladę Raporty lub Definicje raportów.

Krok 2

Przejdź do raportu lub definicji raportu, którą chcesz wyeksportować.

Krok 3

Kliknij prawym przyciskiem myszy raport lub definicję raportu, a następnie wybierz polecenie Eksportuj.

Krok 4

W razie potrzeby można zmienić nazwę raportu lub definicji raportu, ale nie należy zmieniać rozszerzenia.
Kliknij przycisk OK.

Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8

W oknie Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz, aby wskazać miejsce, do którego raport lub definicja
raportu mają zostać wyeksportowane.
Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać raport lub definicję raportu.
Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie łącza trwałego do raportu
Łącze trwałe do raportu jest tworzone podczas tworzenia raportu. Aby uzyskać łącze trwałe do raportu,
wykonaj poniższe kroki.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Przejdź do danego raportu.

Krok 3

Kliknij raport prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Edytuj widoki.

Krok 4

Wybierz widok i kliknij przycisk Łącza.

Krok 5

Zaznacz pole wyboru Włącz dostęp bez uwierzytelniania, jeśli łącze trwałe ma być dostępne bez
uwierzytelniania.
Uwaga
• Niezależnie od tego, czy to pole wyboru będzie zaznaczone, przy dostępie do łącza trwałego
po raz pierwszy będzie wymagane uwierzytelnianie.
• W przypadku raportów zawierających dane dynamiczne pole wyboru Włącz dostęp bez
uwierzytelniania jest wyłączone.

Krok 6
Krok 7

Wybierz odpowiednie łącze.
Kliknij przycisk OK.
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Typy filtrów
Do wyboru są dwa typy filtrów: Filtry podstawowe i filtry zaawansowane.
• Filtry podstawowe — na karcie Filtry podstawowe można filtrować dane raportów według określonej
liczby pól zdefiniowanych w filtrze domyślnym.
• Filtry zaawansowane — na karcie Filtry zaawansowane można filtrować dane raportów według wszystkich
pól dostępnych w raporcie.

Uwaga

Więcej informacji o sposobie stosowania kryteriów filtrowania w nowych filtrach
odpowiednio do potrzeb użytkownika można znaleźć w podręczniku Cisco Unified
Intelligence Center Report Customization Guide.

Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu filtru zakresu danych oraz filtrów listy wartości i kolekcji,
zobacz:
• Konfigurowanie filtru zakresu dat, na stronie 27
• Konfigurowanie listy wartości i filtru kolekcji, na stronie 28
• Konfigurowanie filtru dla pola zawierającego zwykły tekst lub ułamek dziesiętny, na stronie 29

Konfigurowanie filtru zakresu dat
Aby wyświetlić stronę Filtr, kliknij raport.
Rysunek 4: Filtr zakresu dat

Procedura
Krok 1

Wybierz typ zakresu dat. Dostępne opcje to:
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• Względny zakres dat — dostępne tu opcje są predefiniowane. Na liście rozwijanej Względny zakres
dat wybierz pozycję Dzisiaj, Wczoraj, W tym tygodniu, W zeszłym tygodniu, W tym miesiącu, W
zeszłym miesiącu, Od początku roku lub W zeszłym roku.
• Bezwzględny zakres dat — kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać wartości Data rozpoczęcia i Data
zakończenia.
Krok 2

Zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wyniki z określonego przedziału czasu, jeśli chcesz wyświetlać dane
dostępne w określonych przedziałach czasu. Ten interwał czasu będzie stosowany do każdego dnia wybranego
w poprzednim kroku. Domyślny interwał to od 00:00 do 23:59.
Uwaga
W przypadku raportów opartych na typie zapytania Blok anonimowy opcja Pokaż tylko wyniki
z określonego przedziału czasu jest domyślna. Nie jest wyświetlana jako pole wyboru. Ponadto
krok 3 tej procedury nie ma zastosowania do takich raportów. Więcej informacji o typach zapytań
znajduje się w podręczniku Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release
10.0(1) dostępnym tutaj: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Krok 3

Zaznacz pole wyboru Pokaż tylko wyniki z określonych dni tygodnia, aby wybrać dni tygodnia, z których
dane chcesz uwzględnić.
Uwaga
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w kroku 1 wybrano interwał czasu obejmujący więcej
niż jeden dzień.
Kliknij przycisk Uruchom.

Krok 4

Konfigurowanie listy wartości i filtru kolekcji
Aby wyświetlić stronę Filtr, kliknij raport.
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Uwaga

Opcja Odśwież listę na stronie Filtr będzie aktywna tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia dostępu
do zdefiniowanej listy wartości.

Rysunek 5: Filtr kolekcji

Procedura
Krok 1

Wybierz kolekcję lub listę wartości z pola wyboru Wybierz kolekcję lub Wybierz listę wartości.
Wskazówka
Wyszukaj listę wartości lub kolekcję za pomocą pola Szukaj.
Elementy kolekcji lub listy wartości będą widoczne na liście Dostępne.

Krok 2

Wybierz dany element z listy Dostępne i przenieś go na listę Wybrane.

Krok 3

Można ponownie wykonać wyszukiwanie i dodać do listy kolejne elementy. Oprócz tego do listy Wybrane
można dodać elementy z kilku kolekcji lub list wartości.

Konfigurowanie filtru dla pola zawierającego zwykły tekst lub
ułamek dziesiętny
Aby wyświetlić stronę Filtr, wygeneruj raport, a następnie kliknij przycisk Filtr.
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Uwaga

Ta sama procedura służy do edytowania filtru domyślnego.

Rysunek 6: Filtry zaawansowane

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5

Krok 6
Krok 7

Na stronie Filtr kliknij kartę Filtry zaawansowane.
Wybierz filtr.
Kliknij przycisk Edytuj, aby wyświetlić opcje filtru.
Wybierz opcję Filtruj zgodnie z następującymi kryteriami.
Wybierz kryteria z listy rozwijanej Operator.
Uwaga
Po wybraniu operatora Pasuje do wzorca do filtrowania danych można użyć dowolnego wzorca
z symbolami wieloznacznymi w języku Microsoft SQL. Na początku i końcu każdego ciągu
używanego do filtrowania danych jest dodawany symbol wieloznaczny %.
W polu Wartość wpisz wartość, według której mają być filtrowane dane w tym polu.
Kliknij przycisk Uruchom.

Dostępne widoki
Strona Dostępne widoki jest otwierana po kliknięciu raportu prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia
Edytuj widoki. Zawiera listę dostępnych widoków wraz z ich opisami, które są obecnie skojarzone z raportem,
i umożliwia tworzenie nowych widoków oraz edytowanie istniejących.
Aplikacja Cisco Unified Intelligence Center obsługuje trzy typy widoków:
• Siatki
• Wykresy
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• Mierniki

Uwaga

Jeśli użytkownik usunie widok, zostanie usunięte również łącze trwałe utworzone dla tego widoku oraz
wszystkie parametry zmiennych utworzone przy użyciu filtru. Aplikacja Cisco Unified Intelligence Center
zwraca błąd wykonania łącza trwałego „Ten raport został usunięty. Zamknij tę stronę lub anuluj jej
wyświetlanie.”
Na stronie Edytor widoków można wykonać następujące operacje:
• Utwórz lub Edytuj następujące elementy: Wykres, Miernik i Siatka
• Usuń — powoduje wyświetlenie pytania o potwierdzenie, a następnie usuwa widok. Nie należy
usuwać wszystkich widoków raportu. Nie można uruchomić raportu, który nie ma żadnych widoków.
• Odśwież — powoduje zaktualizowanie strony w celu wyświetlenia zmian wprowadzonych przez
innych użytkowników w widokach dla tego zestawu danych raportu.
• Łącza — zaznaczenie pola wyboru Włącz dostęp bez uwierzytelniania umożliwia użytkownikom
posiadającym łącze trwałe dostęp do raportów bez uwierzytelniania. Domyślnie pole wyboru Włącz
dostęp bez uwierzytelniania nie jest zaznaczone.
Aby uzyskać łącze trwałe do raportu, zobacz Wyświetlanie łącza trwałego do raportu, na stronie
26.
• Pomoc — otwiera pomoc online dotyczącą strony.

Tworzenie widoku siatki
Siatki są tabelarycznymi prezentacjami danych w wierszach i kolumnach. Domyślnie wszystkie raporty
standardowe firmy Cisco mają widok siatki. W przypadku raportów standardowych można utworzyć dodatkowe
widoki siatki. W przypadku raportów niestandardowych siatka domyślna jest tworzona na podstawie zapytania
SQL w definicji raportu.

Uwaga

W raportach zawierających dane dynamiczne grupowanie nie jest obsługiwane.
W poniższych krokach opisano proces tworzenia widoku siatki:
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Procedura
Krok 1

Przejdź do widoku Raporty.

Krok 2

Kliknij polecenie Raporty, aby wyświetlić stronę Dostępne raporty.

Krok 3

Rozwiń folder Raporty.

Krok 4
Krok 5

W odpowiednim folderze znajdź żądany raport.
Kliknij raport prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj widoki. Zostanie otwarta nowa karta
zawierająca wszystkie widoki danego raportu.

Krok 6

Kliknij przycisk Utwórz, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Siatka. Zostanie otwarta nowa strona.

Krok 7

W polach Nazwa i Rozmiar czcionki wpisz odpowiednie dane.

Krok 8

W polu Opis wprowadź opis widoku siatki.

Krok 9

W obszarze Dostępne pola wybierz żądane pola dla widoku siatki.

Krok 10 Kliknij polecenie Wybierz, aby dodać wybrane pola do obszaru NagłówkiSiatki w polu Bieżąca kolejność
pól na siatce.
Krok 11 Kliknij polecenie Wybierz wszystko, aby dodać wszystkie dostępne pola do obszaru NagłówkiSiatki.
Krok 12 Kliknij polecenie Dodaj nagłówek, aby dodać nowy folder do obszaru NagłówkiSiatki.
Krok 13 Kliknij polecenie Usuń wybrane, aby usunąć element z obszaru NagłówkiSiatki.
Krok 14 Kliknij przycisk Grupowanie, aby otworzyć nową stronę.
Krok 15 Wpisz odpowiednią wartość w polu Liczba grup.
Krok 16 Wybierz odpowiednią wartość w polu Wyrównanie wartości unikatowych w pionie.
Krok 17 Kliknij listę rozwijaną obok pola Sortowanie według i wybierz odpowiednią wartość.
Krok 18 Kliknij przycisk OK. Spowoduje to otwarcie poprzedniego okna.
Krok 19 Kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać utworzony widok.
Krok 20 Kliknij polecenie Zapisz jako, aby zmienić nazwę widoku.
Krok 21 Kliknij polecenie Anuluj, aby cofnąć zmiany i zamknąć edytor siatki.

Tworzenie widoku miernika
Mierniki podają stan pojedynczej metryki raportu (liczbę). Ich zadaniem nie jest wyświetlanie wielu metryk
ani złożonych relacji. Miernik w aplikacji Unified Intelligence Center jest podobny — zarówno pod względem
funkcji, jak i wyglądu — do prędkościomierza w samochodzie. Mierniki, które można projektować w aplikacji
Unified Intelligence Center, to półkoliste grafiki z ruchomą igłą. Mierniki pokazują w wizualny sposób, czy
wartość mieści się w normalnym zakresie.

Uwaga

Widok miernika jest dostępny wyłącznie dla raportów historycznych; nie można go włączyć dla raportów
bieżących.
W poniższych krokach opisano proces tworzenia widoku miernika:
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Procedura
Krok 1

Przejdź do widoku Raporty.

Krok 2

Kliknij polecenie Raporty, aby wyświetlić stronę Dostępne raporty.

Krok 3

Rozwiń folder Raporty.

Krok 4

W odpowiednim folderze znajdź żądany raport.
Kliknij raport prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj widoki. Zostanie otwarta nowa karta
zawierająca wszystkie widoki danego raportu.

Krok 5
Krok 6

Kliknij polecenie Utwórz, a następnie z listy rozwijanej wybierz pozycję Miernik. Zostanie otwarta nowa
strona.

Krok 7

Kliknij listę rozwijaną obok opcji Pole i wybierz odpowiednie pole.

Krok 8

Wypełnij odpowiednie pola: Nazwa, Opis, Zakres i Liczba znaczników skali.

Krok 9

Wybierz odpowiednie Opcje skali.

Krok 10 W obszarze Progi, w polu Wartość wprowadź odpowiednią wartość dla każdego progu.
Krok 11 Zaznacz pola wyboru obok poziomów progów, które chcesz wybrać.
Krok 12 Zaznacz pole wyboru obok opcji Poziom, aby wybrać wszystkie cztery poziomy progów.
Uwaga
Cztery zdefiniowane poziomy progów to: Ostrzeżenie, Drugorzędny, Istotny i Krytyczny.
Podczas zaznaczania poszczególnych pól wyboru obok poziomów progów na podglądzie miernika
będą wyświetlane zmiany.
Krok 13 Kliknij polecenie Zapisz jako, aby zapisać widok miernika i zmienić jego nazwę.
Krok 14 Kliknij polecenie Zapisz i zamknij, aby zapisać i zamknąć widok miernika.
Krok 15 Kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać nowy widok miernika.
Krok 16 Kliknij polecenie Odśwież, aby wyzerować wartości na stronie.
Krok 17 Kliknij polecenie Anuluj, aby cofnąć zmiany i zamknąć edytor widoku miernika.

Tworzenie widoku wykresu
Cisco Unified Intelligence Center udostępnia trzy typy wykresów: kołowy, kolumnowy i liniowy. Wykresy
kołowe przedstawiają ilości jako proporcjonalne części całości. Okrąg (koło) reprezentuje 100% danych, a
każda ilość jest przedstawiana jako wycinek odpowiedniej wielkości. Wykresy kołowe uwzględniają tylko
pola zawierające ułamki dziesiętne (wartości liczbowe). Wykres kołowy może mieć do 50 wycinków. Jeśli
zestaw danych i wybrane opcje edytora wykresów spowodują wygenerowanie wykresu kołowego mającego
więcej niż 50 wycinków, wystąpi błąd. Na wykresach kolumnowych (słupkowych) zwykle prezentowane są
zdarzenia nieciągłe oraz różnice między zdarzeniami, ale nie trendy. Wykresy kolumnowe mogą mieć
orientację pionową lub poziomą oraz mogą być układane w stos pionowy (kumulowane) lub grupowane
obok siebie. Wykresy liniowe przedstawiają przebieg zmian ilości w czasie w sposób ciągły, na wspólnej
skali. Są odpowiednie do wyświetlania trendów.

Uwaga

Widok wykresu jest dostępny tylko dla raportów historycznych, nie jest dostępny dla raportów z danymi
dynamicznymi.
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Uwaga

Na wykresach o orientacji pionowej etykiety danych w polu Oś pozioma, które zawierają znaki cyrylicy,
mogą być niewidoczne lub zniekształcone. Jest to znane ograniczenie. Jeśli jest używana cyrylica, Cisco
zaleca korzystanie z wykresów o orientacji poziomej.
W poniższych krokach opisano sposób tworzenia widoku wykresu:

Procedura
Krok 1

Przejdź do widoku Raporty.

Krok 2

Kliknij polecenie Raporty, aby wyświetlić stronę Dostępne raporty.

Krok 3

Rozwiń folder Raporty.

Krok 4
Krok 5

W odpowiednim folderze znajdź żądany raport.
Kliknij raport prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj widoki. Zostanie otwarta nowa karta
zawierająca wszystkie widoki danego raportu.

Krok 6

W obszarze Utwórz wybierz z listy rozwijanej pozycję Wykres. Zostanie otwarta strona Ustawienia ogólne.

Krok 7

Kliknij listę rozwijaną Typ okresu i wybierz odpowiednie pole.

Krok 8

Wpisz odpowiednie informacje w polach Nazwa wykresu i Opis wykresu.

Krok 9

Odpowiednio do potrzeb zaznacz pola wyboru Tryb ułatwień dostępu, Dynamiczny zestaw danych, Użyj
stopki raportu i Pokaż legendę.

Krok 10 Kliknij pole listy rozwijanej Umiejscowienie legendy i wybierz opcję Z prawej lub U dołu.
Krok 11 Podaj wartość Maksymalna długość etykiety legendy.
Krok 12 W obszarze Efekt zmiany danych kliknij pole listy rozwijanej Typ, aby wybrać odpowiednie pole.
Uwaga
Pola w obszarach Ustawienia wykresów kolumnowych i Ustawienia wykresów liniowych będą
aktywne, gdy wybranym typem wykresu będzie odpowiednio Wykres kolumnowy i Wykres
liniowy.
Krok 13 Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Ustawienia serii.
Krok 14 W obszarze Serie kliknij pola list rozwijanych Pole danych i Pole etykiety, aby wybrać odpowiednie pola.
Krok 15 W obszarze Etykiety kliknij pola list rozwijanych Pozycja etykiety i Format etykiety, aby wybrać
odpowiednie pola.
Krok 16 Kliknij przycisk Dalej, aby otworzyć stronę Podsumowanie.
Krok 17 Kliknij przycisk Zapisz i wyświetl podgląd, aby wyświetlić podgląd wykresu.
Krok 18 Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać wykres i opuścić tę stronę.
Krok 19 Kliknij przycisk Anuluj, aby odrzucić zmiany i zamknąć edytor wykresów.

Grupowanie
Wykonaj poniższe kroki, aby sformatować grupy w raporcie:
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Procedura
Krok 1

Wybierz szufladę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, w którym chcesz sformatować grupy, i wybierz polecenie Edytuj
widoki.

Krok 3

Wybierz widok, w którym chcesz sformatować grupy, i kliknij polecenie Edytuj.

Krok 4

Kliknij przycisk Grupowanie, aby otworzyć nową stronę.

Krok 5

Wpisz odpowiednią wartość w polu Liczba grup. Możesz wybrać zero, jedną, dwie lub trzy grupy w raporcie.

Krok 6

W polu Wyrównanie wartości unikatowych w pionie wybierz opcję Góra, Środek lub Dół, aby określić
położenie nazwy grupy w kolumnie raportu.
Uwaga
Pole wyboru Pokaż tylko podsumowanie należy zaznaczyć, aby wyświetlić tylko podsumowanie.
Pole wyboru Pokaż tylko podsumowanie jest dostępne dla wszystkich pól.
W polu Grupowanie według wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. Dane raportu będą grupowane
według tej wartości.
W przypadku wybrania z listy rozwijanej pozycji daty lub daty i godziny wybierz jedną z następujących
opcji:

Krok 7

• Brak — dane raportu są grupowane według wartości, a nie według dni, tygodni lub miesięcy.
• Codziennie — dane raportu są grupowane według dni.
• Co tydzień — dane raportu są grupowane według tygodni.
• Co miesiąc — dane raportu są grupowane według miesięcy.
Krok 8

Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż podsumowanie w raporcie zostanie dodany wiersz podsumowania na
potrzeby grupowania. Jeśli na przykład dane raportu są pogrupowane według zespołu agentów, po zaznaczeniu
pola wyboru Pokaż podsumowanie zostaną wyświetlone dane podsumowania dla każdego wyświetlonego
zespołu.
Uwaga
Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż tylko podsumowanie pole wyboru Pokaż podsumowanie
staje się niedostępne.
Krok 9 W polu Sortowanie według wybierz odpowiednią wartość z listy rozwijanej. Dane raportu będą sortowane
według tej wartości.
Krok 10 Kliknij przycisk OK.

Ustawianie wskaźników progów dla pól
Wskaźniki progów dla pól służą do sygnalizowania, że wartość pola przekracza określoną wartość lub że
jest od niej mniejsza. Wskaźniki progów można ustawiać tylko dla widoków typu Siatka i Miernik.
Ustawianie wartości progu dla widoku typu Miernik opisano w procedurze tworzenia takiego widoku. Aby
uzyskać więcej informacji o tworzeniu widoku Miernik, zobacz Tworzenie widoku miernika, na stronie 32.
Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu widoku Siatka, zobacz Tworzenie widoku siatki, na stronie 31.
Aby ustawić wskaźniki progów dla pól w widoku Siatka, wykonaj poniższe kroki.
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Procedura
Krok 1

Wybierz szufladę Raporty w lewym panelu.

Krok 2

Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, w którym chcesz ustawić progi dla pól, i wybierz polecenie Edytuj
widoki.

Krok 3

Wybierz widok, w którym chcesz ustawić progi dla pól, i kliknij polecenie Edytuj.

Krok 4

W polu Bieżąca kolejność pól na siatce kliknij prawym przyciskiem myszy pole, dla którego chcesz ustawić
progi, i wybierz polecenie Progi.

Krok 5

W oknie progów kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy próg.
Uwaga
Aby edytować istniejący próg, zaznacz go i kliknij przycisk Edytuj.

Krok 6

Z listy rozwijanej Typ wybierz warunek, na podstawie którego wartości progu mają być porównywane z
bieżącą wartością pola. W polu wyświetlonym obok podaj wymaganą wartość lub wyrażenie.
Uwaga
W przypadku podania wyrażenia zaznacz pole wyboru Wyrażenie regularne.

Krok 7

Wybierz format tekstu wyświetlanego w polu, który będzie stosowany, gdy pole spełnia warunek progu.
Dostępne są następujące opcje:
a) Pogrubienie — tekst będzie pogrubiony.
b) Kolor tekstu — umożliwia wybranie koloru tekstu w polu.
c) Kolor tła — umożliwia wybranie koloru tła pola.
d) Zamiennik tekstowy — umożliwia wprowadzenie nowego tekstu, który zastąpi zawartość pola po
spełnieniu warunku progu.
e) Lokalizacja obrazu — ścieżka obrazu, który zastąpi tekst po spełnieniu warunku progu. Można użyć
obrazów przesłanych do katalogu z obrazami lub podać adres URL lokalizacji, do której ma dostęp
aplikacja Unified Intelligence Center.

Krok 8

Kliknij przycisk OK.
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Dodawanie i edytowanie progów
Procedura
Krok 1

Otwórz stronę Raporty i kliknij prawym przyciskiem myszy raport, dla którego chcesz ustawić próg.

Krok 2

Wybierz pozycję Edytuj widoki.

Krok 3

Wybierz widok typu Siatka, a następnie kliknij polecenie Edytuj. Spowoduje to otwarcie przeglądarki siatki
w edytorze siatki.

Krok 4

Wybierz pozycję Progi i kliknij polecenie Dodaj.

Krok 5

Z listy rozwijanej wybierz pozycję Typ.
Zaznacz pole wyboru Pogrubienie lub pozostaw je niezaznaczone.

Krok 6
Krok 7

Kliknij pozycję Kolor tekstu, aby otworzyć paletę kolorów. Kliknięcie koloru powoduje wybranie tego
koloru dla tekstu i zamknięcie palety.

Krok 8

Kliknij pozycję Kolor tła, aby otworzyć paletę kolorów. Kliknięcie koloru powoduje wybranie tego koloru
dla tekstu i zamknięcie palety.

Krok 9

W polu Zamiennik tekstowy wprowadź tekst typu innego niż domyślne, który po spełnieniu warunku
progowego będzie zastępować wartość pola. Jeśli na przykład jako typ została wybrana wartość Mniejsze
niż, można zastosować tekst Ostrzeżenie.

Krok 10 W polu Zastępczy adres URL obrazu wprowadź adres URL lub ścieżkę do obrazu, który ma zastąpić
wartość pola zamiast tekstu.
Krok 11 Kliknij przycisk OK.
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5

Źródła danych
• Źródła danych — omówienie, strona 39
• Źródła danych, strona 39
• Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na zapytaniu, strona 41
• Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na standardzie Java Message Service, strona 42
• Przełączanie węzłów źródła danych, strona 44

Źródła danych — omówienie
Źródło danych reprezentuje bazę danych. Każdy serwer raportowania wymaga jednego źródła danych dla
każdej bazy danych, na podstawie której mają być wypełniane raporty.
Aby otworzyć stronę Źródła danych, kliknij szufladę Źródła danych w lewym panelu. Tylko użytkownicy
z uprawnieniami Administrator konfiguracji systemu mają pełny dostęp do funkcji tej szuflady.

Uwaga

Wszystkie działania w interfejsie źródeł danych zależą od roli użytkownika i jego uprawnień dotyczących
obiektów w źródłach danych.

Źródła danych
Źródło danych reprezentuje bazę danych. Każdy serwer raportowania wymaga jednego źródła danych dla
każdej bazy danych, na podstawie której mają być wypełniane raporty.
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Strona Źródło danych jest otwierana po kliknięciu szuflady Źródła danych w lewym panelu. (Tylko użytkownicy
z uprawnieniami Administrator konfiguracji systemu mają pełny dostęp do funkcji tej szuflady).
Rysunek 7: Źródła danych

W celu wybrania i edytowania określonego źródła danych należy kliknąć przycisk opcji znajdujący się po
lewej stronie w każdym wierszu.
Tabela 2: Pola na stronie Źródła danych

Pole

Opis:

Nazwa

Nazwa źródła danych.

Podłączony węzeł

Pokazuje stan podłączonego źródła danych. Zielony znacznik wyboru
wskazuje łączność. Czerwony znak x wskazuje brak łączności. Główne
oznacza główne źródło danych. Pomocnicze oznacza pomocnicze źródło
danych.

Węzeł rezerwowy

Pokazuje stan rezerwowego źródła danych. Zielony znacznik wyboru
wskazuje łączność. Czerwony znak x wskazuje brak łączności. Główne
oznacza główne źródło danych. Pomocnicze oznacza pomocnicze źródło
danych.

Typ

Typ bazy danych (MS SQL Server, Informix lub Java Message Service
(JMS)).

Host bazy danych

Nazwa DNS lub adres IP serwera bazy danych.
Uwaga

Nazwa bazy danych musi być nazwą AWDB, a nie nazwą HDS.
Do pobierania informacji z bazy danych HDS w systemie są
używane widoki z bazy danych AW.

Nazwa bazy danych

Nazwa bazy danych.

Zestaw znaków

Zestaw znaków używany w źródle danych.

Dla każdego źródła danych dostępne są następujące działania:
• Utwórz — otwiera stronę tworzenia/edytowania źródła danych z pustymi polami w celu zdefiniowania
nowego źródła danych. (Dostępne tylko dla użytkowników z rolą Administrator konfiguracji systemu).
• Edytuj — opcja dostępna po wybraniu wiersza; powoduje otwarcie strony tworzenia/edytowania źródła
danych, na której można przeglądać lub modyfikować pola. (Niedostępne dla większości użytkowników).
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• Usuń — opcja dostępna po wybraniu wiersza; powoduje wyświetlenie monitu o potwierdzenie usunięcia,
a następnie usuwa źródło danych. (Dostępne tylko dla użytkowników z rolą Administrator konfiguracji
systemu i uprawnieniami ZAPIS dotyczącymi źródła danych).
• Odśwież — powoduje zaktualizowanie strony źródła danych w celu wyświetlenia ostatnich zmian.
• Przełącz węzeł — sugeruje przełączenie do innego hosta bazy danych. Ten przycisk jest aktywny, gdy
dla wybranego źródła danych został skonfigurowany pomocniczy host bazy danych, a użytkownik ma
uprawnienia do edycji tego źródła danych. Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełączaniu węzłów
źródła danych, zobacz Przełączanie węzłów źródła danych, na stronie 44.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• X — służy do zamykania strony.

Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na zapytaniu
Źródło danych mogą tworzyć i edytować tylko użytkownicy mający rolę Administrator konfiguracji systemu.
Aby utworzyć źródło danych, wykonaj poniższe kroki.

Procedura
Krok 1
Krok 2

Kliknij szufladę Źródła danych.
Na karcie Źródła danych kliknij przycisk Utwórz.
Uwaga
Aby edytować źródło danych, wybierz je i kliknij przycisk
Edytuj.

Krok 3

Na karcie Główne w polu Nazwa podaj nazwę źródła danych.

Krok 4

W polu Opis wpisz opis źródła danych.

Krok 5

Z listy rozwijanej Typ wybierz typ bazy danych, którą zawiera źródło danych.
Uwaga
Aby skonfigurować źródło danych typu Java Message Service (JMS), zobacz Tworzenie i
edytowanie źródła danych opartego na standardzie Java Message Service, na stronie 42.

Krok 6

W polu Host źródła danych podaj nazwę hosta lub adres IP lokalizacji, w której znajduje się serwer bazy
danych.

Krok 7

W polu Port podaj numer portu umożliwiającego komunikację aplikacji Unified Intelligence Center z bazą
danych.
Uwaga
Numer portu jest wymagany tylko w przypadku baz danych Informix. W przypadku baz danych
Microsoft SQL Server pole może pozostać puste.

Krok 8

W polu Nazwa bazy danych wpisz nazwę bazy danych.

Krok 9

W polu Wystąpienie podaj wystąpienie bazy danych, które ma być używane jako źródło danych.
Uwaga
Nazwa wystąpienia bazy danych jest wymagana tylko w przypadku baz danych Informix. W
przypadku baz danych Microsoft SQL Server pole może pozostać puste.
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Krok 10 Z listy rozwijanej Strefa czasowa wybierz strefę czasową, w której znajduje się baza danych.
Krok 11 W polu Identyfikator użytkownika bazy danych wprowadź identyfikator użytkownika umożliwiający
dostęp do bazy danych.
Krok 12 W polu Hasło podaj hasło odpowiadające identyfikatorowi użytkownika umożliwiającemu dostęp do bazy
danych.
Krok 13 W polu Potwierdź hasło wprowadź hasło ponownie.
Krok 14 Z listy rozwijanej Zestaw znaków wybierz zestaw znaków używany w bazie danych.
Krok 15 Przypisz odpowiednie uprawnienia umożliwiające dostęp do źródła danych i zarządzanie nim.
Uwaga
Ustawiane są tylko uprawnienia dla grup Wszyscy użytkownicy i Moja grupa. Po utworzeniu
źródła danych dokładne uprawnienia można przypisać na stronach Przypisane uprawnienia
użytkownika i Przypisane uprawnienia grupy.
Krok 16 Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby się upewnić, że baza danych jest dostępna a podane dane
uwierzytelniające — poprawne.
Krok 17 Kliknij kartę Pomocnicze, aby skonfigurować awaryjne źródło danych.
Uwaga
Jeśli nie chcesz skonfigurować awaryjnego źródła danych, przejdź bezpośrednio do kroku
18.
Krok 18 Zaznacz pole wyboru Tryb pracy awaryjnej włączony.
Krok 19 Podaj wymagane dane awaryjnego źródła danych w sposób opisany w krokach od 6 do 16.
Krok 20 Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na standardzie
Java Message Service
Do utworzenia definicji raportu o typie zapytania Strumieniowanie na żywo potrzebne jest źródło danych
oparte na standardzie Java Message Service (JMS). Źródła danych oparte na standardzie JMS nie mają karty
źródła danych Pomocnicze. Obsługują one natomiast awaryjne adresy URL brokera przy użyciu słowa
kluczowego failover: w sposób pokazany poniżej.
Składnia adresu URL brokera JMS z dołączonymi adresami awaryjnymi ma postać
failover:(tcp://główny:61616,tcp://dodatkowy:61616)

Upewnij się, że masz przygotowane następujące informacje:
• Adres URL brokera JMS oraz ewentualnie adres awaryjny
• Adres URL schematu zawierającego listę opublikowanych tematów
• Nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do adresu URL schematu
Aby utworzyć źródło danych oparte na standardzie JMS, wykonaj poniższe kroki.

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
42

Źródła danych
Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na standardzie Java Message Service

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3

Kliknij szufladę Źródła danych.
Na karcie Źródła danych kliknij przycisk Utwórz.
W polu Nazwa wpisz nazwę źródła danych.

Krok 4

W polu Opis wpisz opis źródła danych.

Krok 5

Na liście rozwijanej Typ wybierz pozycję Java Message Service (JMS).

Krok 6

W polu Adres URL brokera wpisz adres brokera JMS. Dla adresu URL brokera JMS jedynym obsługiwanym
protokołem jest tcp.
Składnia adresu URL brokera JMS to tcp://nazwahosta:port (poniżej podano przykład). Zamiast
nazwy hosta można podać adres IP. Aby skonfigurować awaryjne adresy URL brokera, należy użyć
składni failover:(tcp://nazwa hosta głównego:port, tcp://nazwa hosta pomocniczego:port)

Przykład:

tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)
Dla źródeł danych JMS domyślnie jest ustawiona strefa czasowa UTC. Tego ustawienia nie można
zmienić.
W sekcji Parametry URL usługi REST, w polu Adres URL schematu tematu wpisz adres URL schematu,
który zawiera listę subskrybowanych tematów. Obsługiwane są tylko protokoły http i https.
Uwaga

Krok 7

Składnia adresu URL schematu tematów to protokół://nazwahosta:port/ścieżka do miejsca
przechowywania schematu. Zamiast nazwy hosta można podać adres IP.

Przykład:

http://11.111.11.111:8088/schemat/rest/definicjaraportu/schemat/
Krok 8

W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika usługi REST wymaganą do uzyskania dostępu do
adresu URL tematów.

Krok 9

W polu Hasło wpisz hasło do usługi REST wymagane do uzyskania dostępu do adresu URL tematów.

Krok 10 W polu Potwierdź hasło potwierdź hasło do usługi REST.
Uwaga
• Upewnij się, że administrator sprawdził poprawność adresu schematu tematów przed użyciem
go w źródle danych JMS. Jeśli do sprawdzenia adresu URL schematu tematów wymagane
są dane uwierzytelniające, na stronie Źródło danych wpisz nazwę użytkownika i hasło.
• Poprawność schematu tematów z usługi REST jest sprawdzana podczas tworzenia definicji
raportu dla danego raportu.
Krok 11 Przypisz odpowiednie uprawnienia umożliwiające dostęp do źródła danych i zarządzanie nim.
Uwaga
Ustawiane są tylko uprawnienia dla grup Wszyscy użytkownicy i Moja grupa. Po utworzeniu
źródła danych dokładne uprawnienia można przypisać na stronach Przypisane uprawnienia
użytkownika i Przypisane uprawnienia grupy.
Krok 12 Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby upewnić się, że adres URL brokera JMS jest dostępny.
Uwaga
W przypadku źródła danych funkcja Testuj połączenie sprawdza tylko adres URL brokera JMS,
a nie adres URL schematu tematów z usługi REST.
Krok 13 Kliknij przycisk Zapisz.
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Przełączanie węzłów źródła danych
W razie potrzeby źródło danych można ręcznie przełączyć do węzła pomocniczego. Aby można było to
zrobić, węzeł pomocniczy musi być skonfigurowany. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu
źródeł danych, zobacz Tworzenie i edytowanie źródła danych opartego na zapytaniu, na stronie 41.
Aby ręcznie przełączyć węzły źródła danych, wykonaj poniższe kroki:

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Źródła danych.

Krok 2

Wybierz źródło danych, którego węzeł chcesz przełączyć.
Kliknij przycisk Przełącz węzeł.
Uwaga
Przełączanie węzłów nie jest możliwe w przypadku źródeł danych opartych na standardzie Java
Message Service (JMS).

Krok 3
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Listy wartości
• Listy wartości i kolekcje — omówienie, strona 45
• Listy wartości, strona 45
• Tworzenie i edycja listy wartości, strona 47
• Tworzenie i edytowanie kolekcji, strona 48

Listy wartości i kolekcje — omówienie
Listy wartości są oparte na zapytaniach bazy danych i zawierają wszystkie elementy tego samego typu, dla
których można tworzyć raporty — na przykład wszystkich agentów lub wszystkie grupy umiejętności.
Kolekcje to podzestawy list wartości, które umożliwiają kontrolowanie ilości danych wyświetlanych przez
określonych użytkowników i określone grupy użytkowników. Można na przykład utworzyć kolekcję grup
umiejętności, w której będą wyświetlane grupy umiejętności tylko z danego regionu lub aspektu działalności.
Razem z aplikacją Unified Intelligence Center nie są instalowane żadne standardowe kolekcje. Użytkownicy
z odpowiednimi uprawnieniami mogą tworzyć kolekcje niestandardowe.
Użytkownicy mogą filtrować raporty według dostępnych list wartości i kolekcji. Możliwość filtrowania
według list wartości lub kolekcji jest określona przez uprawnienia grup i użytkowników.

Listy wartości
Listy wartości zawierają wszystkie elementy, dla których można tworzyć raporty, na przykład wszystkich
agentów lub wszystkie grupy umiejętności. Razem z aplikacją Unified Intelligence Center są instalowane
standardowe listy wartości. Użytkownicy z rolą Projektant kolekcji listy wartości mogą tworzyć
niestandardowe listy wartości.
Listę wartości można skojarzyć z polem i parametrem raportu. Skojarzenie listy wartości z raportem umożliwia
filtrowanie raportu według tej listy.
Możliwość filtrowania według list wartości lub kolekcji jest określona przez role użytkowników i uprawnienia
grup oraz użytkowników.
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Tabela 3: Wiersze na stronie Listy wartości

Pole

Opis:

Nazwa

Nazwa listy wartości.

Źródło danych

Źródło danych, z którego są pobierane wartości.

Stan

Stan źródła danych. Zielone pole wyboru oznacza, że źródło danych jest w trybie online.
Czerwony znak X oznacza, że źródło danych jest w trybie offline.

Typ

Typy list wartości: standardowa lub niestandardowa. Listy standardowe są dodawane
podczas instalacji. Listy niestandardowe są tworzone przez użytkowników z rolą
Projektant kolekcji listy wartości.
Dostępne są następujące standardowe listy wartości:
• Agent
• Zespół agentów
• Typ połączeń
• Usługi przedsiębiorstwa
• Grupy umiejętności przedsiębiorstwa
• Usługi
• Grupa umiejętności
• Grupy magistral

Opis:

Wprowadzony opis listy wartości.

Na stronie Listy wartości można wykonać następujące operacje:
• Filtr — wpisanie jednego lub więcej znaków i kliknięcie przycisku Filtr powoduje zawężenie listy.
• Wyczyść — kliknięcie przycisku Wyczyść powoduje usunięcie filtru.
• Utwórz — otwarcie strony Tworzenie lub edytowanie listy wartości, na której można zdefiniować
nową niestandardową listę wartości.
• Edytuj — dostępne, jeśli zaznaczono przycisk opcji dowolnego wiersza. Powoduje otwarcie strony
Tworzenie lub edytowanie listy wartości, na której można przeglądać i edytować właściwości
niestandardowej listy wartości. W przypadku standardowych list wartości można edytować tylko
uprawnienia.
• Wartości — dostępne, jeśli zaznaczono przycisk opcji dowolnego wiersza. Powoduje otwarcie okna
zawierającego wartości listy wraz z przyciskiem Odśwież listę wartości.
• Kolekcje — dostępne, jeśli zaznaczono przycisk opcji dla dowolnego wiersza. Umożliwia odświeżenie
strony Lista wartości w celu wyświetlenia wszystkich kolekcji danej listy wartości.

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
46

Listy wartości
Tworzenie i edycja listy wartości

• Usuń — dostępne, jeśli zaznaczono przycisk opcji dowolnego wiersza. Najpierw pojawia się żądanie
potwierdzenia, a następnie niestandardowa lista wartości zostaje usunięta.

Uwaga

• Nie można usunąć standardowej listy wartości.
• Nie można usunąć niestandardowej listy wartości, jeśli odwołuje się do niej pole
w definicji raportu.
• Nie można usunąć niestandardowej listy wartości, która zawiera kolekcje.

• Odśwież — aktualizuje stronę, tak aby wyświetlić zmiany wprowadzone przez innego użytkownika,
takie jak utworzenie lub usunięcie listy wartości.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• [X] — służy do zamykania strony.

Tworzenie i edycja listy wartości
Listy wartości są dodatkowym sposobem pozyskiwania danych, obok zapytań opartych na definicjach
raportów. Przydają się, gdy konieczne jest pozyskanie danych z dwóch różnych baz lub gdy trzeba wykonać
dwa różne zapytania.
Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć listę wartości.

Procedura
Krok 1

Wybierz szufladę Listy wartości w lewym panelu.

Krok 2

Kliknij pozycję Utwórz.
Uwaga
Aby edytować listę wartości, zaznacz ją i kliknij polecenie Edytuj.

Krok 3

Wprowadź następujące informacje.
a) Nazwa listy wartości — wprowadź nazwę listy wartości.
b) Wersja — wprowadź numer wersji listy wartości.
c) Typ — treść w tym polu jest generowana automatycznie. W przypadku wszystkich utworzonych list
wartości treścią tego pola będzie NIESTANDARDOWE.
d) Źródło danych — wybierz źródło danych z listy rozwijanej.
e) Opis — wprowadź opis listy wartości.
f) Zapytanie listy wartości — wprowadź zapytanie bazy danych, które będzie zwracać wartości z listy.
Kliknij polecenie Zweryfikuj, aby od razu sprawdzić poprawność zapytania.
g) Zapytanie kolekcji — wprowadź zapytanie, które będzie zwracać dane z listy wygenerowanej przez
zapytanie listy wartości. To zapytanie jest wymagane tylko wtedy, gdy ma być utworzona kolekcja typu
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Identyfikator. Aby uzyskać więcej informacji na temat kolekcji, zobacz Tworzenie i edytowanie kolekcji,
na stronie 48.
Krok 4
Krok 5

Wybierz odpowiednie uprawnienia.
Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie i edytowanie kolekcji
Kolekcja to podzbiór danych pobieranych na podstawie listy wartości. Kolekcję można utworzyć dla dowolnej
istniejącej listy wartości, a dla każdej listy wartości może istnieć wiele kolekcji.

Procedura
Krok 1

Kliknij szufladę Listy wartości w lewym panelu.

Krok 2

Wybierz listę wartości, dla której chcesz utworzyć lub edytować kolekcję.
Kliknij przycisk Kolekcje.
W obszarze Wszystkie kolekcje kliknij przycisk Utwórz.
Uwaga
Aby edytować istniejącą kolekcję, w obszarze Wszystkie kolekcje wybierz kolekcję, a następnie
kliknij przycisk Edytuj.

Krok 3
Krok 4

Krok 5
Krok 6
Krok 7

W polu Nazwa kolekcji wpisz nazwę kolekcji.
W polu Opis wpisz opis kolekcji.
Z listy rozwijanej Typ kolekcji wybierz typ kolekcji. Poniżej opisano poszczególne typy.
• Identyfikator — umożliwia podanie identyfikatora, który ma być używany w zapytaniu kolekcji
zdefiniowanym w powiązanej liście wartości.
• Symbol wieloznaczny — umożliwia podanie ciągu z symbolami wieloznacznymi służącego do
wyszukania danych wśród wartości wygenerowanych na podstawie listy wartości.
• Wartości — umożliwia wybranie podzbioru wartości z listy wartości.

Krok 8
Krok 9

Wybierz odpowiednie uprawnienia.
Kliknij przycisk Zapisz.

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
48

ROZDZIAŁ

7

Bezpieczeństwo
• Administrator — omówienie, strona 49
• Bezpieczeństwo — omówienie, strona 50
• Lista użytkowników, strona 50
• Tworzenie użytkownika, strona 51
• Grupy użytkowników, strona 52
• Tworzenie grupy użytkowników, strona 53
• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, strona 54
• Informacje o uprawnieniach, strona 57
• Informacje o grupach użytkowników, strona 58
• Uruchom jako, strona 59
• Rejestrowanie ścieżki audytu w aplikacji Cisco Unified Intelligence Center, strona 60
• Raport Ścieżka audytu, strona 61
• Przykładowy raport Ścieżka audytu, strona 62
• Sprawdzona procedura bezpieczeństwa , strona 62

Administrator — omówienie
Dostępem do funkcji w aplikacji do tworzenia raportów Unified Intelligence Center steruje jeden lub kilku
użytkowników z rolą użytkownika Administrator zabezpieczeń.
Na początku domyślnym administratorem zabezpieczeń jest użytkownik zdefiniowany jako użytkownik
aplikacji systemu podczas instalacji.
Administratorzy zabezpieczeń mogą wykonywać następujące zadania:
• Tworzenie i obsługiwanie użytkowników.
• Przypisz role użytkownikom — role są przypisywane użytkownikom, aby kontrolować uzyskiwanie
dostępu do szuflad oraz określać, jakie obiekty mogą tworzyć użytkownicy.
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• Przypisywanie użytkowników do grup użytkowników.
• Tworzenie i obsługiwanie grup użytkowników.
• Przypisywanie uprawnień — role użytkowników są skojarzone z osobami, natomiast uprawnienia są
skojarzone z obiektami (takimi jak konsole, raporty, definicje raportów, źródła danych, listy wartości i
kolekcje).
• Do weryfikowania uprawnień innych użytkowników służy funkcja Uruchom jako.

Bezpieczeństwo — omówienie
Zabezpieczenia aplikacji Unified Intelligence Center są wielowarstwowe i elastyczne; umożliwiają
administratorowi zabezpieczeń utworzenie płaskiej lub wielowarstwowej struktury dostępu do funkcji aplikacji
Unified Intelligence Center, zależnie od wymagań organizacji.
Dostęp użytkownika do funkcji aplikacji Unified Intelligence Center jest oparty na następujących elementach:
• Uwierzytelnianie przez logowanie.
• Typ licencji, na podstawie której użytkownik korzysta z aplikacji Unified Intelligence Center. Na przykład
organizacje korzystające z licencji Standard nie mają dostępu do funkcji definiowania raportów.
• Role użytkownika (użytkownik może mieć jedną, niektóre lub wszystkie siedem ról użytkownika).
• Grupy użytkowników, do których należy dany użytkownik.
• Uprawnienia na poziomie obiektu przypisane przez twórcę obiektu (w przypadku obiektów, do których
użytkownik ma dostęp).

Lista użytkowników
Strona Lista użytkowników jest otwierana z poziomu szuflady Bezpieczeństwo. Jeśli tę stronę otworzy
użytkownik bez przypisanej roli administratora zabezpieczeń, zobaczy tylko swoją nazwę i będzie mógł
otworzyć swoją stronę w celu zmodyfikowania niektórych parametrów, takich jak adres e-mail i numer
telefonu. Nie będzie mógł zmienić swojej roli ani członkostwa w grupach.
Administrator zabezpieczeń uzyskujący dostęp do tej strony widzi wszystkich istniejących użytkowników.
Może tworzyć, modyfikować i usuwać użytkowników, wyświetlać i edytować informacje o nich, a także
korzystać z aplikacji Cisco Unified Intelligence Center jako użytkownik za pomocą funkcji Uruchom jako.
Tabela 4: Pola na stronie Lista użytkowników

Pole

Objaśnienie

Pokaż tylko obecnie
aktywnych użytkowników

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie użytkowników,
którzy są obecnie aktywni.

Nazwa zawiera

To pole filtru umożliwia zawężenie listy nazw lub przejście do określonej
nazwy.

Nazwa użytkownika

Domena i nazwa użytkownika (domena\nazwa).
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Pole

Objaśnienie

Imię

Imię użytkownika.

Nazwisko

Nazwisko użytkownika.

Na stronie Lista użytkowników można wykonać następujące operacje:
• Utwórz — powoduje wyświetlenie strony Informacje o użytkowniku.
• Edytuj — zaznaczenie nazwy użytkownika i kliknięcie przycisku Edytuj umożliwia edycję danych
na stronie Informacje o użytkowniku.
• Usuń — zaznaczenie użytkownika i kliknięcie przycisku Usuń powoduje usunięcie danego użytkownika.
• Uruchom jako — po zaznaczeniu użytkownika i kliknięciu przycisku Uruchom jako nastąpi
odświeżenie interfejsu raportowania aplikacji Cisco Unified Intelligence Center.
• Odśwież — służy do odświeżania strony w celu wyświetlenia najnowszych zmian wprowadzonych
na liście użytkowników.
• Strona — kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie kolejnej strony listy użytkowników.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• X — służy do zamykania strony.

Tworzenie użytkownika
Aby utworzyć użytkownika, wykonaj następującą procedurę:

Procedura
Krok 1

Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo > Lista użytkowników.

Krok 2

Na karcie Informacje ogólne wykonaj poniższe czynności:
a) W polu Nazwa użytkownika wpisz domenę i nazwę użytkownika (domena\nazwa).
b) W polu Alias wpisz nazwę aliasu użytkownika.
c) Zaznacz pole wyboru Użytkownik jest aktywny, aby umożliwić użytkownikowi logowanie się i
aktywność.
Uwaga
Jeśli to pole nie będzie zaznaczone, użytkownik nie będzie mógł się zalogować.
d) W polu Imię podaj imię użytkownika.
e) W polu Nazwisko podaj nazwisko użytkownika.
f) W polu Organizacja podaj nazwę firmy lub inny tekst opisowy związany z tym użytkownikiem, na
przykład region lub dział firmy.
g) W polu E-mail podaj adres e-mail użytkownika.
h) W polu Telefon wprowadź numer telefonu użytkownika. Może to być prywatny numer telefonu
użytkownika lub kontaktowy numer telefonu, którego należy użyć w nagłym przypadku.
i) W polu Opis wpisz opis użytkownika.
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j) W polu Strefa czasowa wybierz z listy rozwijanej strefę czasową, która ma być używana w raporcie.
Strefa ta będzie używana również w zaplanowanych raportach użytkownika i ma pierwszeństwo wobec
strefy czasowej używanej przez serwer raportowania.
Uwaga

Jeśli to pole pozostanie puste, system zastosuje strefę czasową z serwera raportowania.

k) W polu Pierwszy dzień tygodnia:
• Wybierz opcję Według ustawień regionalnych, aby pierwszy dzień tygodnia był wybierany na
podstawie ustawień regionalnych.
• Wybierz opcję Ustawienia niestandardowe, aby wybrać dzień tygodnia z listy rozwijanej.
Wartość Pierwszy dzień tygodnia jest używana w zaplanowanym raporcie, widokach raportów
oraz trwałym łączu. W zaplanowanym raporcie i widokach raportów wykorzystywany jest
pierwszy dzień tygodnia zdefiniowany na stronie edycji listy użytkowników i tworzenia listy
użytkowników przez użytkownika tworzącego lub modyfikującego raport. W łączu trwałym
pierwszym dniem tygodnia jest niedziela.
l) W polu Role wybierz i przypisz do tego użytkownika jedną lub więcej ról.
Jeśli administrator zabezpieczeń doda lub zmieni role użytkownika, wprowadzone zmiany zostaną
uwzględnione dopiero wtedy, gdy użytkownik wyloguje się i zaloguje się ponownie.
Uwaga

m) W polu Uprawnienia wybierz ustawienie uprawnień stosowane dla grupy Moja grupa podczas tworzenia
nowych obiektów przez tego użytkownika. Moja grupa jest domyślną grupą właściciela obiektu.
Uwaga
Ustawienia dla grupy Moja grupa określają, czy inni użytkownicy należący do domyślnej
grupy tego użytkownika mogą zapisywać lub wykonywać obiekty. Uprawnienia wyższego
poziomu zastępują inne uprawnienia.
Krok 3

Na karcie Grupy można określić grupy, do których należy ten użytkownik, i sposób dodawania jego
przynależności do grup. Możesz wyświetlić następujące informacje:
• Moja grupa: W tym polu jest wyświetlana domyślna grupa użytkownika. Może ją zmienić administrator
zabezpieczeń. Ta grupa jest widoczna dla użytkownika jako Moja grupa.
• Dostępne grupy: Ta lista zawiera wszystkie utworzone grupy, do których użytkownik jeszcze nie
należy. Grupy można przenosić między kolumnami przy użyciu strzałek.
• Wybrane grupy: Ta kolumna zawiera wszystkie grupy, do których należy użytkownik. Grupy można
przenosić między kolumnami przy użyciu strzałek.
Uwaga

Domyślnie dla każdego użytkownika grupa Wszyscy użytkownicy znajduje się w kolumnie
Wybrane grupy. Grupy Wszyscy użytkownicy nie można usunąć z kolumny Wybrane grupy.

Grupy użytkowników
Strona Grupy użytkowników jest otwierana z poziomu szuflady Bezpieczeństwo. Umożliwia ona wyświetlanie
istniejących grup, tworzenie i usuwanie grup oraz przeglądanie i edytowanie informacji o grupach.
System tworzy następujące dwie grupy domyślne:
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• Grupa Wszyscy użytkownicy jest grupą aplikacji Unified Intelligence Center. Do tej grupy należą
domyślnie wszyscy użytkownicy.
• Grupa Administratorzy składa się z administratorów.
Tabela 5: Pola na stronie Grupy użytkowników

Pole

Objaśnienie

Nazwa zawiera

To pole filtru umożliwia zawężenie listy nazw grup lub przejście do określonej
nazwy.

Nazwa

Nazwa grupy.

Pełna nazwa

Pełna nazwa określa relację grupy z elementami podrzędnymi, wskazywaną
przez separator w postaci kropki.
Jeśli na przykład grupa Grupa3 ma domyślną grupę Grupa1, która jest grupą
najwyższego poziomu (nie ma grupy nadrzędnej), wówczas grupa Grupa1
ma pełną nazwę Grupa1. Pełna nazwy grupy 3 to Grupa1.Grupa3.

Opis:

Tekst opisu grupy.

Na stronie Grupy użytkowników można wykonać następujące operacje:
• Utwórz — powoduje otwarcie strony Informacje o grupie.
• Edytuj — zaznaczenie nazwy grupy i kliknięcie przycisku Edytuj powoduje otwarcie strony z danymi
grupy.
• Usuń — należy zaznaczyć nazwę grupy i kliknąć przycisk Usuń.
• Odśwież — powoduje odświeżenie strony w celu wyświetlenia zmian na liście grup.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• X — służy do zamykania strony.

Tworzenie grupy użytkowników
Aby utworzyć grupę użytkowników, wykonaj poniższe czynności:

Procedura
Krok 1
Krok 2

Wybierz kolejno opcje Bezpieczeństwo > Grupy użytkowników.
Na karcie Informacje ogólne wykonaj poniższe czynności:
a) W polu Nazwa grupy wprowadź nazwę grupy. To pole jest dostępne tylko w przypadku tworzenia nowej
grupy.
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b) W polu Opis wprowadź lub zmień tekst opisujący daną grupę.
Krok 3

Na karcie Grupy wykonaj poniższe czynności:
a) Grupa domyślna — z listy rozwijanej wybierz grupę domyślną.
b) Dostępne grupy — zawiera utworzone grupy, w których dana grupa może być elementem podrzędnym.
Kliknij przycisk > lub <, aby przenieść daną grupę lub grupy.
c) Wybrane grupy — zawiera grupy, w których dana grupa jest elementem podrzędnym. Kliknij przycisk
> lub <, aby przenieść daną grupę lub grupy.

Krok 4

Na karcie Członkowie grupy wykonaj poniższe czynności:
a) Karta Użytkownicy:
• Dostępni użytkownicy — zawiera wszystkich utworzonych użytkowników, którzy mogą być
elementami podrzędnymi danej grupy. Kliknij przycisk > lub <, aby przenieść daną grupę lub
grupy.
• Wybrani użytkownicy należący do grupy — zawiera użytkowników, którzy są aktualnie
elementami podrzędnymi danej grupy. Kliknij przycisk > lub <, aby przenieść daną grupę lub
grupy.
b) Karta Grupy:
• Dostępne grupy — zawiera wszystkie utworzone grupy, które mogą być elementami podrzędnymi
danej grupy. Kliknij przycisk > lub <, aby przenieść daną grupę lub grupy.
• Wybrani członkowie grupy — zawiera grupy, które są aktualnie elementami podrzędnymi danej
grupy. Kliknij przycisk > lub <, aby przenieść daną grupę lub grupy.

Krok 5

Kliknij polecenie Zapisz, aby zapisać nowe lub zmienione dane w polach.

Krok 6

Kliknij polecenie Anuluj, aby anulować i zamknąć stronę.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Ta strona umożliwia definiowanie dodatkowych uprawnień dla grup lub poszczególnych użytkowników.
Strona z uprawnieniami użytkowników zawiera następujące karty:

Uprawnienia przypisane do grupy
Procedura
Krok 1

Wybierz typ obiektu na panelu Uprawnienia dla. W przypadku obiektów typu Konsola, Raport lub Definicja
raportu wybierz kategorię lub obiekt w kategorii. W przypadku innych typów obiektów wybierz obiekt z

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
54

Bezpieczeństwo
Uprawnienia przypisane do grupy

listy. Wszystkie grupy, do których przypisano już uprawnienie dla danego obiektu, są wyświetlane na panelu
Uprawnienia grupy dla wybranego elementu.
Krok 2

Wybierz grupę na panelu Wszystkie grupy. Wszyscy użytkownicy należący do tej grupy zostaną wyświetleni
na panelu Wszyscy użytkownicy dla wybranej grupy.

Krok 3

Kliknij pozycję Ustaw uprawnienia. Zaznacz odpowiedni poziom dla grupy (Wykonanie, Zapis), a następnie
kliknij przycisk OK.

Krok 4

Panel Uprawnienia grupy dla wybranego elementu zostanie zaktualizowany w celu uwzględnienia grupy
i przypisanego jej uprawnienia, które zdefiniowano w kroku 3.

Uwaga

Jeśli administrator zabezpieczeń doda lub zmieni uprawnienia użytkowników, wprowadzone zmiany
mogą nie odnieść natychmiastowego efektu.
Tabela 6: Pola na karcie Członkowie grupy

Pole

Opis:

Panel Uprawnienia dla (w lewej
górnej części)

Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać obiekty, dla których mają zostać
ustawione uprawnienia. Opcje są następujące: Źródła danych, Definicje
raportów, Raporty, Konsole, Listy wartości i Kolekcje.
Wybranie typu obiektu spowoduje odświeżenie panelu w celu
wyświetlenia elementów lub kategorii dla danego obiektu.

Panel Wszystkie grupy (w prawej Ten panel zawiera dostępne grupy użytkowników. Wyróżnienie grupy
górnej części)
użytkowników spowoduje, że strona zostanie odświeżona w celu
wyświetlenia panelu Wszyscy użytkownicy dla wybranej grupy, który
będzie zawierał członków danej grupy.
Panel Wszyscy użytkownicy dla
wybranej grupy (w prawej dolnej
części)

Ten panel zawiera wszystkich członków grupy, która została wyróżniona
na panelu Wszystkie grupy umieszczonym powyżej.

Przycisk Ustaw uprawnienia

Po kliknięciu tej opcji zostanie otwarte okno dialogowe, w którym
można wybrać poziom uprawnień dla obiektu wybranego na panelu
Uprawnienia dla i dla grupy wybranej na panelu Wszystkie grupy.

Uprawnienia grupy dla wybranego Na tym panelu są wyświetlane grupy z przypisanym uprawnieniem dla
elementu
wybranego obiektu, a także informacje o poziomach uprawnień tych
grup.
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Uprawnienia przypisane do użytkownika
Procedura
Krok 1

Wybierz typ obiektu na panelu Uprawnienia dla. W przypadku obiektów typu Konsola, Raport lub Definicja
raportu wybierz kategorię lub obiekt w kategorii. W przypadku innych typów obiektów wybierz obiekt z
listy. Wszyscy użytkownicy, którym przypisano już uprawnienie dla danego obiektu, są wyświetlani na
panelu Uprawnienia użytkownika dla wybranego elementu.

Krok 2

Wybierz nazwę użytkownika na panelu Lista użytkowników.

Krok 3

Kliknij pozycję Pokaż grupy, aby wyświetlić grupy, do których należy ten użytkownik.

Krok 4

Kliknij przycisk Ustaw uprawnienia, zaznacz odpowiedni poziom dla użytkownika (Wykonanie, Zapis), a
następnie kliknij przycisk OK.
Panel Wszystkie uprawnienia dla wybranego elementu zostanie odświeżony w celu wyświetlenia uprawnień
użytkownika, które dodano lub zmieniono w krokach 3 i 4.
Pole

Opis:

Panel Uprawnienia dla (w lewej Należy kliknąć strzałkę listy rozwijanej, aby wybrać rodzaj obiektu, dla
górnej części)
którego mają zostać ustawione uprawnienia. Dostępne są następujące
opcje: Źródła danych, Definicje raportów, Raporty, Konsole, Listy wartości,
Kolekcje oraz Kolekcje systemowe.
Wybranie typu obiektu spowoduje odświeżenie panelu w celu wyświetlenia
elementów lub kategorii dla danego obiektu.
Panel Lista użytkowników (w
prawej górnej części)

W tym panelu są wyświetlane nazwy bieżących użytkowników. Należy
przefiltrować listę i wybrać jedną lub wiele nazw użytkowników.

Przycisk Pokaż grupy

Kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie widoku Wszystkie grupy dla
wybranego panelu użytkownika.

Wszystkie grupy dla wybranego W tym panelu są wyświetlane nazwy wszystkich grup, których członkiem
użytkownika (w dolnej prawej jest użytkownik, którego nazwa znajduje się na powyższym panelu Lista
części)
użytkowników.
Przycisk Ustaw uprawnienia

Po kliknięciu tej opcji zostanie otwarte okno dialogowe, w którym można
wybrać poziom uprawnień dla danego obiektu (Wykonanie, Zapis).

Wszystkie uprawnienia dla
wybranego elementu

W tym panelu są wyświetlane nazwy użytkowników, którzy mają
uprawnienia do danego obiektu oraz poziom posiadanych przez nich
uprawnień.

Uwaga

Nie można zmieniać uprawnień właściciela obiektu. Właściciel obiektu zawsze posiada uprawnienia
do zapisu. Przykładowo, jeśli użytkownik jest właścicielem raportu nr 1, posiada uprawnienia do
zapisu w tym raporcie i nikt inny nie może zmienić uprawnienia Wykonanie.
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Informacje o uprawnieniach
Role użytkowników są skojarzone z osobami, natomiast uprawnienia są skojarzone z obiektami. Obiekty
aplikacji Unified Intelligence Center to konsole, raporty, definicje raportów, źródła danych, kategorie, listy
wartości i kolekcje.
Uprawnienia:
• WYKONANIE. Jeśli użytkownik posiada uprawnienie ZAPIS dla obiektu, może on wykonywać
działania powiązane z tym obiektem.
Przykładowo uprawnienie WYKONANIE pozwala na generowanie, drukowanie i odświeżanie raportów,
otwieranie i odświeżanie zawartości konsol, wyświetlanie pokazów slajdów zawartości konsol oraz
wyświetlanie zapytań o listy wartości. Uprawnienie WYKONANIE obejmuje uprawnienie do odczytu.
• ZAPIS. Użytkownik z uprawnieniem ZAPIS dla obiektu może edytować i usunąć ten obiekt oraz
zmienić jego nazwę. Uprawnienie pozwala na przykład na importowanie i eksportowanie raportów oraz
zapisywanie ich pod inną nazwą/typem, edytowanie źródeł danych oraz usuwanie niestandardowych
list wartości. Uprawnienie ZAPIS obejmuje uprawnienia WYKONANIE i ODCZYT.

Uwaga

Jeśli podczas ustawiania uprawnień dla obiektu nie zostaną zaznaczone żadne pola
wyboru, użytkownik nie będzie miał żadnych uprawnień dostępu do tego obiektu.

Poniższe reguły dotyczą wszystkich drzew kategorii w aplikacji Unified Intelligence Center — raportów,
definicji raportów i konsol.
• Aby usunąć encję, konieczne jest uprawnienie ZAPIS dla danej encji i jej kategorii nadrzędnej.
• Aby usunąć kategorię, konieczne jest uprawnienie ZAPIS dla danej kategorii, jej kategorii nadrzędnej
i wszystkich kategorii i/lub encji w niej zawartych.
• Użytkownik może edytować lub zapisać encję, nawet jeśli nie ma uprawnienia ZAPIS dla jej
bezpośredniej kategorii nadrzędnej.
• Jeśli użytkownik nie ma uprawnienia ZAPIS dla danej encji, może korzystać wyłącznie z funkcji Zapisz
jako.
• Każdy właściciel kategorii w importowanych definicjach raportów może usunąć kategorię, jeśli
administrator przyznał mu uprawnienie ZAPIS dla tej kategorii importowanych definicji raportów.
Uprawnienia są łączone ze sobą, przy czym pierwszeństwo ma najwyższy poziom.
Użytkownik otrzymuje uprawnienia dla obiektu z różnych źródeł. Uprawnienia mogą być przypisywane
przez administratora zabezpieczeń albo dziedziczone z grupy Wszyscy użytkownicy lub z grupy domyślnej
(grupy Moja grupa). Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do obiektu, stosowane jest uprawnienie o najwyższym
poziomie wśród tych uprawnień.

Role i uprawnienia użytkownika
Rola użytkownika pozwala mu na “otwieranie” szuflady, której ta rola dotyczy. Mając uprawnienie
WYKONANIE można tworzyć obiekty tej szuflady. Na przykład Projektant konsoli może tworzyć konsole
na stronie Dostępne konsole.

Cisco Unified Intelligence Center — pomoc online dotycząca aplikacji
57

Bezpieczeństwo
Informacje o grupach użytkowników

Użytkownik, który utworzył obiekt jest właścicielem tego obiektu. Ma wtedy uprawnienie ZAPIS do tego
obiektu oraz może ustawiać uprawnienia do tego obiektu grupy Wszyscy użytkownicy i użytkowników ze
swojej grupy.
Jeśli obiekt nie jest jeszcze gotowy i nikt inny nie powinien mieć do niego dostępu, użytkownik może zrobić
z niego obiekt “prywatny”, nie zaznaczając żadnych uprawnień grupy Wszyscy użytkownicy ani innych grup.
Gdy obiekt jest gotowy, zdefiniuj uprawnienia WYKONYWANIA OPERACJI albo nawet ZAPISU dla
domyślnej grupy (Moja grupa). Jeśli na przykład użytkownik utworzył dla swojej grupy konsolę i znajdują
się na niej notatki, może zezwolić innym ze swojej grupy na aktualizowanie tych notatek.
Nawet jeśli to użytkownik jest projektantem konsoli, nie wszystkie konsole na stronie Dostępne konsole mogą
być widoczne, jeśli znajdują się na niej konsole utworzone przez innych Projektantów konsoli (którzy są ich
właścicielami). Zależy to od uprawnień jego grupy oraz uprawnień na poziomie obiektu do tych konsol
ustawionych przez ich właścicieli.

Informacje o grupach użytkowników
Grupy użytkowników to elementy składowe umożliwiające administratorom zabezpieczeń przydzielanie
dostępu do funkcji aplikacji Unified Intelligence Center.
Utworzenie grup użytkowników upraszcza proces obsługi użytkowników w sytuacji, gdy wielu użytkowników
musi mieć dostęp do konsol i raportów na tym samym poziomie lub gdy użytkownicy muszą mieć różne
uprawnienia i dostęp do różnych funkcji w zależności od wymagań regionalnych lub organizacyjnych.
Grupy użytkowników nie mają wpływu na sposób przechowywania danych w bazie danych. Służą jedynie
do przypisywania uprawnień wszystkim członkom grupy w ramach jednej operacji zamiast powtarzania tej
samej operacji dla każdego użytkownika.
Grupa Wszyscy użytkownicy zdefiniowana przez system
Wszyscy użytkownicy automatycznie stają się członkami grupy Wszyscy użytkownicy zdefiniowanej przez
system.
Grupa Wszyscy użytkownicy zawsze jest wyświetlana w oknie zarządzania grupami użytkowników.
Administrator zabezpieczeń nie może jej usunąć.
Grupa użytkowników Administratorzy zdefiniowana przez system
Administrator zabezpieczeń automatycznie staje się członkiem grupy Administratorzy zdefiniowanej przez
system i może dodawać do niej innych administratorów zabezpieczeń.
Do grupy Administratorzy należy dodać dodatkowych administratorów zabezpieczeń. Posiadanie tej roli nie
powoduje ich automatycznego dodania do tej grupy.
Grupy użytkowników zdefiniowane przez klientów
Administratorzy zabezpieczeń mogą utworzyć dowolną liczbę grup użytkowników oraz dodawać do nich
użytkowników. Jedna z tych grup użytkowników jest grupą użytkownika (nazywaną również grupą Moja
grupa).
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Domyślna grupa
Po utworzeniu grup zdefiniowanych przez klientów administrator zabezpieczeń może dodać użytkownika
do dowolnej z tych grup, a jednej z nich nadać status domyślnej grupy użytkownika (grupa Moja grupa).
Rolę grupy domyślnej może również pełnić grupa Wszyscy użytkownicy.
Właściciel obiektu może ustawić uprawnienie dla swojej grupy oraz dla grupy Wszyscy użytkownicy. Tylko
administrator zabezpieczeń może ustawiać dodatkowe uprawnienia dla innych grup lub poszczególnych
użytkowników na stronie Uprawnienia użytkownika. Uprawnienie dostępu do obiektu jest przypisywane
użytkownikowi zgodnie z najwyższym poziomem uprawnień uzyskanym przez użytkownika ze wszystkich
źródeł uprawnień.

Grupy i grupy podrzędne
Reguły dotyczące grup i grup podrzędnych
• Dana grupa może być jednocześnie grupą nadrzędną i grupą podrzędną. Na przykład Grupa 2 może
być grupą podrzędną Grupy 1, a równocześnie grupą nadrzędną Grupy 3.
• Grupa nie musi zawierać grup podrzędnych.
• Grupa może zawierać dowolną liczbę grup podrzędnych.
• Grupa podrzędna nie może być grupą nadrzędną własnej grupy nadrzędnej, a grupa nadrzędna nie
może być grupą podrzędną własnej grupy podrzędnej. Na przykład Grupa 3 jest grupą podrzędną Grup
1 i 2. Grupa 3 nie może być wtedy grupą nadrzędną Grupy 1 ani Grupy 2.
• Elementami podrzędnymi grupy mogą być zarówno grupy, jak i użytkownicy. Na przykład Grupa 2
może być grupą podrzędną Grupy 1. Użytkownik Lee może być elementem podrzędnym Grupy 1.
• Grupa nie musi mieć grupy nadrzędnej.
• Grupy podrzędne nie dziedziczą członków grup nadrzędnych — dodanie użytkownika do grupy
nie oznacza, że użytkownik jest także członkiem jej grup podrzędnych. Na przykład Grupa 2 i Grupa
3 są grupami podrzędnymi Grupy 1. Administrator zabezpieczeń dodaje użytkownika A jako członka
Grupy 1. Użytkownik A nie staje się automatycznie członkiem Grupy 2 ani Grupy 3. Aby Użytkownik
A został członkiem Grupy 2, administrator zabezpieczeń musi dodać Użytkownika A jako członka Grupy
2.

Uruchom jako
Administrator zabezpieczeń może wybrać nazwę na stronie Lista użytkowników i kliknąć pozycję Uruchom
jako. Spowoduje to odświeżenie strony WWW aplikacji Unified Intelligence Center, tak aby odzwierciedlała
interfejs widoczny po zalogowaniu się użytkownika.
Użyj tego narzędzia, aby sprawdzić, czy role użytkowników oraz uprawnienia są prawidłowo skonfigurowane.
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Uwaga

• Podczas korzystania z konta innego użytkownika za pośrednictwem funkcji Uruchom jako w górnej
części strony jest wyświetlana tożsamość logowania bieżącego użytkownika i tożsamość używana
za pośrednictwem funkcji Uruchom jako.
• Nie można korzystać z funkcji Uruchom jako w odniesieniu do własnego konta.
• Korzystanie z funkcji Uruchom jako jest możliwe tylko w odniesieniu do jednego poziomu
użytkownika. Administrator zabezpieczeń nie może za pomocą funkcji Uruchom jako korzystać z
konta użytkownika A, a następnie (jako użytkownik A) za pomocą funkcji Uruchom jako korzystać
z konta użytkownika B.
Aby zamknąć tryb funkcji Uruchom jako, należy kliknąć przycisk Zatrzymaj funkcję Uruchom jako w
górnej części strony.

Rejestrowanie ścieżki audytu w aplikacji Cisco Unified
Intelligence Center
Aplikacja Unified Intelligence Center obsługuje rejestrowanie ścieżki audytu. Funkcja ta umożliwia
wyświetlanie sekwencji zapisów audytu dla operacji związanych z tworzeniem, aktualizowaniem,
modyfikowaniem i usuwaniem, dokonywanych na encjach na serwerze Unified Intelligence Center. Ścieżki
audytu można przeglądać w standardowym raporcie Ścieżka audytu. Funkcja ta jest domyślnie dostępna
tylko dla administratorów systemu i tylko oni mogą przeglądać te raporty. Administrator systemu może
jednak nadać innym użytkownikom aplikacji Unified Intelligence Center uprawnienia do korzystania z tej
funkcji.

Uwaga

Lokalizacja raportu Ścieżka audytu jest nieobsługiwana.

Wyświetlanie opcji rejestrowania ścieżki audytu Unified Intelligence Center
Procedura
Krok 1

Zaloguj się do interfejsu raportowania aplikacjiUnified Intelligence Center.

Krok 2

Przejdź do opcji Raporty --> > Standardowe--> > Administrator Intelligence Center i kliknij pozycję
Ścieżka audytu. W systemie zostanie otwarte okno Filtr raportu Ścieżka audytu.

Krok 3

Określ wymagane kryteria filtru i kliknij przycisk Uruchom. System wyświetli raport Ścieżka audytu na
podstawie podanych kryteriów filtru.
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Raport Ścieżka audytu
Widoki: W tym raporcie znajdują się trzy widoki siatki: bez grupowania, Groupby – EntityName, Groupby
– Username.
Grupowanie: W tym raporcie znajdują się dwa widoki z grupowaniem: pogrupowany i posortowany według
nazwy użytkownika i encji. Trzeci, domyślny widok tego raportu to widok bez grupowania.
Lista wartości: Użytkownicy aplikacji CUIC, Operacje aplikacji CUIC, Typy encji aplikacji CUIC.
Tabele schematu bazy danych, z których dane są pobierane:
• CUICAUDITLOG
• CUICLOGEDENTITY

Bieżące pola w widoku siatki raportu Ścieżka audytu
Bieżące pola to te, które pojawiają się domyślnie w widoku siatki raportu wygenerowanym na podstawie
szablonu standardowego. Można je zmienić.
Poniżej wymieniono bieżące pola w kolejności (od lewej do prawej) zgodnej z ich domyślnym układem w
szablonie standardowym
Kolumna (pole)

Opis:

Czas zdarzenia

Data i godzina wykonania przez użytkownika
działania w systemie Unified Intelligence Center.

Dane

Nazwa domeny i ID użytkownika, który wykonał
dane działanie.

Działanie

Działanie wykonane przez użytkownika, np.
UTWÓRZ, ZAPISZ, AKTUALIZUJ, IMPORTUJ,
EKSPORTUJ.

Typ encji

Typ encji, na której użytkownik wykonał działanie.

Nazwa encji

Nazwa konkretnej encji, do której użytkownik uzyskał
dostęp.

Stan

Stan działania: POWODZENIE lub
NIEPOWODZENIE.

Opis:

Szczegółowy opis wykonanego działania.

Użytkownik RunAs

ID użytkownika RunAs, który wykonał dane
działanie.

IP serwera

Adres IP serwera Unified Intelligence Center.
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Kolumna (pole)

Opis:

Nazwa serwera

Nazwa hosta serwera Unified Intelligence Center.

Przykładowy raport Ścieżka audytu
Na poniższej ilustracji pokazano przykładowy raport wygenerowany z szablonu Raport Ścieżka audytu.
Rysunek 8: Przykładowy raport Ścieżka audytu

Sprawdzona procedura bezpieczeństwa
Jeśli użytkownik jest przypisywany do jednej lub więcej grup, jedną z tych grup należy ustawić jako domyślną
grupę tego użytkownika i nadać tej domyślnej grupie wyższe uprawnienia niż ma grupa AllUsers.
Wyższe uprawnienia domyślnej grupy zastępują uprawnienia grupy AllUsers. Indywidualne uprawnienia
użytkowników zastępują uprawnienia grupy.
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Harmonogram
• Lista harmonogramu, strona 63
• Tworzenie harmonogramu raportu, strona 64
• Konfigurowanie wysyłania pocztą e-mail zaplanowanego raportu, strona 65
• Konfigurowanie przekazywania raportu do lokalizacji zdalnej, strona 66

Lista harmonogramu
Na stronie Lista harmonogramu można wykonać następujące operacje:
• Filtr lub Wyczyść — należy wpisać jeden lub więcej znaków i kliknąć pozycję Filtr w celu zawężenia
listy. Kliknięcie pozycji Wyczyść powoduje usunięcie filtru.
• Utwórz — powoduje otwarcie strony tworzenia lub edytowania harmonogramu raportu z pustymi
polami, na której można zdefiniować nowy harmonogram. Na tej stronie można utworzyć lub edytować
harmonogram wysyłania raportu pocztą e-mail, wyświetlania go w konsoli lub zapisywania jako pliku
CSV w zdalnej lokalizacji. Więcej informacji:
◦Tworzenie harmonogramu raportu, na stronie 64
◦Konfigurowanie wysyłania pocztą e-mail zaplanowanego raportu, na stronie 65
◦Konfigurowanie przekazywania raportu do lokalizacji zdalnej, na stronie 66
• Edytuj — opcja dostępna po wybraniu wiersza. Powoduje otwarcie strony tworzenia lub edytowania
harmonogramu raportu, na której można modyfikować harmonogram.
• Usuń — opcja dostępna po wybraniu wiersza. Powoduje wyświetlenie monitu o potwierdzenie usunięcia,
a następnie usunięcie harmonogramu. Jeśli harmonogram został usunięty, przy próbie otwarcia raportu
zostanie wyświetlony błąd. Dane można jednak pobrać przez uruchomienie raportu dla tego samego
zakresu dat i godzin, który skonfigurowano w usuniętym raporcie zaplanowanym.
• Włącz — powoduje włączenie harmonogramu.
• Wyłącz — powoduje wyłączenie harmonogramu.
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• Uruchom teraz — powoduje natychmiastowe wykonanie zaplanowanego raportu. Nie ma to wpływu
na następne zaplanowane zadanie.
• Odśwież — aktualizuje stronę listy harmonogramu, odzwierciedlając wprowadzone zmiany.
• Pomoc — służy do otwierania pomocy online.
• X — służy do zamykania strony.

Tworzenie harmonogramu raportu
Aby utworzyć harmonogram raportu, wykonaj następujące kroki:

Uwaga

Tworzenie harmonogramu dla danych dynamicznych nie jest obsługiwane.

Procedura
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4

W sekcji Harmonogram kliknij przycisk Utwórz.
Na karcie Ustawienia ogólne wypełnij pole Nazwa harmonogramu dla zaplanowanego raportu.
W menu rozwijanym Raporty wybierz raport.
Zaznacz pole wyboru Ustaw filtr, aby skonfigurować filtry. Aby użyć filtru domyślnego, nie zaznaczaj tego
pola.

Krok 5

Kliknij łącze Ustaw kryteria filtrowania, aby otworzyć stronę konfiguracji filtrów.
Uwaga
Więcej informacji można znaleźć w sekcji Typy filtrów, na stronie
27.

Krok 6

W sekcji Czas trwania kliknij ikonę kalendarza, aby wybrać wartości Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

Krok 7

W sekcji Cykl określ częstotliwość planowanego raportu. Wybierz jedną z następujących opcji:
• Raz — podaj dzień i godzinę wygenerowania raportu.
• Codziennie — podaj liczbę dni, przez którą raport ma być generowany.
• Co tydzień — podaj liczbę tygodni i dni tygodnia, w które raport ma być generowany.
• Co miesiąc — wybierz dzień miesiąca i liczbę miesięcy, przez którą raport ma być generowany.
Uwaga
Opcja Ostatni służy do wybrania ostatniego dnia
miesiąca.
W sekcji Częstotliwość podaj, ile razy raport ma być generowany w zaplanowane dni.

Krok 8

Kliknij przycisk Zapisz.
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Konfigurowanie wysyłania pocztą e-mail zaplanowanego
raportu
W harmonogramie kliknij kartę Adres e-mail, aby skonfigurować harmonogram wysyłania pocztą e-mail
zaplanowanego raportu.

Na samym początku
Skonfiguruj serwer e-mail w konsoli administracyjnej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem
lub zapoznaj się z Podręcznikiem administrowania aplikacją Cisco Unified Intelligence Center.

Procedura
Krok 1

W polu Dystrybucja poczty e-mail kliknij przycisk Dodaj i podaj adres e-mail odbiorcy.
Wskazówka
Powtórz krok 1, aby dodać wielu
odbiorców.

Krok 2

W menu rozwijanym Widok wiadomości e-mail wybierz widok raportu, który chcesz wysyłać.
Uwaga
Do wybrania są dostępne tylko widoki typu
Siatka.
W polu Temat wiadomości e-mail wpisz tekst tematu.

Krok 3
Krok 4

W menu rozwijanym Plik poczty e-mail wybierz typ pliku. Wybierz jeden z poniższych:
• INLINE HTML — wysyłanie raportów w formacie HTML.
◦Raport historyczny może zawierać maksymalnie 8000 wierszy.
◦Raport w czasie rzeczywistym może zawierać maksymalnie 3000 wierszy.
• XLS — wysyłanie raportów w postaci załączonego pliku programu Microsoft Excel.
◦Raport historyczny może zawierać maksymalnie 8000 wierszy.
◦Raport w czasie rzeczywistym może zawierać maksymalnie 3000 wierszy.
• PDF — wysyłanie raportów w postaci załączonego pliku PDF.
Dla załączników w formacie PDF istnieją następujące ograniczenia:
◦Wygenerowany plik PDF ma orientację poziomą lub pionową. Domyślnym ustawieniem jest
orientacja pozioma.
◦W wygenerowanym pliku PDF są używane standardowe rozmiary czcionek: 10 pikseli w przypadku
orientacji poziomej i 8 pikseli w przypadku pionowej. Podczas generowania pliku PDF rozmiar
czcionki ustawiony w edytorze widoku siatki jest ignorowany, aby plik nadawał się do drukowania.
◦W wygenerowanym pliku PDF zostają zachowane wiersze mieszczące się na stronie o wybranej
orientacji. Wiersze, które się nie mieszczą na stronie, zostaną obcięte.
◦Limit długości pliku PDF w załączniku wynosi 1000 wierszy. Jeśli zaplanowany raport ma ponad
1000 wierszy, wysłana zostanie wiadomość e-mail.
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◦W wygenerowanym pliku PDF nie jest stosowane zawijanie wierszy w kolumnach. W przypadku
większego tekstu szerokość kolumn można dostosować w edytorze siatki, aby uniknąć nakładania
się. Jednak należy pamiętać, że może to spowodować zmniejszenie liczby kolumn widocznych
w pliku PDF.
Krok 5

Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie przekazywania raportu do lokalizacji zdalnej
W harmonogramie kliknij kartę Zapisz w lokalizacji zdalnej, aby skonfigurować przekazywanie raportu.

Procedura
Krok 1

Z listy rozwijanej Protokół wybierz opcję SFTP, aby nawiązywać bezpieczne połączenie z lokalizacją
zdalną.

Krok 2

Z listy rozwijanej Widok raportu wybierz widok raportu, który ma być przekazywany.
W polu Host podaj adres IP lokalizacji zdalnej.
W polu Port podaj numer portu serwera SFTP.
Uwaga
Domyślnie jest używany port
22.
Podaj Nazwę użytkownika hosta.
Podaj Hasło hosta.

Krok 3
Krok 4

Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8

W polu Ścieżka katalogu podaj lokalizację na hoście, w której ma zostać zapisany plik .csv z raportem.
Kliknij przycisk Zapisz.
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