
Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
İlk Yayımlama Tarihi: December 12, 2013

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000
       800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



BU EL KİTABINDAKİ ÜRÜNLERLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER VE BİLGİLER HABER VERİLMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU EL KİTABINDAKİ TÜM İFADE, BİLGİ VE
ÖNERİLERİNHATASIZOLDUĞUKABULEDİLMEKLEBİRLİKTE,BUNLARAÇIKVEYAÖRTÜKHİÇBİRGARANTİOLMAKSIZINSAĞLANMAKTADIR.KULLANICILARIN
HERHANGİ BİR ÜRÜNÜ KULLANIM UYGULAMALARININ TÜM SORUMLULUĞU KENDİLERİNE AİTTİR.

BİRLİKTE GELEN ÜRÜNE İLİŞKİN YAZILIM LİSANSI VE SINIRLI GARANTİ ÜRÜNLE BİRLİKTE GELEN BİLGİ PAKETİNDE BELİRTİLMİŞTİR VE BU GÖNDERMEYLE
BURAYA DA EKLENMİŞTİR. YAZILIM LİSANSINI VEYA SINIRLI GARANTİYİ BULAMIYORSANIZ, CISCO TEMSİLCİNİZE BAŞVURARAK BİR KOPYASINI İSTEYİN.

TCP başlık sıkıştırmasının Cisco tarafından uygulanması, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (UCB) tarafından UNIX işletim sisteminin UCB genel etki alanı sürümünün bir parçası olarak
geliştirilen bir programın uyarlamasıdır. Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı © 1981, University of California Yönetim Kurulu Üyeleri.

İŞBUBELGEDEYERALANDİĞERHİÇBİRGARANTİYE BAĞLI OLMAKSIZIN, BU TEDARİKÇİLERİN TÜMBELGEDOSYALARI VE YAZILIMLARI TÜMHATALARIYLA
BİRLİKTE “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR. CISCO VE YUKARIDA ADI GEÇEN TEDARİKÇİLER, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE
HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ VEYA TİCARİ İŞLEMLER, KULLANIM VEYA TİCARİ UYGULAMA SIRASINDA OLUŞANLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA
SINIRLI KALMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

CISCO VEYA TEDARİKÇİLERİ HİÇBİR DURUMDA DOLAYLI, ÖZEL, BAĞLANTILI VEYA ARIZİ ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ; KAZANÇ KAYBI VEYA BU
ELKİTABININKULLANIMINAVEYAYETERSİZLİĞİNEBAĞLIOLARAKORTAYAÇIKANVERİKAYIPLARI, CISCOVEYATEDARİKÇİLERİBUZARARLARINOLASILIĞI
HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SINIRSIZ OLARAK BUNA DAHİLDİR.

Bu belgede kullanılan İnternet Protokolü (IP) adresleri ve telefon numaralarının gerçek adresler ve telefon numaraları olması amaçlanmamıştır. Bu belgede bulunan örnekler, komut ekranı
çıktısı, ağ topolojisi şemalarını ve diğer şekiller, yalnızca bilgilendirme amacıyla kullanılmaktadır. Şekillerde gerçek IP adresleri veya telefon numaraları varsa, bunlar kasıtlı değildir ve
rastlantısaldır.

Cisco ve Cisco Logosu, Cisco ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Cisco ticari markalarının listesini görmek için aşağıdaki
URL'yi ziyaret edin: http://www.cisco.com/go/trademarks. Adı geçen üçüncü taraf ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. İş ortağı sözcüğünün kullanılması,
Cisco ile diğer şirket arasında ortaklık ilişkisi olduğu anlamına gelmez. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

http://www.cisco.com/go/trademarks


İ Ç İN D E K İ L E R

Cisco Unified Intelligence Center'a Giriş 1

Cisco Unified Intelligence Center'a Giriş 1

Panolar 3

Panoya genel bakış 3

Pano yöneticisi 3

Panoyu görüntüleme 4

Pano Oluşturma 4

Panoya Öğe Ekleme 5

Slayt gösterisi çalıştırma 6

Pano Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme 7

Rapor Tanımları 9

Rapor tanımı yöneticisi 9

Hazır rapor tanımları 10

Rapor tanımları oluşturma veya düzenleme 10

Rapor tanımı alma 10

Veritabanı Sorgusu türünde rapor tanımı oluşturma 11

Adsız Blok türünde rapor tanımı oluşturma 12

Saklı Yordam türünde rapor tanımı oluşturma 13

Gerçek Zamanlı Akış türünde rapor tanımı oluşturma 13

Ayrıntıya gitme öğesi oluşturma veya düzenleme 14

Raporlar 17

Rapora genel bakış 18

Rapor Yöneticisi 18

Rapor oluşturma 20

Rapor görüntüleyicisi 20

Geçmiş raporu görüntüleyicisi 20

Canlı Veri raporu görüntüleyicisi 21

Hazır Raporlar 22

Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
iii



Rapor oluşturma veya düzenleme 23

Rapor Alma 23

Rapor için çevrimiçi yardım yapılandırma 24

Raporlar, rapor tanımları ve kategoriler verme 25

Rapor Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme 26

Filtre türleri 26

Tarih aralığı filtresi oluşturma 27

Değer listesi veya koleksiyon filtresi yapılandırma 28

Düz metin veya ondalık alanı için filtre yapılandırma 29

Uygun görünümler 30

Kılavuz görünümü oluşturma 30

Ölçer görünümü oluşturma 31

Grafik görünümü oluşturma 32

Gruplandırma 33

Alanlar için eşik değeri göstergeleri ayarlama 34

Eşik değerleri ekleme ve düzenleme 36

Veri Kaynakları 37

Veri kaynağına genel bakış 37

Veri Kaynakları 37

Sorgu tabalı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme 39

Java Message Service tabanlı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme 40

Veri kaynağı için düğümleri değiştirme 41

Değer Listeleri 43

Değer Listesi ve koleksiyona genel bakış 43

Değer Listeleri 43

Değer listesi oluşturma ve düzenleme 45

Koleksiyonları oluşturma veya düzenleme 46

Güvenlik 47

Yönetici genel bakış 47

Güvenliğe genel bakış 48

Kullanıcı Listesi 48

Kullanıcı oluşturma 49

Kullanıcı Grupları 50

Kullanıcı grubu oluşturma 51

Kullanıcı izinlerini yönetme 52

   Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
iv

İçindekiler



Atanan grup izinleri 52

Atanan kullanıcı izinleri 53

İzinler Hakkında 54

Kullanıcı rolleri ve izinleri 55

Kullanıcı grupları hakkında 55

Gruplar ve Alt Gruplar 56

Farklı Çalıştır 57

Cisco Unified Intelligence Center'da Denetim Geçmişi Günlüğü 57

Unified Intelligence Center'da denetim geçmişi günlüğünü görüntüleme 57

Denetim geçmişi raporu 58

Denetim geçmişi rapor kılavuzu görünümünde geçerli alanlar 58

Örnek Denetim Geçmişi Raporu 59

Güvenlik için en iyi uygulamalar 59

Zamanlayıcı 61

Zamanlama listesi 61

Rapor için zamanlama oluşturma 62

E-postayla gönderilecek bir zamanlanan rapor yapılandırma 62

Uzak konuma gönderilecek rapor yapılandırma 63

Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
v

İçindekiler



   Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
vi

İçindekiler



B Ö L Ü M  1
Cisco Unified Intelligence Center'a Giriş

• Cisco Unified Intelligence Center'a Giriş, sayfa 1

Cisco Unified Intelligence Center'a Giriş
Unified Intelligence Center web tabanlı bir uygulamadır ve Geçmiş ve Canlı Veri raporlaması sağlar.
Unified Intelligence Center aşağıdaki birincil amaçlara hizmet eder:

• Temel çözüm veritabanından veri alma Temel Çözüm herhangi bir Contact Center ürünü olabilir

• Belirli verileri almanız için özel sorgular oluşturmanıza olanak sağlar

• Raporların görsel sunumunu özelleştirme

• Raporlarda sunulan verileri özelleştirme

• Farklı kişi gruplarının, işlevlerine göre belirli verileri görüntülemesine olanak sağlama
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B Ö L Ü M  2
Panolar

• Panoya genel bakış, sayfa 3

• Pano yöneticisi, sayfa 3

• Panoyu görüntüleme, sayfa 4

• Pano Oluşturma, sayfa 4

• Panoya Öğe Ekleme, sayfa 5

• Slayt gösterisi çalıştırma, sayfa 6

• Pano Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme, sayfa 7

Panoya genel bakış
Panolar, belirli iş akışlarıyla ve sorumluluklarla ilişkili raporları, zamanlanmış raporları, yapışkan notları ve
URL, Web aracı gibi Web tabanlı öğeleri görüntüleyen Web sayfalarıdır
Sol panelde Panolar çekmecesini tıklayarak Uygun Panolar sayfasını açın. (Sadece Pano Tasarımcısı kullanıcı
rolüne sahip kullanıcılar Panolar çekmecesini açabilir.) Pano çekmecesini açtığınızda gördüğünüz panolar,
sizin ve diğerlerinin oluşturduğu panolardır. Diğerleri tarafından oluşturulmuş panoları görebilirsiniz, çünkü
size görüntüleme izni vermişlerdir.

Not • Tüm panolar, Pano Tasarımcısı tarafından oluşturulmalıdır.

• Unified Intelligence Center varsayılan panoyla yüklenmez.

• Panolar arabirimindeki tüm eylemler, kullanıcı rolünü ve kullanıcının panolara ve kategorilere yönelik
nesne izinlerini temel alır.

Pano yöneticisi
Pano, Cisco Unified Intelligence Center'ın benzersiz bir özelliğidir ve web sayfası, bazı araçlar ve bazı raporlar
gibi birden çok nesnenin birleşik görünümde görüntülenmesini sağlar.
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Panoyu görüntüleme

Yürütme izinlerine sahipseniz, pano kategorisine yönelik izninize bağlı olarak panoyu görüntüleyebilirsiniz.
(Kategoriyi göremezseniz, pano için Yürütme veya Yazma izniniz olsa bile panoyu bulamazsınız.)

Not

Bir panoyu görmek için panoyu tıklayın veya panoyu sağ tıklayıp Görüntüle'yi seçin. Panoda aşağıdaki
işlemleri yapabilirsiniz:

• Ekle—Gerekli izinlere sahip kullanıcıların pano öğelerini ekleyebileceği bir iletişim kutusu açar.
Varsayılan olarak yeni pano boştur. Yazma iznine sahip bir Pano Tasarımcısı, panoya öğeler ekleyebilir,
ancak eklenen öğeleri kaydedemez.

• Otomatik Yenile—Bu pencerede görüntülenen verilerin otomatik olarak yenilenmesini etkinleştirmenize
veya devre dışı bırakmanıza olanak verir.Otomatik Yenile işaretlenirse, sistem verileri gerçek zamanlı
olarak yeniler. Bu onay kutusunun işareti kaldırılırsa, görünen veriler siz yenilemedikçe değişmeden
kalır.

Pano kalıcı bağlantısı görüntüleyen bir aracı el ile yenilerken, yenileme işleminden
sonra Otomatik Yenile onay kutusu seçili durumuna döner. Bu sadece pano kalıcı
bağlantısını Pano görüntüleyicisinden açarsanız gerçekleşir.

Not

• Kaydet—Panoya yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

• Yenile—Herhangi bir değişikliği yansıtmak için panoyu günceller.

• Yeni Pencerede Aç—Pano kalıcı bağlantısını yeni bir tarayıcıda açar. Açılır pencerenin Cisco Unified
Intelligence Center düzenleme veya araç çubuğu işlevleri yoktur. Pencereyi kapatmak için x işaretini
tıklayın.

Karşılık gelen onay kutusu ana pencerede işaretlendiğinde, sistem açılır penceredeki
kutuyu da işaretler. Bu açılır penceredeyken F5'e basarsanız, sistem verileri yeniler,
ancak Otomatik Yenile onay kutusunun durumunu değiştirmez.

Not

• Slayt Gösterisi—Pano öğelerini slayt gösterisi olarak görmek için bunu seçin. Panoya öğeler eklenene
dek bu devre dışıdır.

• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• X—Panoyu kapatır.

Pano Oluşturma
Pano oluşturmak için şu adımları izleyin.
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Yordam

Adım 1 Pano sekmesini tıklayın.
Adım 2 Pano sekmesinde, panoyu yerleştirmek istediğiniz klasörü sağ tıklayın ve Pano Oluştur'u seçin.
Adım 3 Pano Oluşturma penceresinde panoyu adlandırın.
Adım 4 Kullanıcılara izinleri atayın ve Tamam'ı tıklayın.

Panoya Öğe Ekleme
Bir panoya şu öğeleri ekleyebilirsiniz:

• Rapor: Panoda mevcut bir raporu görüntüleyin.

• Zamanlama: Panoda zamanlanmış bir raporu görüntüleyin.

• URL: Panoda bir web sayfası görüntüleyin.

• Yapışkan Not: Panoya yapışkan not ekleyin.

• Özel Araçlar: Panoya özel araçlar ekleyin.

Şekil 1: Panodaki Araçlar

Panoya öğe eklemek için şu adımları izleyin:

Yordam

Adım 1 Panolar çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Öğe eklemek istediğiniz panoyu tıklayın.

Ayrıca bir pano oluşturabilir ve panoya öğe ekleyebilirsiniz. Bkz. PanoOluşturma.Not
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Adım 3 Panoda Ekle'yi tıklayın.
Adım 4 Başlık kutusuna öğenin adını girin.
Adım 5 Tür açılır listesinden eklemek istediğiniz öğenin türünü seçin.
Adım 6 Boyut kısmında, öğenin genişliği ve yüksekliğini piksel olarak tanımlayın.
Adım 7 Konum kısmında, öğenin panonun sol tarafından ve üst kısmından ne kadar uzağa yerleştirileceğini tanımlayın.
Adım 8 Pano Öğesi İçeriği kısmında, 5. Adımda seçtiğiniz pano öğesini tanımlayın.

Rapor görüntülemek için:

a) Panoda görüntülemek istediğiniz rapora kadar klasörlerden gitmek için okları tıklayın.
b) Raporu seçin.
c) Tamam düğmesini tıklayın.
Zamanlanan rapor görüntülemek için:

a) Zamanlama kutusundan zamanlamayı seçin.
Zamanlama ara kutusunu kullanarak zamanlamayı
arayabilirsiniz.

Not

b) Tamam düğmesini tıklayın.
URL'yi görüntülemek için:

a) URL kutusuna panoda görüntülemek istediğini web sayfasının adresini girin.
b) Tamam düğmesini tıklayın.
Özel bir araç görüntülemek için:

a) İçerik kutusuna, panoda göstermek istediğini aracın Java kodunu girin.
b) Tamam düğmesini tıklayın.
Yapışkan Not görüntülemek için:
a) İçerik kutusuna, yapışkan not için içerik girin. Kutuyu boş da bırakabilirsiniz.
b) Tamam düğmesini tıklayın.

Slayt gösterisi çalıştırma
Yeni bir pencerede eklediğiniz pano öğelerini görüntülemek için Slayt Gösterisi özelliğini kullanın.
Slayt gösterisi özelliğini kullanmak için şu adımları izleyin:

Yordam

Adım 1 Araç çubuğunda Slayt Gösterisi'ni tıklayın. Bu işlem slayt gösterisini yeni bir pencerede başlatır.
Bir pano tek bir öğeye sahipse de slayt gösterisi çalıştırabilirsiniz, ancak bir değişiklik fark etmezsiniz.Not

Adım 2 Slayt gösterisi başlatmak, durdurmak, duraklatmak ve aralık ayarlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

• Başlat—Slayt gösterisini başlatır.

• Duraklat—Slayt gösterisini geçici olarak duraklatır.

• Durdur—Slayt gösterisini durdurur ve panoya geri döndürür.
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• Aralık Ayarla—Slayt gösterisi için aralık ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
Minimum aralık 1 ve maksimum aralık 900
saniyedir.

Not

Pano Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme

Kalıcı bağlantıya bir Web tarayıcısından erişilebilir. Veri çekmek veya bir panoyu görüntülemek için
Microsoft Excel gibi bir uygulama tarafından erişilemez.

Not

Panoya bir kalıcı bağlantıyı almak için aşağıdaki adımları izleyin.

Başlamadan Önce

Panoya kalıcı bağlantı, panonun kendisini oluşturduğunuzda oluşturulur.

Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Panolar sekmesini tıklayın.
Adım 2 İlgili panoya gidin.
Adım 3 Pano'yu sağ tıklayın ve Html Bağlantısı seçin.
Adım 4 Html Bağlantısı'nı kopyalayın. Bu panonun kalıcı bağlantısıdır.
Adım 5 Bağlantının kimlik doğrulaması olmaksızın erişilebilir olmasını istiyorsanızKimliği DoğrulanmamışErişimi

Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
Onay kutusunun işaretlenip işaretlenmediğine bakılmaksızın, kalıcı bağlantıya ilk kez eriştiğinizde
kimlik doğrulaması gerekir.

Not

Adım 6 Tamam düğmesini tıklayın.
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B Ö L Ü M  3
Rapor Tanımları

• Rapor tanımı yöneticisi, sayfa 9

• Hazır rapor tanımları, sayfa 10

• Rapor tanımları oluşturma veya düzenleme, sayfa 10

• Rapor tanımı alma, sayfa 10

• Veritabanı Sorgusu türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 11

• Adsız Blok türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 12

• Saklı Yordam türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 13

• Gerçek Zamanlı Akış türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 13

• Ayrıntıya gitme öğesi oluşturma veya düzenleme, sayfa 14

Rapor tanımı yöneticisi
Her rapor, o rapor şablonu için veri kaynağından verilerin nasıl alındığını temsil eden bir Rapor Tanımı'na
sahiptir.

Rapor Tanımı, verilerin nasıl alındığını belirtmeye ek olarak (basit MS SQL sorgusuyla, saklı yordam
sorgusuyla, gerçek zamanlı akışla veya adsız blok sorgusuyla) elde edilen veri kümesini de içerir. Bu rapor
için alanları, filtreleri, formülleri, yenileme sıklığını ve anahtar ölçüt alanını içerir.

Unified Intelligence Center her rapor şablonu için hazır bir Rapor Tanımı'nı yükler.Not

Rapor Tanımları arabirimine erişim, lisans türü ve kullanıcı rolü tarafından kontrol edilir. Bu çekmeceyi
açmak için Premium lisansınızın ve Rapor Tanımı Tasarımcısı kullanıcı rolünüzün olması gerekir.

Rapor Tanımları arabirimindeki tüm eylemler Kullanıcı Rolü'nü ve kullanıcının panolara ve Kategoriler'e
yönelik nesne İzinlerini temel alır.

Not
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Hazır rapor tanımları
Unified Intelligence Center, hemen kullanabileceğiniz bazı ön tanımlı rapor tanımları ile birlikte gelir.
Yeni bir rapor tanımı oluşturabilir veya mevcut rapor tanımını değiştirip yeni olarak kaydedebilirsiniz. Bunu
yapmak için rapor tanımını sağ tıklayın ve FarklıKaydet'i seçin veya bir hazır rapor tanımını düzenleyin ve
Farklı Kaydet'i seçin. Rapor tanımını yeni bir adla kaydedin ve daha sonra düzenleyebilirsiniz.
Tüm rapor tanımları sol bölmedeki Rapor Tanımları çekmecesinde bulunur.

Rapor tanımları oluşturma veya düzenleme
Rapor Tanımları sol bölmedekiRapor Tanımları çekmecesinde bulunur. Rapor tanımlarını kategorize etmek
için klasörler oluşturabilirsiniz.
Rapor Tanımları, içlerinde kullanılan sorgu türüne bağlıdır. Sorgu türleri şurada listelenmektedir:

• Veritabanı Sorgusu—Rapor tanımlarının çoğunda yaygın olarak kullanılan basit bir veritabanı sorgusudur.
Veritabanı sorgusu kullanarak bir rapor tanımını yapılandırmak için bkz. Veritabanı Sorgusu türünde
rapor tanımı oluşturma, sayfa 11.

• Adsız Blok—Belirli verileri çekmek için yazılan bir sorgu blokudur. Adsız blok kullanarak bir rapor
tanımını yapılandırmak için bkz. Adsız Blok türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 12.

• Saklı Yordam—Belirli verileri almak için yazılan ön tanımlı bir yordamdır. Saklı yordam kullanarak
bir rapor tanımını yapılandırmak için bkz. Saklı Yordam türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 13.

• Gerçek ZamanlıAkış—Gerçek zamanda veri gönderen JavaMessage Service (JMS) veri kaynaklarından
veri almak için kullanılan özel bir sorgudur. Gerçek zamanlı akış için bir rapor tanımını yapılandırmak
için bkz. Gerçek Zamanlı Akış türünde rapor tanımı oluşturma, sayfa 13.

Rapor tanımı alma
Mevcut bir Unified Intelligence Center rapor tanımı XML dosyanız varsa, uygulamaya alabilir ve
özelleştirebilirsiniz.

Alınan rapor tanımı tarafından kullanılan veri kaynağının Unified Intelligence Center içinde
yapılandırıldığından emin olun. Ayrıca, rapor tanımının herhangi bir tanımlı değer listesine de sahip
olması halinde, değer listeleri tarafından kullanılan veri kaynağının da Unified Intelligence Center içinde
tanımlı olduğundan emin olun.

Not

Aşağıdaki adımlarda mevcut bir Unified Intelligence Center rapor tanımının alınması anlatılmaktadır.

Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Rapor tanımını almak istediğiniz klasöre gidin.
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Alt klasör oluşturmak için uygun klasöre gidin, klasörü sağ tıklayın ve Alt Kategori Oluştur'u tıklayın.

Adım 3 Tanımı Al'ı tıklayın.
Adım 4 Dosya Adı (XML dosyası) alanında, XML dosyasını seçmek için Gözat'ı tıklayın.
Adım 5 Gözatın ve rapor tanımı xml dosyasını seçin ve Aç'ı tıklayın.
Adım 6 Rapor Tanımı için Veri Kaynağı açılır listesinden, rapor tanımı tarafından kullanılan veri kaynağını seçin.
Adım 7 Değer Listesi için Veri Kaynağı açılır listesinden, rapor tanımında tanımlı değer listeleri tarafından kullanılan

veri kaynağını seçin.
Değer listesi için bir veri kaynağını, yalnızca rapor tanımı ile aynı veri kaynağını kullanmaması
durumunda seçmeniz gerekir. Gerçek Zamanlı Akış rapor tanımları için, Değer Listeleri için bir veri
kaynağı seçilmesi zorunludur.

Not

Adım 8 Kayıt Yeri alanında, alınan rapor tanımını yerleştirmek istediğiniz klasöre gözatın. Klasörleri genişletmek
için okları kullanın.

Adım 9 Al'ı tıklayın.

Veritabanı Sorgusu türünde rapor tanımı oluşturma
Veritabanı sorgusu kullanarak bir rapor tanımı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Rapor tanımını oluşturmak istediğiniz kategoriye gidin.

Alt kategori oluşturmak için uygun kategoriye gidin, kategoriyi sağ tıklayın veAlt Kategori Oluştur'u
tıklayın.

Not

Adım 3 Kategoriyi sağ tıklayın ve Rapor Tanımı Oluştur'u tıklayın.
Adım 4 Ad alanına, rapor tanımı için bir ad girin.
Adım 5 Açıklama alanına rapor tanımı için bir açıklama girin.
Adım 6 Uygun izinleri atayın ve Tamam'ı tıklayın.
Adım 7 Sorgu Türü açılır listesinden Veritabanı Sorgusu seçin.
Adım 8 Veri Kaynağı açılır listesinden uygun veri kaynağını seçin.

Seçilen veri kaynağı için Veri Kaynağı Durumu'nun Çevrimiçi olarak göründüğünden emin
olun.

Not

Adım 9 Sorgu alanına veritabanı sorgusunu girin.
Adım 10 Sorguyu doğrulamak ve veritabanından alanları almak için Alan Oluştur'u tıklayın.
Adım 11 Alanlar sekmesinde, mevcut alanları yapılandırın veya rapor tanımına yeni alanlar ekleyin.
Adım 12 Özellikler'i tıklayın.
Adım 13 Sürüm numarasını ve Yazar adını girin.
Adım 14 Anahtar Ölçütü Alanı açılır listesinden anahtar ölçütü olarak işlem yapacak alanı seçin.
Adım 15 900 milisaniyeden daha yüksek bir yineleme sıklığı sürdürmek için Geçmiş onay kutusunu seçin.
Adım 16 Geçmiş Anahtarı Alanı açılır listesinden geçmiş anahtarı olarak işlem yapacak alanı seçin.
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Bu alan yalnızcaGeçmiş onay kutusunun işaretlenmesi durumunda kullanılabilir.Not

Adım 17 Kaydet'i tıklayın.

Adsız Blok türünde rapor tanımı oluşturma
Adsız Blok sorgu türünü kullanarak bir rapor tanımı oluşturmak için, saklı yordamın konumunun Unified
Intelligence Center tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.
Adsız blok kullanarak bir rapor tanımı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Rapor tanımını oluşturmak istediğiniz kategoriye gidin.

Alt kategori oluşturmak için uygun kategoriye gidin, kategoriyi sağ tıklayın veAlt Kategori Oluştur'u
tıklayın.

Not

Adım 3 Kategoriyi sağ tıklayın ve Rapor Tanımı Oluştur'u tıklayın.
Adım 4 Ad alanına, rapor tanımı için bir ad girin.
Adım 5 Açıklama alanına rapor tanımı için bir açıklama girin.
Adım 6 Uygun izinleri atayın ve Tamam'ı tıklayın.
Adım 7 Sorgu Türü açılır listesinden Adsız Blok seçin.
Adım 8 Veri Kaynağı açılır listesinden uygun veri kaynağını seçin.

Seçilen veri kaynağı için Veri Kaynağı Durumu'nun Çevrimiçi olarak göründüğünden emin
olun.

Not

Adım 9 Adsız Blok alanında, parametreyi içeren veritabanı sorgusunu girin.
Adım 10 Parametre listesini görüntülemek için Parametre Oluştur'u tıklayın.
Adım 11 Parametreler kısmında,Değer sütununda, sorgu içindeki parametre değişkeni yerine geçecek her parametre

için bir değer girin.
Adım 12 Sorguyu doğrulamak ve veritabanından alanları almak için Alan Oluştur'u tıklayın.

Parametrelerden herhangi birini düzenlemek içinParametreler sekmesini tıklayın.Not

Adım 13 Alanlar sekmesinde, mevcut alanları yapılandırın veya rapor tanımına yeni alanlar ekleyin.
Adım 14 Özellikler'i tıklayın.
Adım 15 Sürüm numarasını ve Yazar adını girin.
Adım 16 900 milisaniyeden daha yüksek bir yineleme sıklığı sürdürmek için Geçmiş onay kutusunu seçin.
Adım 17 Geçmiş Anahtarı Alanı açılır listesinden geçmiş anahtarı olarak işlem yapacak alanı seçin.

Bu alan yalnızcaGeçmiş onay kutusunun işaretlenmesi durumunda kullanılabilir.Not

Adım 18 Kaydet'i tıklayın.
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Saklı Yordam türünde rapor tanımı oluşturma
Saklı Yordam sorgu türünü kullanarak bir rapor tanımı oluşturmak için, saklı yordamın konumunun Unified
Intelligence Center tarafından erişilebilir olduğundan emin olun.
Saklı yordam kullanarak bir rapor tanımı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Rapor tanımını oluşturmak istediğiniz kategoriye gidin.

Alt kategori oluşturmak için uygun kategoriye gidin, kategoriyi sağ tıklayın veAlt Kategori Oluştur'u
tıklayın.

Not

Adım 3 Kategoriyi sağ tıklayın ve Rapor Tanımı Oluştur'u tıklayın.
Adım 4 Ad alanına, rapor tanımı için bir ad girin.
Adım 5 Açıklama alanına rapor tanımı için bir açıklama girin.
Adım 6 Uygun izinleri atayın ve Tamam'ı tıklayın.
Adım 7 Sorgu Türü açılır listesinden Saklı Yordam seçin.
Adım 8 Veri Kaynağı açılır listesinden uygun veri kaynağını seçin.

Seçilen veri kaynağı için Veri Kaynağı Durumu'nun Çevrimiçi olarak göründüğünden emin
olun.

Not

Adım 9 Saklı Yordam alanında, saklı yordamın adını girin.
Adım 10 Parametre listesini görüntülemek için Parametre Oluştur'u tıklayın.
Adım 11 Değer sütununda, sorgu içindeki parametre değişkeni yerine geçecek her parametre için bir değer girin.
Adım 12 Sorguyu doğrulamak ve veritabanından alanları almak için Alan Oluştur'u tıklayın.

Parametrelerden herhangi birini düzenlemek içinParametreler sekmesini tıklayın.Not

Adım 13 Alanlar sekmesinde, mevcut alanları yapılandırın veya rapor tanımına yeni alanlar ekleyin.
Adım 14 Özellikler'i tıklayın.
Adım 15 Sürüm numarasını ve Yazar adını girin.
Adım 16 Anahtar Ölçütü Alanı açılır listesinden anahtar ölçütü olarak işlem yapacak alanı seçin.
Adım 17 900 milisaniyeden daha yüksek bir yineleme sıklığı sürdürmek için Geçmiş onay kutusunu seçin.
Adım 18 Geçmiş Anahtarı Alanı açılır listesinden geçmiş anahtarı olarak işlem yapacak alanı seçin.

Bu alan yalnızcaGeçmiş onay kutusunun işaretlenmesi durumunda kullanılabilir.Not

Adım 19 Kaydet'i tıklayın.

Gerçek Zamanlı Akış türünde rapor tanımı oluşturma
Gerçek ZamanlıAkış sorgu türünde bir rapor tanımı oluşturmak için Cisco Unified Intelligence Center içinde
Java Message Service (JMS) tabanlı veri kaynağı zaten oluşturulmuş olmalıdır.
JMS tabanlı bir veri kaynağı kullanarak rapor tanımı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.
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Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Rapor tanımını oluşturmak istediğiniz kategoriye gidin.

Alt kategori oluşturmak için uygun kategoriye gidin, kategoriyi sağ tıklayın veAlt Kategori Oluştur'u
tıklayın.

Not

Adım 3 Kategoriyi sağ tıklayın ve Rapor Tanımı Oluştur'u tıklayın.
Adım 4 Ad alanına, rapor tanımı için bir ad girin.
Adım 5 Açıklama alanına rapor tanımı için bir açıklama girin.
Adım 6 Uygun izinleri atayın ve Tamam'ı tıklayın.
Adım 7 Sorgu Türü açılır listesinden Gerçek Zamanlı Akış'ı seçin.
Adım 8 Veri Kaynağı açılır listesinden JMS tabanlı veri kaynağı seçin.

Seçilen veri kaynağı için Veri Kaynağı Durumu'nun Çevrimiçi olarak göründüğünden emin
olun.

Not

Adım 9 Nesne listesini görüntülemek için Konu Al'ı tıklayın.
Adım 10 İstenilen konuyu ve ilişkili alanları seçin.

Rapor tanımı için yalnızca bir konu
seçilebilir.

Not

Alana karşılık gelen yıldız (*) işareti konu anahtar alanını belirtir.
Alana karşılık gelen artı (+) işareti nesne anahtar alanını belirtir.

Not

Adım 11 Alanlar sekmesinde, mevcut alanları yapılandırın veya rapor tanımına yeni alanlar ekleyin.
Canlı Veri raporları için filtre alanı
kullanılamaz.

Not

Adım 12 Özellikler'i tıklayın.
Adım 13 Sürüm numarasını ve Yazar adını girin.
Adım 14 Kaydet'i tıklayın.

Ayrıntıya gitme öğesi oluşturma veya düzenleme
Yordam

Adım 1 Sol bölmede Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Ayrıntıya gitme öğesi oluşturmak istediğiniz raporun Rapor Tanımı'nı açın.
Adım 3 Alanlar sekmesini tıklayın ve ayrıntıya gitmek istediğiniz alanı seçin.
Adım 4 Ayrıntıya Gitme Öğeleri'ni tıklayın.

Bu, TümAyrıntıya GitmeÖğeleri bölmesini görüntüler. O alan için zaten var olan tüm ayrıntıya gitme öğelerini
gösterir.

Mevcut bir ayrıntıya gitme öğesini düzenlemek için bir ayrıntıya gitme öğesi seçin ve Düzenle'yi
tıklayın.

Not

Adım 5 Oluştur'u tıklayın.
Adım 6 Ayrıntıya gitme öğesi için bir ad girin.
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Adsız Blok veya SaklıYordam'ı temel alan bir raporda ayrıntıya gidilemez.Not

Adım 7 Rapor adının yanındaki radyo düğmesini tıklayarak bir raporu seçin.
Bu yapıldığında, o raporun tüm alanlarını gösteren bir bölme açılır.

Adım 8 Alanı vurgulayın ve Düzenle'yi tıklayın.
Adım 9 Filtre değerlerini düzenleyin ve Tamam'ı tıklayın.
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Rapora genel bakış
Raporlar, Rapor Tanımları tarafından döndürülen verileri gösterir. Bu veriler veritabanı sorguları ile ayıklanır
ve kılavuz, grafik ve ölçer olarak çeşitli Rapor Görünümleri içinde görüntülenebilir.
Cisco, Unified Intelligence Center ile kullanmak için hazır şablonlar sağlar. Hazır raporları Cisco web
sitesinden alabilir ve işle ilgili gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Hazır raporların bir varsayılan
kılavuz görünümü vardır. Bazı hazır raporların grafik görünümü de vardır.
Rapor TasarımcısıKullanıcıRolü olan kullanıcılar Raporlar çekmecesini tıklayarak Uygun Raporlar sayfasını
açabilir.

Panolar arabirimindeki tüm eylemler, kullanıcı rolünü ve kullanıcının panolara ve kategorilere yönelik
nesne izinlerini temel alır.

Not

Rapor Yöneticisi
Raporların konumunu ve raporların bulunduğu klasörlerin hiyerarşisini görüntülemek için Unified Intelligence
Center Rapor Yöneticisi'ni kullanın. Raporlarınızı organize etmek için yeni klasörler ve alt klasörler (kullanıcı
arabiriminde alt kategoriler denir) oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir klasörün tümünü içindeki raporlarla birlikte
verebilirsiniz.

Rapor Yöneticisi'nde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Tablo 1: Rapor Yöneticisi

AçıklamaEylemler

Rapor düzeyi işlemler

Bir rapor oluşturun.Çalıştır

Raporu daha sonraki bir zamanda veya düzenli aralıklarla çalıştırabilmeniz için
Rapor Zamanlayıcı (Rapor için zamanlama oluşturma, sayfa 62) sayfasını açar.

Zamanla

Rapor Düzenleyicisi'ni görüntüleyin. Rapor düzenleyicisi hakkında daha fazla
bilgi için şu adreste bulunanCisco Unified Intelligence Center Report Özelleştirme
Kılavuzu, Sürüm 10.0(1)'e bakın: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/
products_user_guide_list.html.

Düzenle

Raporun bir kopyasını farklı bir konumda ve farklı bir adla kaydedin.
Cisco Unified Intelligence Center'da raporlama kullanıcıları, varsayılan
olarak Raporlar kategorisi altında alt kategori oluşturma iznine sahip
değildir. İzinleri almak için yöneticinize başvurun.

Not

Farklı Kaydet
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AçıklamaEylemler

Uygun görünümleri görüntüle. Yeni bir görünüm oluşturabilir ya da mevcut
görünümleri düzenleyebilirsiniz.

Görünümleri ancak izinleriniz varsa düzenleyebilirsiniz. İzinleri düzenleme
hakkında daha fazla bilgi için şu adreste bulunanCisco Unified Intelligence
Center Rapor Özelleştirme Kılavuzu'na bakın: http://www.cisco.com/en/
US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Not

Görünümleri Düzenle

Bilgisayarınıza bir klasör veya rapor verin.
Bir klasör verirseniz, klasördeki tüm raporlar
verilir.

Not

Ver

Klasör veya raporu silin.

Bir hazır klasör veya hazır raporu
silemezsiniz.

Not

Sil

Alt kategori düzeyi işlemler.

Bir alt kategori oluşturun.
Kök düzeyi klasör için de
geçerlidir.

Not

Alt Kategori Oluşturma

Klasör veya raporu silin.

Bir hazır klasör veya hazır raporu
silemezsiniz.

Not

Sil

Klasör veya raporu yeniden adlandırın.
Bir hazır klasör veya hazır raporu yeniden
adlandıramazsınız.

Not

Kök düzeyi klasör için de
geçerlidir.

Not

Yeniden Adlandır

Seçilen klasörde yeni bir rapor oluşturun.
Hazır raporlar, anında kullanabileceğiniz, önceden yapılandırılmış raporlardır.
Bu raporların kopyasını oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
tek tek rapor kısımlarına bakın.

Kök düzeyi klasör için de
geçerlidir.

Not

Rapor Oluştur

Klasör için okuma/yazma izinlerini ayarlayın.İzinler

Bilgisayarınıza bir klasör veya rapor verin.
Bir klasör verirseniz, klasördeki tüm raporlar
verilir.

Not

Ver

Mevcut bir Unified Intelligence Center raporunu alın ve bu Unified Intelligence
Center örneği üzerinde saklayın.

Tüm klasör düzeyleri için geçerlidir (kök, alt kategori ve
rapor).

Not

Rapor Al
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AçıklamaEylemler

Rapor Yöneticisini yenileyin.

Tüm klasör düzeyleri için geçerlidir (kök, alt kategori ve
rapor).

Not

Yenile

Rapor oluşturma
Yordam

Adım 1 Raporlar sekmesinde, çalıştırmak istediğiniz raporu seçin.
Adım 2 Raporunuz için filtreleri seçin.

Rapor, filtreleri atlamak üzere yapılandırılmışsa, rapor üretilir. Filtre düğmesini kullanarak uygun
filtreleri hala yapılandırabilirsiniz.

Not

Adım 3 Çalıştır'ı tıklayın.
Oluşturulan rapor, Rapor Görüntüleyicisi sayfasında görüntülenir. Bkz. Rapor görüntüleyicisi.

Rapor görüntüleyicisi
Rapor çalıştırdığınızda, Rapor Görüntüleyicisi'nde görüntülenir. Raporun kılavuz, grafik veya ölçer
görünümlerinden hangisinin (veri sunumu) görüntülendiğine bağlı olarak içeriği değişir. Rapor görünümünü
bu sayfada değiştirebilirsiniz.
Rapor Görüntüleyicisi'nin iki türü şunlardır:

Geçmiş raporu görüntüleyicisi
Cisco Unified Intelligence Center Geçmiş Raporu Görüntüleyicisi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

• Bir rapordaki verileri filtreleme

• Kılavuzdan grafiğe, pasta grafiğe kadar bir raporun görünümünü değiştirme

Yalnızca rapor için şu anda uygun olan görünümlerden seçebilirsiniz.Not

• Geçerli görünümü düzenleme
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Geçerli görünümü düzenlemek veya yeni bir görünüm oluşturmak için şu adreste bulunan
Cisco Unified Intelligence Center Rapor Özelleştirme Kılavuzu, Sürüm 10.0(1)'e bakın:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Not

• Rapor yenileme

• Rapor yazdırma

• Rapor verme

• Rapor oluşturmak için kullanılan SQL sorgusunu görüntüleme

• Özellikle rapor için oluşturulan yardımı görüntüleme

Aşağıdaki şekilde geçmiş raporu görüntüleyicisine örnek gösterilmektedir.

Şekil 2: Geçmiş Raporu Görüntüleyicisi

Canlı Veri raporu görüntüleyicisi
Canlı Veri raporları, gerçek zamanlı güncellenen bir veri akışıdır. Cisco Unified Intelligence Center Canlı
Veri Raporu Görüntüleyicisi aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlar:

• Aynı raporun birden çok kılavuz görünümünü görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, kılavuz raporların sütun
boyutunu da dinamik olarak yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Canlı Veri raporları yalnızca kılavuz görünümünü destekler.Not
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• (DİŞLİ) simgesini kullanarak kılavuz görünümüne sütunlar ekleyebilir veya görünümden çıkarabilirsiniz.

• Otomatik Yenile—Otomatik yenile onay kutusu işaretlendiğinde, sistem rapordaki verileri dinamik
olarak gerçek zamanlı veriler doldurulduğunda günceller. Onay kutusunun işaretlenmezse, raporda yeni
veriler mevcut olduğunda 'Yeni Güncellemeler Var' uyarısını alırsınız. CanlıVeri raporları her 3 saniyede
bir gerçek zamanlı veri sağlar.

• Yalnızca Eşik Değerlerini Göster—Yalnızca Eşik Değerlerini Göster onay kutusu işaretlendiğinde,
raporda yalnızca eşik değerleri ile yapılandırılan veriler görüntülenir. Varsayılan olarak bu kutu her
rapor için işaretlenmemiştir.

• Yeni Pencerede Aç—Raporu yeni bir tarayıcıda açar. Açılan pencere, Otomatik yenile ve Yalnızca
Eşik Değerlerini Göster seçeneklerini görüntüler.

• Yardım—Unified Intelligence Center raporlama için veya rapor şablonundaki alanlar için yardımı
seçebileceğiniz bir açılır menü açar.

Şekil 3: Canlı Veri Raporu Görüntüleyicisi

Hazır Raporlar
Unified Intelligence Center anında kullanabileceğiniz bazı ön tanımlı raporlar ile birlikte gelir. Alternatif
olarak, bu raporların kopyasını oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Cisco zaman zaman yeni işlevsellik için şablon olarak kullanılmak üzere yeni hazır raporlar sağlar. Bu raporlar
Cisco.com'dan yüklenebilir.

Tüm raporlar sol bölmedeki Raporlar çekmecesinde bulunur.

Rapor oluşturma veya düzenleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Rapor oluşturma veya düzenleme, sayfa
23.
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Rapor oluşturma veya düzenleme
Aşağıdaki adımlarda yeni bir rapor oluşturma ve mevcut bir raporu düzenleme anlatılmaktadır.

Başlamadan Önce

Tüm raporlar sol bölmedeki Raporlar çekmecesinde bulunur.

Raporlar klasörü içinde farklı raporlar oluşturarak raporlarınızı kategorize edebilirsiniz.

Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar sekmesini tıklayın.
Adım 2 Raporu oluşturmak istediğiniz klasöre gidin.

Alt klasör oluşturmak için uygun klasöre gidin, klasörü sağ tıklayın ve Alt Kategori Oluştur'u tıklayın.

Adım 3 Raporu oluşturmak istediğiniz klasörü sağ tıklayın ve Rapor Oluştur'u seçin.
Not

Mevcut bir raporu düzenlemek için rapora gidin, raporu sağ tıklayın ve Düzenle'yi seçin.
Bir rapor için yardım sayfasını görüntülemek için bkz. Rapor için çevrimiçi yardım yapılandırma, sayfa 24.

Adım 4 Rapor Oluştur penceresinde Ad alanına rapor için bir ad girin.
Raporun adı Unified Intelligence Center'da benzersiz
olmalıdır.

Not

Adım 5 Açıklama alanına raporun kısa bir açıklamasını girin.
Adım 6 Rapor Tanımı kısmında uygun rapor tanımını seçin. Klasörü genişletmek için okları kullanın.
Adım 7 İzinler kısmından uygun izinleri atayın.
Adım 8 Tamam düğmesini tıklayın.

Rapor Alma
Mevcut bir raporunuz varsa, bu raporu ve ilgili yardımdosyalarınıUnified Intelligence Center içine alabilirsiniz.
Raporu almadan önce sıkıştırmanız (zip) gerekir.

Java Message Service (JMS) veri kaynağı hedefi çevrimdışı olsa bile Canlı Veriler Unified Intelligence
Center'a alınabilir. Raporu çalıştırmak için JMS veri kaynağı bağlantısının çevrimiçi olduğundan emin
olun.

Not

Özelleştirilmiş raporlar için, raporu almadan önce değer listesinin ve rapor tanımının sürüm numaralarını
güncellemeniz gerekir. Aksi halde, alma işlemi mevcut varsayılan raporların üzerine yazmaz.

Not

Raporu almak için aşağıdaki adımları izleyin:
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Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Raporu almak istediğiniz klasöre gidin.

Alt klasör oluşturmak için uygun klasöre gidin, klasörü sağ tıklayın ve Alt Kategori Oluştur'u
tıklayın.

Not

Adım 3 Raporu Al'ı tıklayın.
Adım 4 Dosya Adı (XML veya ZIP dosyası) alanında Gözat'ı tıklayın.
Adım 5 XML veya sıkıştırılmış rapor dosyasına gözatın ve seçin ve Aç'ı tıklayın.

Alınan rapor tarafından kullanılan rapor tanımıUnified Intelligence Center'da geçerli durumda tanımlı
değilse, rapor tanımıXML dosyasının alınmadan önce raporla birlikte paketli olduğundan emin olun.

Not

Adım 6 ReportDefinition için Veri Kaynağı açılır listesinden, rapor tanımı tarafından kullanılan bir veri kaynağı
seçin.

Bu alan yalnızca, alınan raporun rapor tanımının Unified Intelligence Center'da geçerli durumda tanımlı
olmaması durumunda görünür.

Not

Adım 7 ValueList için Veri Kaynağı açılır listesinden, rapor tanımında tanımlı değer listeleri tarafından kullanılan
veri kaynağını seçin.

Değer listesi için bir veri kaynağını, yalnızca rapor tanımı ile aynı veri kaynağını kullanmaması
durumunda seçmeniz gerekir. Gerçek Zamanlı Akış rapor tanımları için, Değer Listeleri için bir veri
kaynağı seçilmesi zorunludur.

Not

Adım 8 Kayıt Yeri alanında, alınan raporu yerleştirmek istediğiniz klasöre gözatın. Klasörleri genişletmek için Ok
tuşlarını kullanın.

Adım 9 Al'ı tıklayın.

Rapor için çevrimiçi yardım yapılandırma
Her Unified Intelligence Center raporu kendi yardım sayfasına sahip olabilir. Yardım sayfası ayrı barındırılabilir
ve rapor ona yönlendirilebilir veya raporla birlikte oluşturulup karşıya yüklenebilir.
Yardım sayfasını karşıya yüklüyorsanız HTML biçiminde olmalıdır ve yalnızca bir HTML sayfasından
oluşmalıdır. HTML sayfasının içeriği, resimler içeren zengin metin olabilir. Şu anda videolar ve diğer
etkileşimli içerik desteklenmemektedir.
Rapor yardım sayfasını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Raporlar sekmesinde, çevrimiçi yardımı atamak istediğiniz raporu sağ tıklayın ve Düzenle'yi seçin.
Adım 3 Çevrimiçi Yardım kısmında Yardım Dosyası Seç'i seçin.

Yardım içeriği ayrı barındırılacaksa URL seçebilir ve yardım içeriğinin barındırılacağı konumu
sağlayabilirsiniz; ardından 6. adıma gidin.

Not
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Adım 4 Yardım Dosyasını Karşıya Yükle'yi tıklayın.
Adım 5 Karşıya Yüklenecek Dosya Seç penceresi açılır; HTML veya ZIP dosyasını seçin ve Aç'ı tıklayın.
Adım 6 Kaydet'i tıklayın.

Raporlar, rapor tanımları ve kategoriler verme
Herhangi bir rapor, rapor tanımı veya rapor kategorisi Unified Intelligence Center içinde verilebilir. Raporlar
ve rapor kategorileri sıkıştırılmış (zip) biçimde verilir ve rapor tanımları tek bir XML dosyası olarak verilir.
Bir Kategoriyi verdiğinizde, kategorideki raporlar zip dosyaları olarak birlikte gruplandırılır. Gruplandırma,
rapor tanımı ile değer listeleri tarafından kullanılan veri kaynakları temelinde göre yapılır.
Bir kategoriyi vermek için kategoriyi sağ tıklayın ve Ver'i tıklayın. Zip dosyalarını gerekli şekilde açmayı
veya kaydetmeyi seçin.

Her değer listesi farklı bir veri kaynağını işaret eden birden çok değer listesini içeren rapor tanımları
verilmez.

Değer listeleri ile rapor tanımlarını vermek için rapor tanımında bulunan tüm değer listelerinin aynı veri
kaynağını işaret ettiğinden emin olun.
Aynısı Kategoriler için de geçerlidir. Bir Kategoriye verirken, Kategorideki tüm Değer Listelerinin aynı
veri kaynağını işaret ettiğinden emin olun.

Not

Bir rapor verilirken aşağıdaki öğeler de verilir:

• Rapor

• Rapor Tanımı

• Değer Listeleri

• Görünümler

• Rapor Düzenleyici'nde tanımlanan tercihler

• Eşik Değerleri

• İzinler

• Çevrimiçi Yardım (paketli değilse, zip dosyasında boş bir klasör oluşturulur)

Aşağıdaki öğeler raporla birlikte verilmez:

• Rapor Filtreleri

• Koleksiyonlar

Bir rapor veya rapor anımı vermek için aşağıdaki adımları izleyin.
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Yordam

Adım 1 Sol bölmede, Raporlar veya Rapor Tanımları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Vermek istediğiniz raporu veya rapor tanımına gözatın.
Adım 3 Rapor veya rapor tanımını sağ tıklayın ve Ver'i seçin.
Adım 4 Gerekirse raporu veya rapor tanımını yeniden adlandırın, ancak uzantıyı değiştirmeyin.
Adım 5 Tamam düğmesini tıklayın.
Adım 6 Dosya Karşıdan Yükleme penceresinde Kaydet'i tıklayarak raporu veya rapor tanımını vermek istediğiniz

yeri belirtin.
Adım 7 Raporu veya rapor tanımını kaydetmek istediğiniz klasöre gözatın.
Adım 8 Kaydet'i tıklayın.

Rapor Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme
Rapora kalıcı bağlantı, bir rapor oluşturduğunuzda oluşturulur. Rapora bir kalıcı bağlantıyı almak için şu
adımları izleyin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar çekmecesini tıklayın.
Adım 2 İlgili rapora gidin.
Adım 3 Raporu sağ tıklayın ve Görünümleri Düzenle'yi seçin.
Adım 4 Bir görünüm seçin ve Bağlantılar'ı tıklayın.
Adım 5 Kalıcı bağlantının kimlik doğrulaması olmaksızın erişilebilir olmasını istiyorsanızKimliği Doğrulanmamış

Erişimi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
Not • Onay kutusunun işaretlenip işaretlenmediğine bakılmaksızın, kalıcı bağlantıya ilk kez

eriştiğinizde kimlik doğrulaması gerekir.

• CanlıVeri raporları için Kimliği Doğrulanmamış Erişimi Etkinleştir onay kutusu devre dışıdır.

Adım 6 İstediğiniz köprü bağlantısını seçin.
Adım 7 Tamam düğmesini tıklayın.

Filtre türleri
İki filtre türü arasından seçim yapabilirsiniz: Temel Filtreler ve Gelişmiş Filtreler

• Temel Filtreler—Temel Filtreler sekmesi, varsayılan filtrede tanımlı alanlardan seçilenler için rapor
verilerini filtrelemenize olanak sağlar.
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• Gelişmiş Filtreler—Gelişmiş Filtreler sekmesi, raporda mevcut tüm alanlar için rapor verilerini
filtrelemenize olanak sağlar.

Bireysel gereksinimleri karşılamak için yeni filtrelere filtre ölçütlerini uygulama hakkında
daha fazla bilgi için bkz.Cisco Unified Intelligence Center Rapor Özelleştirme Kılavuzu.

Not

Tarih aralığı filtresi, değer listesi veya koleksiyon filtrelerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için
aşağıdakine bakın:

• Tarih aralığı filtresi oluşturma, sayfa 27

• Değer listesi veya koleksiyon filtresi yapılandırma, sayfa 28

• Düz metin veya ondalık alanı için filtre yapılandırma, sayfa 29

Tarih aralığı filtresi oluşturma
Filtre sayfasını görüntülemek için bir raporu tıklayın.

Şekil 4: Tarih Aralığı Filtresi

Yordam

Adım 1 Tarih aralığının türünü seçin. Uygun seçenekler şunlardır:

• Göreli Tarih Aralığı—Burada mevcut seçenekler ön tanımlıdır. Göreli Tarih Aralığı açılır listesini
kullanarak Bugün, Dün, Bu Hafta, Geçen Hafta, Bu Ay, Geçen Ay, Yılbaşından Bugüne Kadar veya
Geçen Yıl seçeneklerinden birini seçin.

•Mutlak Tarih Aralığı—Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi'ni seçmek için takvim simgesini tıklayın.

Adım 2 Belirli zaman aralıkları için uygun verileri görüntülemek istersenizYalnızca belirli bir zaman aralığı içindeki
sonuçları göster onay kutusunu işaretleyin. Bu zaman aralığı, önceki adımda seçtiğiniz her güne
uygulanacaktır. Varsayılan zaman aralığı 12:00 ile 23:59 arasıdır.
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Adsız Blok sorgu türüne bağlı raporlar için Yalnızca belirli bir zaman aralığı içindeki sonuçları
göster seçeneği varsayılan olarak görünür. Bir onay kutusu olarak görünmez. Ayrıca, bu işlemin 3.
Adımı bu raporlar için geçerli değildir. Sorgu türleri hakkında daha fazla bilgi için şu adreste bulunan
Cisco Unified Intelligence Center Rapor Özelleştirme Kılavuzu, Sürüm 10.0(1)'e bakın:: http://
www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Not

Adım 3 Veri almak istediğiniz haftanın belirli günlerini seçmek içinYalnızca haftanın belirli günlerindeki sonuçları
göster onay kutusunu işaretleyin.

Bu seçenek yalnızca 1. Adımda seçtiğiniz zaman aralığı bir günden uzunsa uygun
olur.

Not

Adım 4 Çalıştır'ı tıklayın.

Değer listesi veya koleksiyon filtresi yapılandırma
Filtre sayfasını görüntülemek için bir raporu tıklayın.

Filtre sayfasında Yenile Listesi ancak kullanıcının tanımlanan değer listelerine erişim izinlerine sahip
olması durumunda etkinleştirilir.

Not

Şekil 5: Koleksiyon Listesi
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Yordam

Adım 1 Koleksiyon Seç veya Değer Listesi Seç kutusundan koleksiyonu veya değer listesini seçin.
Ara kutusunu kullanarak değer listesi veya koleksiyon için arama yapın.İpucu

Koleksiyon veya değer listesindeki öğeler Uygun listesinde görünür.

Adım 2 Uygun listesinden bir öğe seçin ve Seçilen listesine taşıyın.
Adım 3 Aramayı yineleyebilir ve seçilen öğeler listesine ekleyebilirsiniz. Ayrıca, birden çok koleksiyon veya değer

listesinden öğeleri de Seçilen listesine ekleyebilirsiniz.

Düz metin veya ondalık alanı için filtre yapılandırma
Filtre sayfasını görmek için bir rapor oluşturun ve ardından Filtre'yi tıklayın.

Varsayılan bir filtreyi düzenlemek için aynı işlemi yapabilirsiniz.Not

Şekil 6: Gelişmiş Filtreler

Yordam

Adım 1 Filtre sayfasında Gelişmiş Filtreler sekmesini seçin.
Adım 2 Bir filtre seçin.
Adım 3 Filtre seçeneklerini görmek için Düzenle'yi tıklayın.
Adım 4 Aşağıdaki ölçüte göre filtre uygula'yı seçin.
Adım 5 İşleç açılır listesini kullanarak ölçütü seçin.
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Şu desene uyar işlecini seçerseniz, verileri filtrelemek için herhangi bir Microsoft SQL joker karakter
desenini kullanabilirsiniz. Verileri filtrelemek için kullanılan her dizenin önüne ve arkasına% joker
karakteri eklenir.

Not

Adım 6 Değer alanına, alandaki değerin kendisine karşı filtreleneceği bir değer girin.
Adım 7 Çalıştır'ı tıklayın.

Uygun görünümler
Uygun Görünümler, bir rapor sağ tıklanıp Görünümleri Düzenle seçildiğinde görüntülenir. Bir raporla o an
ilişkilendirilmiş olan uygun görünümleri ve ilgili açıklamaları listeler ve yeni görünümler oluşturmanıza ya
da mevcut görünümleri düzenlemenize olanak tanır.
Cisco Unified Intelligence Center üç görünüm türünü destekler:

• Kılavuzlar

• Grafikler

• Ölçerler

Bir görünümü silerseniz, filtreyi kullanarak oluşturulmuş tüm değişken parametreleri de dahil olmak
üzere, o görünüm için oluşturulmuş kalıcı bağlantı da silinir. Cisco Unified Intelligence Center, "Bu
Rapor silinmiş. Lütfen bu sayfayı Kapatın/İptal Edin.” kalıcı bağlantı çalıştırma hatasını döndürür.
Görünüm Düzenleyicisi sayfasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

Not

• Aşağıdakileri Oluşturma ve Düzenleme: Grafik, Ölçer ve Kılavuz

• Sil—Onay ister ve sonra görünümü siler. Tüm rapor görünümlerini silmeyin. Görünümleri olmayan
bir rapor çalıştırılamaz.

• Yenile—Diğer kullanıcıların bu rapor veri kümesinin görünümlerine yaptığı değişiklikleri göstermek
için sayfayı günceller.

• Bağlantılar—Kalıcı bağlantıya sahip kullanıcıların raporlara kimliği doğrulanmamış erişimine
olanak sağlamak için Kimliği DoğrulanmamışErişimi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. Kimliği
Doğrulanmamış Erişimi Etkinleştir onay kutusu varsayılan olarak işaretlenmemiştir.
Rapora olan kalıcı bağlantıyı almak için bkz. Rapor Kalıcı Bağlantısı Görüntüleme, sayfa 26.

• Yardım—Sayfa için çevrimiçi yardımı açar.

Kılavuz görünümü oluşturma
Kılavuzlar verilerin satır ve sütun halinde tablolu gösterimidir. Varsayılan olarak tüm Cisco hazır raporları
bir kılavuz görünümüne sahiptir. Hazır raporlar için ek kılavuz görünümleri oluşturabilirsiniz. Özel raporlar
için varsayılan kılavuz, Rapor Tanımı'ndaki SQL sorgusundan oluşturulur.
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Gruplandırma Canlı Veri raporlarında desteklenmez.Not

Aşağıdaki adımlarda Kılavuz Görünümü'nün oluşturulması açıklanmaktadır:

Yordam

Adım 1 Raporlar'a gidin.
Adım 2 Uygun Raporlar'ı görüntülemek için Raporlar'ı tıklayın.
Adım 3 Raporlar klasörünü genişletin.
Adım 4 Uygun klasördeki raporu bulun.
Adım 5 Raporu sağ tıklayın ve Görünümleri Düzenle'yi seçin. Raporun tüm görünümlerini içeren yeni bir sekme

açılır.
Adım 6 Oluştur altında, açılır menüden Kılavuz'u seçin. Yeni bir sayfa açılır.
Adım 7 Verilen alanlara Ad ve Yazıtipi Boyutu'nu girin.
Adım 8 Kılavuz görünümü için bir Açıklama girin.
Adım 9 Uygun Alanlar içinde kılavuz görünümü için gerekli alanları seçin.
Adım 10 Kılavuzdaki geçerli alan sırası içinde Kılavuz Başlıkları'na seçili alanları eklemek için Seç'i tıklayın.
Adım 11 Kılavuz Başlıkları'na tüm uygun alanları eklemek için Tümünü Seç'i tıklayın.
Adım 12 Kılavuz Başlıkları'nda yeni bir klasör eklemek için Başlık Ekle'yi tıklayın.
Adım 13 Kılavuz Başlıkları'nda bir öğeyi kaldırmak için Seçileni Kaldır'ı tıklayın.
Adım 14 Yeni bir sayfa açmak için Gruplandırma düğmesini tıklayın.
Adım 15 Grup Sayısı için uygun değeri belirtin.
Adım 16 Benzersiz Değer Dikey Hizalama için uygun değeri seçin.
Adım 17 Sıralama Ölçütü'ne karşılık gelen açılır listeyi tıklayın ve uygun alanı seçin.
Adım 18 Tamam düğmesini tıklayın. Önceki pencere açılır.
Adım 19 Oluşturduğunuz yeni görünümü kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.
Adım 20 Görünümü yeniden adlandırmak için Farklı Kaydet'i tıklayın.
Adım 21 Değişiklikleri iptal etmek ve Kılavuz Düzenleyicisi'nden çıkmak için İptal'i tıklayın.

Ölçer görünümü oluşturma
Ölçerler tek bir rapor ölçümünün (numara) durumunu görüntüler. Bunlar birden çok ölçümü veya karmaşık
karşılıklı ilişkileri görüntülemeye yönelik değildir. Unified Intelligence Center'da bir ölçer hem işlev hem
de görünüş bakımından arabanızdaki hız göstergesine benzer. Unified Intelligence Center'da tasarlanabilen
ölçerler hareketli ibreli, yarımdaire grafiklerdir. Ölçerler, değerin normal bir aralıkta olduğu görsel bir gösterge
gösterir.

Ölçer görünümü yalnızca geçmiş raporları için kullanılabilir; Canlı Veri raporları için kullanılamaz.Not
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Aşağıdaki adımlarda Ölçer Görünümü'nün oluşturulması açıklanmaktadır:

Yordam

Adım 1 Raporlar'a gidin.
Adım 2 Uygun Raporlar'ı görüntülemek için Raporlar'ı tıklayın.
Adım 3 Raporlar klasörünü genişletin.
Adım 4 Uygun klasördeki raporu bulun.
Adım 5 Raporu sağ tıklayın ve Görünümleri Düzenle'yi seçin. Raporun tüm görünümlerini içeren yeni bir sekme

açılır.
Adım 6 Oluştur altında, açılır menüden Ölçer'i seçin. Yeni bir sayfa açılır.
Adım 7 Alan'a karşılık gelen açılır listeyi tıklayın ve uygun alanı seçin.
Adım 8 Verilen alanlara Ad, Açıklama, Aralık ve Ölçek işareti sayısı değerlerini girin.
Adım 9 Uygun Ölçek seçeneklerini seçin.
Adım 10 Eşik Değerleri altında her eşik değeri düzeyi için uygun Değer'i girin.
Adım 11 Eşik değeri düzeylerini ayarlamak için belirtilen düzeye karşılık gelen onay kutusunu işaretleyin.
Adım 12 Dört eşik değeri düzeyinin tümünü ayarlamak için Düzey'e karşılık gelen onay kutusunu işaretleyin.

Ön tanımlı dört eşik değeri Uyarı, İkincil, Birincil ve Kritik'tir. Onay kutularını kullanarak eşik
değeri düzeylerini ayarladığınızda Ölçer'in grafiksel bir önizlemesini görebilirsiniz.

Not

Adım 13 Ölçer görünümünü kaydetmek ve yeniden adlandırmak için Farklı Kaydet'i seçin.
Adım 14 Ölçer görünümünü kaydetmek ve kapatmak için Kaydet ve kapat'ı tıklayın.
Adım 15 Yeni ölçer görünümünü kaydetmek için Kaydet'i tıklayın.
Adım 16 Sayfadaki değerleri sıfırlamak için Yenile'yi tıklayın.
Adım 17 Değişiklikleri iptal etmek ve Ölçer Görünümü düzenleyicisinden çıkmak için İptal'i tıklayın.

Grafik görünümü oluşturma
Cisco Unified Intelligence Center Pasta, Sütun ve Çizgi Grafik olmak üzere üç tür grafik sunar. Pasta grafikler
miktarları bir bütünün parçaları olarak gösterir. Daire (pasta) verilerin %100'ünü temsil eder ve her bir miktar
uygun büyüklükte bir dilimle gösterilir. Pasta grafikler yalnızca ondalık/sayısal alanlar alır. Pasta grafiğin
50'den fazla dilimi olamaz. Veri kümesi ve grafik düzenleyicisi seçimleriniz 50'den fazla dilimli pasta
oluşturuyorsa, bir hata görüntülenir. Sütun (Çubuk) grafikler süreksiz olayları görüntüler ve eğilimler yerine
olaylar arasındaki farkları gösterir. Sütun grafiklerin yönü dikey veya yatay olabilir ve dikey olarak yığılabilir
ve yan yana kümelenebilirler. Çizgi grafikler bir ortak ölçek üzerinde zamana göre sürekli miktarlar gösterir.
Eğilimleri gösterme amacına uygundurlar.

Grafik görünümü yalnızca geçmiş raporları için kullanılabilir; Canlı Veri raporları için kullanılamaz.Not
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Kiril alfabesi karakterlerinde, dikey hizalı grafiklerde Yatay Eksen alanında veri etiketleri hiç
görünmeyebilir veya karışık görünebilir. Bu bilinen bir temel sınırlamadır. Cisco, Kiril alfabesi için
grafikleri yatay hizalı görüntülemenizi önerir.

Not

Aşağıdaki adımlarda Grafik Görünümü'nün oluşturulması açıklanmaktadır:

Yordam

Adım 1 Raporlar'a gidin.
Adım 2 Uygun Raporlar'ı görüntülemek için Raporlar'ı tıklayın.
Adım 3 Raporlar klasörünü genişletin.
Adım 4 Uygun klasördeki raporu bulun.
Adım 5 Raporu sağ tıklayın ve Görünümleri Düzenle'yi seçin. Raporun tüm görünümlerini içeren yeni bir sekme

açılır.
Adım 6 Oluştur altında, açılır menüden Grafik'i seçin. Genel Ayarlar sayfası açılır.
Adım 7 Grafik Türü'ne karşılık gelen açılır listeyi tıklayın ve uygun alanı seçin.
Adım 8 Sağlanan alanlara Grafik Adı ve Grafik Açıklaması'nı girin.
Adım 9 Gereksinimlerinize göre Erişilebilir Mod, Dinamik Veri Kümesi, Rapor Altbilgisi Kullan ve Açıklama

Göster'e karşılık gelen onay kutularını işaretleyin.
Adım 10 Açıklama Yerleşimi yanındaki açılır liste kutusunu tıklayarak Sağ veya Alt seçin.
Adım 11 Maksimum Açıklama Etiketi Uzunluğu için değeri belirtin.
Adım 12 Veri Değişikliği Efekti altında, Tür yanındaki açılır liste kutusunu tıklayarak uygun alanı seçin.

Seçilen grafik türleri Sütun Grafik ve Çizgi Grafik olduğunda, sırasıyla Sütun Grafik Ayarları ve
Çizgi Grafik Ayarları altındaki alanlar etkinleştirilir.

Not

Adım 13 İleri'yi tıklayarak Seri Ayarları sayfasını açın.
Adım 14 Seriler altında, Veri Alanı ve Etiket Alanı yanındaki açılır liste kutularını tıklayarak uygun alanları seçin.
Adım 15 Etiketler altında, Etiket Konumu ve Etiket Biçimi yanındaki açılır liste kutularını tıklayarak uygun alanları

seçin.
Adım 16 İleri'yi tıklayarak Özet sayfasını açın.
Adım 17 Grafiği önizlemek için Kaydet ve Önizle'yi tıklayın.
Adım 18 Grafiği kaydetme ve sayfadan çıkmak için Kaydet ve Çık'ı tıklayın.
Adım 19 Değişiklikleri iptal etmek ve Grafik Düzenleyicisi'nden çıkmak için İptal'i tıklayın.

Gruplandırma
Rapor gruplarını biçimlendirmek için şu adımları izleyin:

Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
33

Raporlar
Gruplandırma



Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar çekmecesini seçin.
Adım 2 Gruplandırmayı biçimlendirmek istediğiniz raporu sağ tıklayın ve Görünümleri düzenle'yi seçin.
Adım 3 Gruplandırmayı biçimlendirmek istediğiniz görünümü seçin ve Düzenle'yi tıklayın.
Adım 4 Yeni bir sayfa açmak için Gruplandırma düğmesini tıklayın.
Adım 5 Grup Sayısı için uygun değeri belirtin. Raporda sıfır, bir, iki veya üç grup seçebilirsiniz.
Adım 6 Benzersiz Değer DikeyHizalama'dan, grup adını rapor sütununda görüntülenmesini istediğiniz yeri belirtmek

için Üst, Orta veya Alt'ı seçin.
Yalnızca özeti görmek isterseniz Yalnızca Özeti Göster onay kutusunu işaretleyin. Yalnızca Özeti
Göster onay kutusu tüm alanlar için kullanılabilir.

Not

Adım 7 Grup Ölçütü'nden, açılır listeden bir değer seçin. Rapor verileri bu değere göre gruplandırılır.
Açılır listeden bir tarih ya da tarih ve saat değeri seçerseniz, aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

• Yok--Rapor verileri güne, haftaya ya da aya göre değil, değere göre gruplandırılır.

• Günlük--Rapor verileri güne göre gruplandırılır.

• Haftalık--Rapor verileri haftaya göre gruplandırılır.

• Aylık--Rapor verileri aya göre gruplandırılır.

Adım 8 Gruplandırma için rapora bir özet satırı dahil etmek için Özeti Göster onay kutusunu işaretleyin. Örneğin,
Temsilci Ekibine göre gruplandırır ve Özeti Göster onay kutusunu işaretlerseniz, her ekip için veri özeti
satırı görüntülenir.

Yalnızca Özeti Göster onay kutusunu işaretlediğiniz zamanÖzeti Göster onay kutusu kullanılamaz
olur.

Not

Adım 9 Sıralama Ölçütü'nden, açılır listeden bir değer seçin. Rapor verileri bu değere göre sıralanır.
Adım 10 Tamam düğmesini tıklayın.

Alanlar için eşik değeri göstergeleri ayarlama
Bir alan değerinin belirli bir değeri aştığını veya aşmadığını göstermek üzere alanlar için eşik değeri
göstergeleri ayarlayabilirsiniz. Eşik değeri göstergeleri yalnızca Kılavuz ve Ölçer görünüm türleri için
ayarlanabilir.

Ölçer görünümü için eşik değerinin ayarlanması, ölçer görümünü oluşturma işlemlerinde açıklanmaktadır.
Ölçer görünümü oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ölçer görünümü oluşturma, sayfa 31.
Kılavuz görünümü oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kılavuz görünümü oluşturma, sayfa 30.
Kılavuz görünümü için alan eşik değeri göstergelerinin ayarlanması için aşağıdaki adımları izleyin.
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Yordam

Adım 1 Sol bölmedeki Raporlar çekmecesini seçin.
Adım 2 Alan eşik değerlerini ayarlamak istediğiniz raporu sağ tıklayın ve Düzenle'yi seçin.
Adım 3 Alan eşik değerlerini ayarlamak istediğiniz görünümü seçin ve Düzenle'yi tıklayın.
Adım 4 Kılavuzda geçerli alan sırası kutusunda, eşik değerlerini ayarlamak istediğiniz alanı sağ tıklayın ve Eşik

Değerleri'ni seçin.
Adım 5 Eşik değerleri penceresinde yeni bir eşik değeri eklemek için Ekle'yi tıklayın.

Mevcut bir eşik değerini düzenlemek için, eşik değerini seçin veDüzenle'yi tıklayın.Not

Adım 6 Tür açılır listesinde, alanın geçerli değerine karşı eşik değerlerinin kontrol edilmesini istediğini koşulu seçin.
Sonrasında görünen alana gerekli değeri veya ifadeyi girin.

Bir ifade kullanıyorsanız,Düzenli İfade onay kutusunu işaretleyin.Not

Adım 7 Eşik değeri koşuluna eşleşince görünecek olan alandaki metni biçimlendirin. Aşağıdaki seçenekleri kullanın:
a) Kalın—Metni kalınlaştırmak için onay kutusunu işaretleyin.
b) Metin Rengi—Alandaki metin için bir renk seçin.
c) Arka Plan Rengi—Alan için arka plan rengi seçin.
d) Metin Yerine Geçen—Alandaki metnin eşik değeri koşulu ile eşleşince değişmesini istiyorsanız yeni

bir dize girin.
e) Görüntü Konumu—Metnin eşik değeri koşulu ile eşleşince bir görüntü ile değiştirilmesini isterseniz

görüntünün yolunu girin. Görüntüler dizinine yüklenen görüntüleri kullanabilir ya da Unified Intelligence
Center'ın erişebileceği bir konuma URL girebilirsiniz.

Adım 8 Tamam düğmesini tıklayın.
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Eşik değerleri ekleme ve düzenleme
Yordam

Adım 1 Raporlar sayfasını açın ve eşik değer ayarlamak istediğiniz raporu sağ tıklayın.
Adım 2 Görünümleri Düzenle'yi seçin.
Adım 3 Kılavuz türünde bir görünüm seçtikten sonra Düzenle'yi tıklayın. Bunu yaptığınızda, Kılavuz Düzenleyicisi

öğesinde Kılavuz Görüntüleyicisi açılır.
Adım 4 Eşik Değerleri'ni seçin ve Ekle'yi tıklayın.
Adım 5 Açılır listeden bir Tür seçin.
Adım 6 Kalın'ı işaretleyin veya boş bırakın.
Adım 7 Bir renk paleti açmak içinMetin Rengi'ni tıklatın. Bir rengin tıklanmasımetin için o rengi seçip paleti kapatır.
Adım 8 Bir renk paleti açmak için Arka Plan Rengi'ni tıklatın. Bir rengin tıklanması metin için o rengi seçip paleti

kapatır.
Adım 9 Metin Yerine Geçen alanında, eşik değeri koşulu karşılandığında varsayılan türlerden biri dışında metinle

alan değerini maskelemek için metin girin. Örneğin, tür olarak Küçüktür'ü seçtiyseniz, metinde Uyarı
görünmesini isteyebilirsiniz.

Adım 10 Görüntü Yerine Geçen URL alanında, alanın değerini metin yerine bir görüntüyle maskelemek için görüntü
URL'sini girin.

Adım 11 Tamam düğmesini tıklayın.
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B Ö L Ü M  5
Veri Kaynakları

• Veri kaynağına genel bakış, sayfa 37

• Veri Kaynakları, sayfa 37

• Sorgu tabalı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme, sayfa 39

• Java Message Service tabanlı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme, sayfa 40

• Veri kaynağı için düğümleri değiştirme, sayfa 41

Veri kaynağına genel bakış
Veri kaynağı bir veritabanını temsil eder. Her raporlama sunucusunun, raporların içinden doldurulduğu her
veritabanı için bir veri kaynağına ihtiyaç vardır.
Sol panelde Veri Kaynakları çekmecesini tıklayarak Veri Kaynakları sayfasını açın. Yalnızca Sistem
Yapılandırma Yöneticisi ayrıcalıkları olan kullanıcılar bu çekmecenin tüm işlevlerine erişebilir.

Veri Kaynağı arabirimindeki tüm eylemler, kullanıcı rolünü ve kullanıcının veri kaynaklarına yönelik
nesne izinlerini temel alır.

Not

Veri Kaynakları
Veri kaynağı bir veritabanını temsil eder. Her raporlama sunucusunun, raporların içinden doldurulduğu her
veritabanı için bir veri kaynağına ihtiyaç vardır.
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Sol panelde Veri Kaynakları çekmecesi tıklanınca Veri Kaynağı sayfası açılır. (Yalnızca Sistem Yapılandırma
Yöneticisi ayrıcalıkları olan kullanıcılar bu çekmecenin tüm işlevlerine erişebilir.)

Şekil 7: Veri Kaynakları

Veri kaynağını seçip düzenlemek için her satırın solundaki radyo düğmesini tıklayın.

Tablo 2: Veri Kaynakları sayfasındaki alanlar

AçıklamaAlan

Veri kaynağının adı.Ad

Bağlanılan veri kaynağının durumunu gösterir. Yeşil onay işareti bağlantıyı
işaret eder. Kırmızı x bağlantı olmadığını gösterir. Birincil, birincil veri
kaynağını işaret eder. İkincil, ikincil veri kaynağını işaret eder.

Bağlanılan Düğüm

Yedek veri kaynağının durumunu gösterir. Yeşil onay işareti bağlantıyı
işaret eder. Kırmızı x bağlantı olmadığını gösterir. Birincil, birincil veri
kaynağını işaret eder. İkincil, ikincil veri kaynağını işaret eder.

Yedek Düğüm

Veritabanının türü (MS SQL Server, Informix ve Java Message Service
(JMS)).

Tür

Veritabanı sunucusunun DNS adı veya IP Adresi.

Veritabanı adı AWDB adı olmalıdır (HDS adı değil). Sistem, HDS
veritabanından bilgi almak için AW veritabanındaki görünümleri
kullanır.

Not

Veritabanı Ana Bilgisayarı

Veritabanının adı.Veritabanı Adı

Veri kaynağı tarafından kullanılan karakter kümesi.Karakter Kümesi

Her bir veri kaynağı için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

• Oluştur—Yeni Veri Kaynağı tanımlamak için boş alanların olduğuVeri KaynağıOluşturma/Düzenleme
sayfasını açar. (Yalnızca Sistem Yapılandırma Yöneticisi kullanıcısı için uygundur.)

• Düzenle—Bir satır seçildiğinde etkinleştirilir; alanları gözden geçirebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz
Veri Kaynağı Oluşturma/Düzenleme sayfasını açar. (Çoğu kullanıcı için devre dışıdır.)

• Sil—Bir satır seçildiğinde etkinleştirilir; onay istedikten sonra Veri Kaynağını siler. (Yalnızca veri
kaynağında YAZ izinleri olan Sistem Yapılandırma Yöneticisi kullanıcıları için uygundur.)
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• Yenile—herhangi bir değişikliği yansıtmak için veri kaynağı sayfasını günceller.

• Düğüm Değiştir— Veritabanı ana bilgisayarını değiştirmek için değişim ister. Seçilen veri kaynağı
yapılandırılmış ikinci bir veritabanı ana bilgisayarına sahipse ve kullanıcı veri kaynağını düzenleme
izinlerine sahipse, bu düğme etkinleştirilir. Veri kaynağı için düğümleri değiştirmek için bkz. Veri
kaynağı için düğümleri değiştirme, sayfa 41.

• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• X—Sayfayı kapatır.

Sorgu tabalı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme
Bir veri kaynağı yalnızca Sistem Yapılandırma Yöneticisi rolüne sahip kullanıcılar tarafından oluşturulabilir
veya düzenlenebilir.

Veri kaynağı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Yordam

Adım 1 Veri Kaynakları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Veri Kaynakları sekmesinde Oluştur'u tıklayın.

Veri kaynağı düzenlemek için veri kaynağını seçin ve ardındanDüzenle'yi tıklayın.Not

Adım 3 Birincil sekmesinde, Ad alanına veri kaynağının adını girin.
Adım 4 Açıklama alanına veri kaynağı için bir açıklama girin.
Adım 5 Tür açılır listesinden, veri kaynağının içerdiği veritabanı türünü seçin.

Java Message Service (JMS) türünde bir veri kaynağını yapılandırmak için, bkz. Java Message
Service tabanlı veri kaynağı oluşturma veya düzenleme, sayfa 40.

Not

Adım 6 Veri KaynağıAna Bilgisayarı alanına, veritabanının barındırıldığı yerin ana bilgisayar adını veya IP adresini
girin.

Adım 7 BağlantıNoktası alanına, Unified Intelligence Center'ın veritabanı ile iletişimine izin verecek bağlantı noktası
numarasını girin.

Bağlantı noktası numarası yalnızca Informix veritabanları için gerekli bir alandır. Microsoft SQL
Server veritabanları için bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Not

Adım 8 Veritabanı Adı alanına veritabanının adını girin.
Adım 9 Örnek alanına, veri kaynağı olarak kullanılacak veritabanının örneğini girin.

Veritabanı örneği adı alanı yalnızca Informix veritabanları için gerekli bir alandır. Microsoft SQL
Server veritabanları için bu alanı boş bırakabilirsiniz.

Not

Adım 10 Saat Dilimi açılır listesinden veritabanının bulunduğu saat dilimini seçin.
Adım 11 Veritabanı Kullanıcı Kimliği alanına, veritabanına erişmesi gereken kullanıcı kimliğini girin.
Adım 12 Parola alanına, veritabanına erişmesi gereken kullanıcı kimliği için parolayı girin.
Adım 13 Parolayı Onayla alanına parolayı tekrar girin.
Adım 14 Karakter Kümesi açılır listesinden, veritabanı tarafından kullanılan karakter kümesini seçin.
Adım 15 Veri kaynağın erişimi ve yönetimine ilişkin uygun izinleri atayın.

İzinler yalnızca Tüm Kullanıcılar ve Grubum için ayarlanır. Özel izinler için, veri kaynağını
oluşturduktan sonra Atanan Kullanıcı ve Atanan Grup İzinleri sayfasını kullanın.

Not
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Adım 16 Veritabanının erişilebilir olduğundan ve sağlanan kimlik bilgilerinin doğru olduğundan emin olmak için
Bağlantı Sına'yı tıklayın.

Adım 17 Veri kaynağı için yük devretmeyi yapılandırmak için İkincil'i tıklayın.
Veri kaynağı için yük devretme yapılandırmak istemiyorsanız doğrudan 18. Adıma
gidin.

Not

Adım 18 Yük devretme etkin onay kutusunu işaretleyin.
Adım 19 6. - 16. Adımlar arasında açıklandığı şekilde yük devretme veri kaynağı için gerekli bilgileri girin.
Adım 20 Kaydet'i tıklayın.

Java Message Service tabanlı veri kaynağı oluşturma veya
düzenleme

Gerçek Zamanlı Akış sorgu türünde bir rapor tanımı oluşturmak için bir Java Message Service (JMS) tabanlı
veri kaynağı gerekir. JMS tabanlı veri kaynağı, İkincil veri kaynağı sekmesine sahip değildir. Ancak, JMS
tabanlı veri kaynakları, aşağıda gösterildiği gibi yük devretme: anahtar sözcük kullanarak yük devretme
Aracı URL'yi destekler:
Yük devretme adresleri dahil JMS Aracı URL için sözdizimi şudur
failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Aşağıdaki bilgilerin hazır olduğundan emin olun:

• JMS Aracı için URL ve varsa, yük devretme URL

• Yayınlanan konuların listesini içeren şema için URL

• Şema URL'ye erişim için kullanılan kullanıcı adı ve parola

JMS tabanlı bir veritabanı oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin:

Yordam

Adım 1 Veri Kaynakları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Veri Kaynakları sekmesinde Oluştur'u tıklayın.
Adım 3 Ad alanına veri kaynağının adını girin.
Adım 4 Açıklama alanına veri kaynağı için bir açıklama girin.
Adım 5 Tür açılır listesinden Java Message Service (JMS) seçin.
Adım 6 Aracı URL alanına JMS aracısı için URL'yi girin. JMS Aracı URL için desteklenen tek protokol tcp'dir.

JMS Aracı URL için sözdizimi aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi tcp://ana bilgisayar

adı:bağlantı noktası olacaktır. Ana bilgisayar adı yerine IP adresi de olabilir. Yük devretme

aracı URL'sini yapılandırmak için failover:(tcp://birincil ana bilgisayar adı:bağlantı noktası,
tcp://ikincil ana bilgisayar adı:bağlantı noktası) kullanın.

Örnek:
tcp://11.111.11.111:61616
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failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)

JMS tabanlı veri kaynakları için saat dilimi varsayılan olarakUTC ayarlanmıştır ve değiştirilemez.Not

Adım 7 REST URL parametreleri kısmında Konu Şeması URL alanına abone olunan konuların listesini içeren
şema URL'sini girin. Desteklenen tek protokol http ve https'dir.
Konu şeması url için sözdizimi protocol://ana bilgisayar adı:bağlantı noktası/şemanın depolandığı
yoldur. Ana bilgisayar adı yerine IP adresi de olabilir.

Örnek:
http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/

Adım 8 Kullanıcı Adı alanına, konu URL'ye erişmek için gerekli REST kullanıcı adını girin.
Adım 9 Parola alanına, konu URL'ye erişmek için gerekli REST parolasını girin.
Adım 10 Parolayı Doğrula alanında REST parolasını doğrulayın.

Not • JMS veri kaynağında kullanmadan önce yöneticinin konu şeması URL'sini doğruladığından
emin olun. Konu şeması URL'yi doğrulamak için kimlik bilgileri gerekiyorsa Veri Kaynağı
sayfasında kullanıcı adını ve parolayı girin.

• İlgili rapor için rapor tanımı oluşturduğunuzda REST konu şeması doğrulanır.

Adım 11 Veri kaynağın erişimi ve yönetimine ilişkin uygun izinleri atayın.
İzinler yalnızca Tüm Kullanıcılar ve Grubum için ayarlanır. Özel izinler için, veri kaynağını
oluşturduktan sonra Atanan Kullanıcı ve Atanan Grup İzinleri sayfasını kullanın.

Not

Adım 12 JMS Aracı URL'nin erişilebilir olduğundan emin olmak için Bağlantıyı Sına'yı tıklayın.
Veri Kaynağı için Bağlantıyı Sına yalnızca JMS aracı URL'yi doğrular, REST konu şeması URL'yi
doğrulamaz.

Not

Adım 13 Kaydet'i tıklayın.

Veri kaynağı için düğümleri değiştirme
Bir veri kaynağı gerekirse el ile ikincil bir düğüme değiştirilebilir. Ancak bu ikinci düğümün yapılandırılması
gerekir. Veri kaynaklarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sorgu tabalı veri kaynağı oluşturma
veya düzenleme, sayfa 39.

Veri kaynağı düğümlerini el ile değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Yordam

Adım 1 Veri Kaynakları çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Düğüm değiştirmek istediğiniz veri kaynağını seçin.
Adım 3 Düğüm Değiştir'i tıklayın.

Düğümleri değiştirme, JavaMessage Service (JMS) tabanlı veri kaynakları için geçerli değildir.Not
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B Ö L Ü M  6
Değer Listeleri

• Değer Listesi ve koleksiyona genel bakış, sayfa 43

• Değer Listeleri, sayfa 43

• Değer listesi oluşturma ve düzenleme, sayfa 45

• Koleksiyonları oluşturma veya düzenleme, sayfa 46

Değer Listesi ve koleksiyona genel bakış
Değer listeleri veritabanı sorgularını temel alır ve aynı türdeki tüm raporlanabilir öğeleri, örneğin, tüm
temsilcileri veya tüm yetenek gruplarını içerir.
Koleksiyonlar, belirli kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına gösterilen veri miktarını kontrol etmek için
oluşturulabilen Değer Listesi alt kümeleridir. Örneğin, yalnızca bir bölgedeki veya iş kolundaki Yetenek
Gruplarını görüntüleyen bir Yetenek Grubu Koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Unified Intelligence Center ile
hiçbir hazır koleksiyon yüklenmez. İlgili izinleri olan kullanıcılar özel koleksiyonlar oluşturabilir.
Kullanıcılar raporları çalıştırdığında, onlara, raporları filtreleyebilecekleri Değer Listeleri ve Koleksiyonlar
sunulur. Değer Listelerine veya Koleksiyonlara göre filtreleme yeteneği Grup/Kullanıcı izinleri ile belirlenir.

Değer Listeleri
Değer listeleri aynı türdeki tüm raporlanabilir öğeleri, örneğin, tüm temsilcileri veya tüm yetenek gruplarını
içerir. Unified Intelligence Center, hazır değer listeleri ile birlikte yüklenir ve Değer Listesi Koleksiyonu
Tasarımcısı Kullanıcı Rolüne sahip olan kullanıcılar özel değer listeleri oluşturabilir.
Bir değer listesini bir raporun alanı ve parametresi ile ilişkilendirebilirsiniz. Değer listesi raporla
ilişkilendirildikten sonra o raporun bir filtresi olur.
Değer Listesine veya Koleksiyonlara göre filtreleme yeteneği Kullanıcı Rolleri ve Grup/Kullanıcı izinleri ile
belirlenir.
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Tablo 3: Değer Listeleri sayfasındaki Satırlar

AçıklamaAlan

Değer listesinin adı.Ad

Değerlerin içinden alındığı veri kaynağı.Veri Kaynağı

Veri kaynağının durumu. Yeşil onay kutusu veri kaynağının çevrimiçi olduğu anlamına
gelir. Kırmızı X çevrimdışı olduğu anlamına gelir.

Durum

Değer listesi türleri: Hazır veya Özel. Hazır listeler yükleme sırasında eklenir. Özel
listeler Değer Listesi Koleksiyonu Tasarımcısı rolüne sahip olan kullanıcılar tarafından
oluşturulur.
Hazır Değer Listeleri şunlardır:

• Temsilci

• Temsilci Ekibi

• Çağrı Türü

• Kurumsal Hizmetler

• Kurumsal Yetenek Grupları

• Hizmetler

• Yetenek Grubu

• Ana Gruplar

Tür

Değer listesi için girilen açıklama.Açıklama

Değer listeleri sayfasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

• Filtrele—Bir veya daha fazla karakter yazın ve listeyi daraltmak için Filtrele'yi tıklayın.

• Temizle—Filtreyi kaldırmak için Temizle'yi tıklayın.

• Oluştur—Yeni bir Özel Değer Listesi tanımlayabileceğiniz Değer Listesi Oluşturma/ Düzenleme
sayfasını açar.

• Düzenle—Satırın radyo düğmesi seçildiğinde etkinleşir. Özel Değer Listesi'nin özelliklerini gözden
geçirip düzenleyebileceğiniz Değer Listesi Oluşturma/ Düzenleme sayfasını açar. Yalnızca bir hazır
Değer Listesi'nin İzinleri'ni düzenleyebilirsiniz.

• Değerler—Satırın radyo düğmesi seçildiğinde etkinleşir. Listedeki değerleri gösteren,Değer Listesi'ni
Yenile düğmesi olan bir kutuyu açar.

• Koleksiyonlar—Satırın radyo düğmesi seçildiğinde etkinleşir. Bir Değer listesinin TümKoleksiyonlarını
görüntülemek için Değer Listeleri sayfasını yeniler.

• Sil—Satırın radyo düğmesi seçildiğinde etkinleşir. Onay ister; sonra özel Değer Listesi'ni siler.
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Not • Bir hazır Değer Listesi silinemez.

• Rapor Tanımı'ndaki bir alan tarafından başvurulan bir özel Değer Listesi silinemez.

• Koleksiyon içeren bir özel Değer Listesi silinemez.

• Yenile—Başka bir kullanıcınınDeğer Listesi oluşturma veya silme gibi yapmış olabileceği değişiklikleri
gösterecek şekilde sayfayı günceller.

• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• [X]—Sayfayı kapatır.

Değer listesi oluşturma ve düzenleme
Değer listeleri, Rapor Tanımı sorgusundan alınan verilere ek olarak veri almak için kullanılır. İki farklı
veritabanından veri almak istediğinizde veya iki farklı sorguyu çalıştırmak istediğinizde değer listeleri size
yardım eder.

Değer listesi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Yordam

Adım 1 Sol bölmeden Değer Listeleri çekmecesini seçin.
Adım 2 Oluştur'u tıklayın.

Bir değer listesini düzenlemek için değer listesini seçin veDüzenle'yi tıklayın.Not

Adım 3 Aşağıdaki bilgileri girin.
a) Değer Listesi Adı—Değer listesi için ad girin.
b) Sürüm—Değer listesi için sürüm numarası girin.
c) Tür—Bu alan otomatik olarak üretilir. Oluşturduğunuz tüm değer listeleri için bu alan ÖZEL değerini

içerir.
d) Veri Kaynağı—Açılır listeden veri kaynağını seçin.
e) Açıklama—Değer listesi için açıklama girin.
f) Değer Listesi Sorgusu—Değer listesi için değerleri almak için veritabanı sorgusu girin. Sorgunun

geçerliliğini hemen kontrol etmek için Doğrula'yı tıklayın.
g) Koleksiyon Sorgusu—Değer listesi sorgusu tarafından üretilen değerler listesinden bir veri almak için

sorgu girin. Bu sorgu ancak Tanımlayıcı türünde bir koleksiyon oluşturacaksanız gerekir. Koleksiyonlar
hakkında daha fazla bilgi için bkz. Koleksiyonları oluşturma veya düzenleme, sayfa 46.

Adım 4 Uygun izinleri seçin.
Adım 5 Kaydet'i tıklayın.

Cisco Unified Intelligence Center Uygulama Çevrimiçi Yardımı
45

Değer Listeleri
Değer listesi oluşturma ve düzenleme



Koleksiyonları oluşturma veya düzenleme
Koleksiyon, bir değer listesi tarafından alınan verilerin alt kümesidir. Herhangi bir mevcut değer listesinden
koleksiyon oluşturabilirsiniz ve her değer listesi birden çok koleksiyona sahip olabilir.

Yordam

Adım 1 Sol bölmeden Değer Listeleri çekmecesini tıklayın.
Adım 2 Bir koleksiyon oluşturmak veya düzenlemek istediğiniz değer listesini seçin.
Adım 3 Koleksiyonlar'ı tıklayın.
Adım 4 Tüm Koleksiyonlar altında oluştur seçeneğini tıklayın.

Mevcut bir koleksiyonu düzenlemek içinTümKoleksiyonlar altında bir koleksiyon seçin veDüzenle'yi
tıklayın.

Not

Adım 5 Koleksiyon Adı alanına koleksiyon için bir ad girin.
Adım 6 Açıklama alanına koleksiyon için bir açıklama girin.
Adım 7 Koleksiyon Türü açılır listesinden koleksiyonun türünü seçin. Farklı türler burada açıklanır.

• Tanımlayıcı—İlişkili değer listesinde tanımlanmış koleksiyon sorgusunda kullanılacak tanımlayıcıyı
girin.

• Joker Karakter—Değer listesi tarafından üretilen değerler arasında veri aramak için joker karakterler
ile bir dize girin.

• Değerler—Değer listesi tarafından üretilen değerler listesinden bir alt küme seçebilirsiniz.

Adım 8 Uygun izinleri seçin.
Adım 9 Kaydet'i tıklayın.
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B Ö L Ü M  7
Güvenlik

• Yönetici genel bakış, sayfa 47

• Güvenliğe genel bakış, sayfa 48

• Kullanıcı Listesi, sayfa 48

• Kullanıcı oluşturma, sayfa 49

• Kullanıcı Grupları, sayfa 50

• Kullanıcı grubu oluşturma, sayfa 51

• Kullanıcı izinlerini yönetme, sayfa 52

• İzinler Hakkında, sayfa 54

• Kullanıcı grupları hakkında, sayfa 55

• Farklı Çalıştır, sayfa 57

• Cisco Unified Intelligence Center'da Denetim Geçmişi Günlüğü, sayfa 57

• Denetim geçmişi raporu, sayfa 58

• Örnek Denetim Geçmişi Raporu, sayfa 59

• Güvenlik için en iyi uygulamalar, sayfa 59

Yönetici genel bakış
Unified Intelligence Center raporlama uygulamasındaki işlevlere erişim Güvenlik Yöneticisi kullanıcı rolüne
sahip olan bir veya birkaç kullanıcı tarafından kontrol edilir.
Başlangıçtaki varsayılan Güvenlik Yöneticisi yükleme sırasında Sistem Uygulama Kullanıcısı olarak
tanımlanmış olan kullanıcıdır.
Güvenlik Yöneticileri şunları yapabilir:

• Kullanıcıları oluşturma ve yönetme.

• Kullanıcı Rollerini Atama—Kullanıcı rolleri kullanıcılara, çekmecelere erişimi ve kullanıcının hangi
nesneleri oluşturacağını kontrol etmek için atanır.
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• Kullanıcı Gruplarına kullanıcılar atama.

• Kullanıcı grupları oluşturma ve yönetme.

• İzinleri atama—KullanıcıRolleri kişilerle ilişkilendirilirken, izinler nesnelerle (Panolar, Raporlar, Rapor
Tanımları, Veri Kaynakları, Değer Listeleri ve Koleksiyonlar) ilişkilendirilir.

• Diğer kullanıcıların izinlerini doğrulamak için Farklı Çalıştır özelliğini kullanın.

Güvenliğe genel bakış
Unified Intelligence Center güvenliği, güvenlik yöneticisinin kuruluşun ihtiyaçları temelinde Unified
Intelligence Center işlevlerine yönelik düz veya katmanlı erişim yapısı oluşturmasına olanak tanıyan çok
katmanlı ve esnek işlevsellik sunar.
Kullanıcının Unified Intelligence Center işlevlerine erişimi şunları temel alır:

• Oturum açma kimlik doğrulaması.

• Kullanıcının kuruluşunun Unified Intelligence Center'ı çalıştırdığı lisans türü. Örneğin, Standart lisans
kullanan kuruluşlar Rapor Tanımı işlevlerine erişemez.

• Kullanıcı Rolü (kullanıcı yedi Kullanıcı Rolünden birine, bazılarına veya hepsine sahip olabilir).

• Kullanıcının üyesi olduğu Kullanıcı Grupları.

• Kullanıcının erişebildiği nesne için nesneyi oluşturan kişi tarafından atanan nesne düzeyi izinler.

Kullanıcı Listesi
Kullanıcı Listesi sayfası Güvenlik çekmecesinden açılır. Güvenlik Yöneticisi kullanıcı rolü olmayan bir
kullanıcı bu sayfaya erişirse, yalnızca bunların adını görebilir ve e-posta, telefon numarası gibi bazı
parametreleri değiştirmek için sayfasını açabilir. Kullanıcı kendi rolünü veya grup üyeliğini değiştiremez.
Güvenlik Yöneticileri bu sayfaya eriştiği zamanmevcut tüm kullanıcıları görebilirler; kullanıcıları oluşturabilir,
değişiklik yapabilir veya silebilirler, kullanıcı bilgilerini gözden geçirebilir veya düzenleyebilirler ve Cisco
Unified Intelligence Center'da bir kullanıcı olarak çalışmak için Farklı Çalışır özelliğini kullanabilirler.

Tablo 4: Kullanıcı Listesi sayfasındaki alanlar

AçıklamaAlan

Şu anda etkin kullanıcıları görüntülemek için onay kutusunu işaretleyin.Yalnızca şu anda etkin
kullanıcıları göster

Ad listesini daraltmak veya belirli bir ada gitmek için bu filtreyi kullanın.Ad Şunu İçerir

Etki alanı ve kullanıcı adı (etki alanı\ad).Kullanıcı Adı

Kullanıcının adı.Ad

Kullanıcının soyadı.Soyadı
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Kullanıcı Listesi sayfasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

• Oluştur—Kullanıcı Bilgileri Sayfasını açar.

• Düzenle—Bir kullanıcı adı seçin ve Kullanıcı Bilgileri sayfasını düzenlemek için Düzenle'yi tıklayın.

• Sil—Bir kullanıcı seçin ve kullanıcıyı silmek için Sil'i tıklayın.

• FarklıÇalıştır—Bir kullanıcı seçin veCiscoUnified Intelligence Center raporlama arabirimini yenilemek
için Farklı Çalıştır'ı tıklayın.

• Yenile—Kullanıcı Listesine yapılan herhangi bir son değişikliği göstermek için sayfayı yeniler.

• Sayfa—Kullanıcı Listesinin sonraki sayfasına gitmek için oku tıklayın.

• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• X—Sayfayı kapatır.

Kullanıcı oluşturma
Bir kullanıcı oluşturmak için aşağıdaki işlemleri yapın:

Yordam

Adım 1 Güvenlik > Kullanıcı Listesi'ne gidin.
Adım 2 Genel Bilgiler sekmesi altında şunları yapın:

a) Kullanıcı Adı alanında, etki alanını ve kullanıcı adını (etki alanı\ad) girin.
b) Diğer Ad alanında bu kullanıcı için diğer adı girin.
c) Kullanıcının oturum açmasını ve etkin kalmasını gerçekleştirmek için Kullanıcı etkin onay kutusunu

işaretleyin.
Onay kutusu işaretsizse kullanıcı oturum
açamaz.

Not

d) Adı alanına kullanıcının adını girin.
e) Soyadı alanına kullanıcının soyadını girin.
f) Kuruluş alanında, şirket adını veya kullanıcı ile ilişkilendirilebilecek din veya İş Kolu gibi farklı bir

açıklama metni girin.
g) E-posta alanına kullanıcının e-posta adresini girin.
h) Telefon alanına, kullanıcı için bir telefon numarası girin. Bu kullanıcının kişisel telefon numarası veya

acil iletişim numarası olabilir.
i) Açıklama alanında, kullanıcının açıklamasını girin.
j) Saat Dilimi alanında, raporda kullanmak istediğiniz saat dilimini açılır listeden seçin

Bu saat dilimi, kullanıcının zamanlanmış raporları için de kullanılır ve rapor sunucusu tarafından kullanılan
saat diliminden önceliklidir.

Bu alan boş bırakılırsa sistem rapor sunucusunun saat dilimini
kullanır.

Not

k) Haftanın Başlangıç Günü için aşağıdakileri yapın:
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Haftanın başlangıç gününü konuma göre seçmek için Konum Tabanlı seçin.•

• Haftanın yedi gününden birini açılır listeden seçmek için Özel Ayarlar'ı seçin.

Haftanın Başlangıç Günü, Zamanlanan Rapor'da, Rapor Görünümleri'nde ve Kalıcı Bağlantı'da
kullanılır. Zamanlanan Rapor ve Rapor Görünümleri, Haftanın Başlangıç Günü'nü raporu oluşturan
veya düzenleyen tarafındanKullanıcıListesini Düzenleme sayfasında veKullanıcıListesi Oluşturma
sayfasında tanımlandığı gibi kullanır. Kalıcı Bağlantı, Haftanın Başlangıç Günü olarak Pazar
gününü kullanır.

Not

l) Roller alanında, bu kullanıcı için bir veya daha çok rol seçin ve atayın.
Güvenlik Yöneticisi Kullanıcı Rolleri ekler veya değiştirirse, kullanıcı oturumunu kapatıp yeniden açana
kadar bu değişiklik etkinleşmez.

m) İzinler alanında, yeni nesneler oluştururken Grubum için kullanıcının izin ayar tercihini seçin. Grubum,
nesne sahibinin varsayılan grubudur.

Grubum için ayarlar, bu kullanıcın varsayılan grubuna ait diğer kullanıcıların nesneleri yazma
veya yürütme izinlerini yapılandırır. Yüksek seviye izinler kalıcı olur ve diğer izinleri geçersiz
kılar.

Not

Adım 3 Gruplar sekmesi altında, bu kullanıcının üyesi olduğu grupları ve bir kullanıcı için grup üyeliklerinin nasıl
ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

• Grubum: Bu alan kullanıcının varsayılan grubunu gösterir. Güvenlik Yöneticisi bunu değiştirebilir.
Grup kullanıcı için "Grubum" olarak sunulur.

• UygunGruplar: Bu liste, oluşturulmuş olan ve kullanıcının henüz üyesi olmadığı tüm grupları gösterir.
Grupları iki sütun arasında taşımak için okları kullanabilirsiniz.

• Seçilen Gruplar: Bu sütun, kullanıcının üyesi olduğu tüm grupları gösterir. Grupları iki sütun arasında
taşımak için okları kullanabilirsiniz.

Varsayılan olarak, her kullanıcı, kendilerine ait Seçilen Gruplar sütunlarında AllUsers grubuna
sahiptir. AllUsers grubu Seçilen Gruplar sütunundan kaldırılamaz.

Not

Kullanıcı Grupları
Kullanıcı Grupları sayfası Güvenlik çekmecesinden açılır. Mevcut grupları görmek, grup oluşturmak veya
silmek ve grup bilgilerini gözden geçirip düzenlemek için bu sayfayı kullanın.
Sistem tarafından oluşturulan iki varsayılan grup şunlardır:

• AllUsers grubu Unified Intelligence Center tarafından sağlanır. Tüm kullanıcılar varsayılan olarak bu
gruba aittir.

• Yöneticiler grubu yöneticilerden oluşur.
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Tablo 5: Kullanıcı Grupları sayfasındaki alanlar

AçıklamaAlan

Grup adları listesini daraltmak veya belirli bir ada gitmek için bu filtreyi
kullanın.

Ad Şunu İçerir

Grubun adı.Ad

Tam ad, grubun nokta ayırıcısı ile belirtilen alt ilişkisini gösterir.
Örneğin, Grup3 için varsayılan grup Grup1 ise ve Grup1 bir üst düzey grupsa
(kendi üstü yoksa), Grup1'in Tam Adı Grup1'dir. Grup 3'ün Tam Adı
Grup1.Grup3'tür.

Tam Ad

Grubun açıklama metni.Açıklama

Kullanıcı Grupları sayfasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

• Oluştur—Grup Bilgisi sayfasını açar.

• Düzenle—Grup adını seçin ve Düzenle'yi tıklayarak Grup Bilgisi sayfasını açın.

• Sil—Grup adını seçin ve Sil'i tıklayın.

• Yenile—Grup Listesine yapılan herhangi bir değişikliği göstermek için sayfayı yeniler.

• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• X—Sayfayı kapatır.

Kullanıcı grubu oluşturma
Bir kullanıcı grubu oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

Yordam

Adım 1 Güvenlik > Kullanıcı Grupları'na gidin.
Adım 2 Genel Bilgiler sekmesi altında şunları yapın:

a) Grup Adı alanına grubun adını girin. Bu alan yalnızca yeni grup oluşturulduğunda uygundur.
b) Açıklama alanına, bu grubu açıklayan metin girin veya değiştirin.

Adım 3 Gruplar sekmesi altında şunları yapın:
a) Varsayılan Grup—Açılır listeden varsayılan grubu girin.
b) Uygun Gruplar—Oluşturulmuş olan ve bu grubun bir alt öğesi olabileceği grupları gösterir. Yalnızca

bu grubu veya grupları taşımak için > veya < işaretini tıklayın.
c) Seçilen Gruplar—Bu grubun alt öğesi olduğu grupları listeler. Yalnızca bu grubu veya grupları taşımak

için > veya < işaretini tıklayın.

Adım 4 Grup Üyeleri sekmesi altında şunları yapın:
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a) Kullanıcılar sekmesi altında:

• UygunKullanıcılar—Oluşturulmuş olan ve bu grubun alt öğeleri olması uygun olan tüm kullanıcıları
gösterir. Yalnızca bu grubu veya grupları taşımak için > veya < işaretini tıklayın.

• Seçilen Kullanıcı Üyeler—Şu anda bu grubun alt öğeleri olan kullanıcıları listeler. Yalnızca bu
grubu veya grupları taşımak için > veya < işaretini tıklayın.

b) Gruplar sekmesi altında:

• Uygun Gruplar—Oluşturulmuş olan ve bu grubun alt öğeleri olması uygun olan tüm grupları
gösterir. Yalnızca bu grubu veya grupları taşımak için > veya < işaretini tıklayın.

• Seçilen Grup Üyeleri—Şu anda bu grubun alt öğeleri olan grupları listeler. Yalnızca bu grubu veya
grupları taşımak için > veya < işaretini tıklayın.

Adım 5 Bu alanlara yeni girişi veya değişiklikleri güncellemek için Kaydet'i tıklayın.
Adım 6 İptal etmek veya sayfayı kapatmak için İptal'i tıklayın.

Kullanıcı izinlerini yönetme
Gruplara veya bağımsız kullanıcılara yönelik ek izinler ayarlamak için bu sayfayı kullanın.
Kullanıcı izinleri sayfası aşağıdaki sekmelere sahiptir:

Atanan grup izinleri

Yordam

Adım 1 Şu Öğeye Yönelik İzinler bölmesinde nesne türünü seçin. Pano, Rapor veya Rapor Tanımı türü için kategoriyi
veya kategori içindeki bir nesneyi seçebilirsiniz. Diğer nesne türleri için listeden bir nesne seçin. Nesne için
izin atanmış olan tüm gruplar seçili öğe bölmesinin Grup izinlerinde görüntülenir.

Adım 2 Tüm Gruplar bölmesinde bir grup seçin. Bu grubun tüm kullanıcı üyeleri seçili grup bölmesi için Tüm
Kullanıcılar'da görüntülenir.

Adım 3 İzinleri Ayarla'yı tıklayın. Grup için istediğiniz seviyeyi işaretleyin (Yürüt, Yaz) ve Tamam'ı tıklayın.
Adım 4 Seçilen öğeye yönelik Grup İzinleri bölmesi grubu ve 3. Adımda onun için tanımladığınız atanmış izni

içerecek şekilde güncellenir.

Güvenlik Yöneticisi Kullanıcı İzinleri ekler veya değiştirirse, bu değişiklik anında gerçekleşmeyebilir.Not
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Tablo 6: Grup Üyeleri sekmesindeki alanlar

AçıklamaAlan

İzinlerini ayarlamak istediğiniz nesneleri seçmek için açılır listeyi
tıklayın. Seçenekler şunlardır: Veri Kaynakları, Rapor Tanımları,
Raporlar, Panolar, Değer Listeleri ve Koleksiyonlar.
Bir nesne türü seçmek bölmeyi o nesneye yönelik öğe veya kategori
listesini gösterecek şekilde yeniler.

Şu Öğeye Yönelik İzinler bölmesi
(sol üstte)

Bu bölme uygun Kullanıcı Grupları'nı gösterir. Bir kullanıcı grubunu
vurgulamak, grubun üyelerini listeleyen Seçilen Gruba Yönelik Tüm
Kullanıcılar bölmesini görüntüleyecek şekilde sayfayı yeniler.

Tüm Gruplar bölmesi (sağ üst)

Bu bölme, üzerindeki Tüm Gruplar bölmesinde vurgulanan gruptaki
tüm üyeleri gösterir.

Seçilen Gruba yönelik Tüm
Kullanıcılar bölmesi (sağ alt)

Şu Öğeye Yönelik İzinler bölmesinde seçilen nesnenin ve TümGruplar
bölmesinde seçilen grubun izin düzeyinin seçildiği bir iletişim kutusu
açmak için bu seçeneği tıklayın.

İzinleri Ayarla düğmesi

Bu bölme, seçilen nesne için izin atanmış olan grupları ve onların izin
seviyesini gösterir.

Seçilen öğeye yönelik Grup İzinleri

Atanan kullanıcı izinleri

Yordam

Adım 1 Şu Öğeye Yönelik İzinler bölmesinde nesne türünü seçin. Pano, Rapor veya Rapor Tanımı türü için kategoriyi
veya kategori içindeki bir nesneyi seçebilirsiniz. Diğer nesne türleri için listeden bir nesne seçin. Nesne için
izin atanmış olan tüm kullanıcılar seçili öğe bölmesinin Kullanıcı izinlerinde görüntülenir.

Adım 2 Kullanıcı Listesi bölmesinde bir kullanıcı adı seçin.
Adım 3 Bu kullanıcının üyesi olduğu grupları görmek için Grupları Göster'i tıklayın.
Adım 4 İzinleri Ayarla'yı tıklayın, bu kullanıcı için istediğiniz seviyeyi işaretleyin (Yürüt, Yaz) veTamam'ı tıklayın.

Seçilen öğeye yönelik Tüm İzinler bölmesi, bu kullanıcı için 3. ve 4. adımlarda eklediğiniz veya değiştirdiğiniz
kullanıcı izinlerini gösterecek şekilde yenilenir.

AçıklamaAlan

İzinlerini ayarlamak istediğiniz nesne türlerini seçmek için açılır liste okunu
tıklayın. Seçenekler Veri Kaynakları, Rapor Tanımları, Raporlar, Panolar,
Değer Listeleri, Koleksiyonlar ve Sistem Koleksiyonları'dır.
Bir nesne türü seçmek bölmeyi o nesneye yönelik öğe veya kategori
listesini gösterecek şekilde yeniler.

Şu Öğeye Yönelik İzinler
bölmesi (sol üstte)
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AçıklamaAlan

Bu bölme geçerli kullanıcıları gösterir. Listeyi filtreleyin ve bir veya daha
fazla kullanıcı adını seçin.

Kullanıcı Listesi bölmesi (sağ
üst)

Seçilen kullanıcıya yönelik Tüm Gruplar bölmesini göstermek için bu
seçeneği tıklayın.

Grupları Göster düğmesi

Bu bölme, yukarıdaki Kullanıcı Listesi bölmesinde vurgulanan kullanıcı
adının üyesi olduğu tüm grupları gösterir.

Seçilen Kullanıcıya yönelik
Tüm Gruplar (sağ alt)

Nesnenin izin düzeyinin (Yürüt, Yaz) seçildiği iletişim kutusunu açmak
için bu seçeneği tıklayın.

İzinleri Ayarla düğmesi

Bu bölme, nesneye yönelik izni olan kullanıcıları ve sahip oldukları
izinlerin seviyesini gösterir.

Seçilen öğeye yönelik Tüm
İzinler

Nesne sahibinin izni değiştirilemez. Nesne sahibi nesne için her zamanYazma iznine sahiptir. Örneğin,
kullanıcı Rapor 1'in sahibiyse, o kullanıcı Rapor 1 için YAZ iznine sahip olur ve başka hiç kimse izni
YÜRÜT olarak değiştiremez.

Not

İzinler Hakkında
Kullanıcı Rolleri kişilerle ilişkilendirilir ve izinler nesnelerle ilişkilendirilir. Unified Intelligence Center
nesneleri Panolar, Raporlar, Rapor Tanımları, Veri Kaynakları, Kategoriler, Değer Listeleri ve Koleksiyonlardır.
İzinler:

• YÜRÜT: Kullanıcı bir nesne için YÜRÜT izinlerine sahip olduğunda kullanıcı, nesneye bağlı olarak
bazı eylemleri yapabilir.
Örneğin, YÜRÜT izniyle, bir kullanıcı, bir raporu çalıştırabilir, yazdırabilir ve yenileyebilir, bir panoyu
açabilir ve yenileyebilir, pano slayt gösterisi çalıştırabilir ve bir Değer Listesi sorgusunu görebilir.
YÜRÜT izni oku iznini içerir.

• YAZ: Kullanıcı bir nesne için YAZ iznine sahip olduğunda, o nesneyi değiştirebilir, yeniden adlandırabilir
veya silebilir. Örneğin, YAZ izniyle, raporları Farklı Kaydedebilir, alabilir ve verebilirsiniz; bir veri
kaynağını düzenleyebilir ve bir özel Değer Listesi'ni silebilirsiniz. YAZ izni aynı zamanda YÜRÜT ve
oku iznini içerir.

Bir nesnenin izni ayarlanırken hiçbir onay kutusu seçilmezse, kullanıcının nesne için
hiçbir erişim ayrıcalığı olmaz.

Not

Unified Intelligence Center içindeki Raporlar, Rapor Tanımları, Panolar gibi tüm kategori ağaçları için
aşağıdaki kurallar geçerlidir.

• Varlık silmek için, varlık ve varlığın üst kategorisi için YAZ izinlerine sahip olmanız gerekir.
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• Kategori silmek için, kategori, kategorinin üst kategorisi ve kategoriye ait tüm kategoriler ve/veya
varlıklar için YAZ izinlerine sahip olmanız gerekir.

• Bir kullanıcı, hemen üst kategorisi YAZ izinlerine sahip olmasa bile, bir varlığı yalnızca Düzenleyebilir
veya Kaydedebilir.

• Bir kullanıcı FarklıKaydet özelliğini, ancak varlığın YAZ izinlerinin etkinleştirilmemiş olması halinde
kullanabilir.

• AlınmışRapor Tanımları içindeki herhangi bir kategori sahibi, yöneticininAlınmışRapor Tanımları
kategorisi için açık YAZ izinlerini sağlaması halinde bir kategoriyi silebilir.

İzinler birleştirilir ve en yüksek düzeydeki geçerli olur.
Kullanıcı nesnenin iznini farklı kaynaklardan alır. İzin AllUsers grubundan, Varsayılan Grup'tan (Grubum)
veya Güvenlik Yöneticisi tarafından atanmış izinden devralınabilir. Tüm bu izinler arasında, kullanıcı nesneye
eriştiğinde en yüksek düzeydeki izin kullanılır.

Kullanıcı rolleri ve izinleri
Kullanıcı Rolünüz o role karşılık gelen çekmeceyi “açmanıza” olanak verir. YÜRÜT iznine sahipseniz, o
çekmece için nesne oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir Pano Tasarımcısı iseniz, Uygun Panolar sayfasında panolar
oluşturabilirsiniz.
Bir nesne oluşturduğunuzda, o nesnenin sahibi olursunuz. Nesne üzerinde YAZ iznine sahip olarak, Tüm
Kullanıcılar ve Grubunuzdaki kullanıcılar için o nesnenin izinlerini ayarlayabilirsiniz.
Nesne hala üzerinde çalışılan bir nesne ise ve henüz hiç kimsenin ona erişmesini istemiyorsanız, hem Tüm
Kullanıcılar hem de Gruplar için tüm izinlerin işaretini kaldırarak nesneyi “özel” hale getirebilirsiniz.
Nesne hazır olduğunda, varsayılan Grubunuzun (Grubum) izinlerini YÜRÜT ve hatta YAZ olarak ayarlayın.
Örneğin, Grubunuz için bir Pano oluşturduysanız ve panoda notlar varsa, Grubunuzdaki diğer kişilerin de o
notları güncelleyebilmesini isteyebilirsiniz.
Pano Tasarımcısı siz olsanız bile, Uygun Panolar sayfasında başka Pano Tasarımcıları tarafından oluşturulmuş
(sahip olunan) panolar varsa, Grup izinlerinize ve o nesne sahiplerinin o panolar için ayarladığı nesne düzeyinde
izinlere bağlı olarak o panoları göremeyebilirsiniz.

Kullanıcı grupları hakkında
Kullanıcı Grupları güvenlik yöneticilerinin Unified Intelligence Center işlevselliğini bölümlere ayırmalarına
olanak veren yapılardır.
Birden çok kullanıcının aynı pano ve raporlara erişmesi gerektiğinde veya kullanıcılar için bölgelerine ya da
kuruluş gereksinimlerine göre ayrı izin ve özellikler gerektiğinde kullanıcı Grupları oluşturmak kullanıcı
hazırlama işlevini hızlandırır.
Kullanıcı gruplarının verilerin veritabanına depolanması üzerinde bir etkisi yoktur. Aynı işlemi her kullanıcı
için tekrarlamak yerine yalnızca tek işlemle grubun tüm kullanıcı üyelerine izinler atamak için kullanılır.

Sistem tanımlı Tüm Kullanıcılar grubu

Tüm kullanıcılar otomatik olarak sistem tanımlı Tüm Kullanıcılar grubunun üyesidir.
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Tüm Kullanıcılar her zaman Kullanıcı Grupları'nı Yönetme penceresinde görünür. Güvenlik Yöneticisi bunu
silemez.

Sistem tanımlı yönetici kullanıcı grubu

Güvenlik yöneticisi otomatik olarak sistem tanımlı Yöneticiler grubunun üyesidir ve ona başka güvenlik
yöneticileri ekleyebilir.

Ek Güvenlik Yöneticilerinin Yöneticiler grubuna eklenmesi gerekir. Bu rolün olması onları otomatik olarak
bu grubun üyesi yapmaz.

Müşteri tanımlı kullanıcı grupları
Güvenlik yöneticileri istenilen sayıda kullanıcı grubu oluşturabilir ve onlara kullanıcı ekleyebilir. Bu diğer
kullanıcı gruplarından biri kullanıcının Grubu (Grubum adı da verilir) olarak belirlenir.

Varsayılan grup

Müşteri tanımlı gruplar oluşturulduktan sonra, güvenlik yöneticisi bu gruplara kullanıcı ekleyebilir ve bunlardan
birini kullanıcının varsayılan Grubu (Grubum) olarak yapılandırabilir. Tüm Kullanıcılar grubu da varsayılan
grup olarak seçilebilir.

Nesnenin sahibi, onun Grup ve Tüm Kullanıcılar grubu için izin ayarlayabilir. Yalnızca Güvenlik Yöneticisi
diğer gruplara veya bireysel kullanıcılara, Kullanıcı İzinleri sayfasında ek izinler ayarlayabilir. Kullanıcının
bir nesneye erişim izni kullanıcının tüm izin kaynaklarından aldığı en yüksek izin düzeyidir.

Gruplar ve Alt Gruplar
Gruplar ve Alt Gruplar için Kurallar

• Bir grup hem Üst hem de Alt grup olabilir Örneğin, Grup 2, Grup 1'in alt grubu olabilir. Grup 2 aynı
zamanda Grup 3'ün üst grubu da olabilir.

• Bir Grubun Alt Grupları olması zorunlu değildir.

• Bir Grup herhangi bir sayıda Alt Gruba sahip olabilir.

• Bir Alt Grup kendi Üst Grubunun Üstü olamayacağı gibi Üst Grup da kendi Alt Grubunun Altı olamaz.
Örneğin, Grup 3, Grup 1 ve 2'nin alt grubudur. Grup 3, Grup 1 veya Grup 2'nin üst grubu olamaz.

• Bir Grubun alt öğe olarak hem Grupları hem de Kullanıcıları olabilir. Örneğin, Grup 2, Grup 1'in alt
grubu olabilir. Kullanıcı Lee Grup 1'in alt öğesi olabilir.

• Bir Grubun Üst Grubu olması zorunlu değildir.

• Alt Gruplar kendi Üst Gruplarının Üyelerini Devralamaz—Bir grubun üyesi olarak bir kullanıcı
eklemek, kullanıcının alt gruplarının da üyesi olduğu anlamına gelmez. Örneğin, Grup 2 ve Grup 3,
Grup 1'in alt grubudur. Güvenlik yöneticisi Kullanıcı A'yı Grup 1'in üyesi olarak ekler. Kullanıcı A,
otomatik olarak Grup 2 veya Grup 3'ün de üyesi olamaz. Kullanıcı A'nın Grup 2'nin üyesi olması için,
güvenlik yöneticisinin onu Grup 2'nin üyesi olarak eklemesi gerekir.
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Farklı Çalıştır
Güvenlik Yöneticileri Kullanıcı Listesi sayfasında bir ad seçebilir ve Farklı Çalıştır'ı tıklayabilir. Bu işlem
Unified Intelligence CenterWeb sayfasını, kullanıcının oturum açtığı zamanki arabirimini gösterecek şekilde
yeniler.

Kullanıcı Rolleri ve izinlerinin düzgün şekilde yapılandırıldığını doğrulamak için bu aracı kullanın.

Not • Farklı Çalıştır ile başka bir kullanıcının yerine geçtiğinizde, sayfanın üst tarafı hem Oturum Açma
kimliğinizi hem de Farklı Çalıştır kimliğinizi gösterir.

• Farklı Çalıştır'ı kendi yerinize çalışmak için kullanamazsınız.

• Farklı Çalıştır'ı bir kullanıcı düzeyi olarak kullanabilirsiniz. Güvenlik Yöneticisi Farklı Çalıştır'ı A
Kullanıcısı için kullandıktan sonra A Kullanıcısı olarak Farklı Çalıştır'ı tekrar B Kullanıcısı için
kullanamaz.

Farklı Çalıştır modundan çıkmak için sayfanın üst tarafında Farklı Çalıştır'ı Durdur komutunu tıklayın.

Cisco Unified Intelligence Center'da Denetim Geçmişi Günlüğü
Unified Intelligence Center artık Denetim Geçmişi Günlüğü'nü desteklemektedir. Bu özellik, bir Unified
Intelligence Center sunucusunun varlıklarında gerçekleştirilen oluşturma, güncelleme, değiştirme ve silmeye
ilişkin işlemlerin denetim kayıtlarının sırasını görüntülemenize olanak sağlar. DenetimGeçmişi hazır raporunu
kullanarak denetim geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Bu özelliğe varsayılan olarak sadece Sistem Yöneticileri
erişebilir ve görüntüleyebilir. Ancak bir Sistem Yöneticisi daha sonra başka Unified Intelligence Center
kullanıcılarına bu özelliği kullanma izni verebilir.

Denetim Geçmişi raporunun yerelleştirilmesi desteklenmezNot

Unified Intelligence Center'da denetim geçmişi günlüğünü görüntüleme

Yordam

Adım 1 Unified Intelligence Center Raporlama Arabirimi'nde oturum açın.
Adım 2 Raporlar >Hazır > IntelligenceCenter Yöneticisi'ne gidin veDenetimGeçmişi'ni tıklayın. SistemDenetim

Geçmişi Rapor Filtresi penceresini açar.
Adım 3 Gerekli filtre ölçütünü belirtin ve Çalıştır'ı tıklayın. Sistem belirttiğiniz filtre ölçütüne bağlı olarak Denetim

Geçmişi raporunu görüntüler.
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Denetim geçmişi raporu
Görünümler: Bu raporda üç kılavuz görünümü vardır - Gruplandırılmamış, Gruplama Ölçütü – Varlık Adı,
Gruplama Ölçütü – Kullanıcı Adı.
Gruplandırma: Bu raporda gruplandırılmış iki görünüm vardır - Kullanıcı'ya ve Varlık Adı'na göre
gruplandırılmış ve sıralanmış. Üçüncü görünüm gruplandırılmamıştır ve ayrıca bu rapor için varsayılandır.
Değer Listesi: CUIC Kullanıcıları, CUIC İşlemleri, CUIC Varlık Türleri.
Verilerin alındığı Veritabanı Şeması Tabloları:

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Denetim geçmişi rapor kılavuzu görünümünde geçerli alanlar
Geçerli alanlar, hazır şablondan üretilen bir rapor kılavuz görünümünde varsayılan olarak görünen alanlardır.
Bunları değiştirebilirsiniz.
Geçerli alanlar, hazır şablonda varsayılan olarak göründükleri sırada (soldan sağa) burada listelenmiştir.

AçıklamaSütun (Alan)

Kullanıcının Unified Intelligence Center sisteminde
işlemi gerçekleştirdiği tarih ve saat.

Etkinlik Saati

Belirli bir işlemi gerçekleştiren kullanıcının Kullanıcı
Kimliği ve etki alanı adı.

Kullanıcı

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlem, örneğin
OLUŞTUR, KAYDET, GÜNCELLE, AL, VER.

İşlem

Kullanıcının işlemi üzerinde gerçekleştirdiği varlık
türü.

Varlık Türü

Kullanıcının eriştiği ilgili varlığın adı.Varlık Adı

İşlemin BAŞARILI veya BAŞARISIZ olarak
durumu.

Durum

Gerçekleştirilen işlemin ayrıntılı açıklaması.Açıklama

Belirli bir işlemi gerçekleştiren kullanıcının Farklı
Çalıştır Kullanıcı Kimliği.

Farklı Çalıştır Kullanıcısı

Unified Intelligence Center sunucusunun IP adresi.Sunucu IP'si

Unified Intelligence Center sunucusunun ana
bilgisayar adı.

Sunucu Adı
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Örnek Denetim Geçmişi Raporu
Aşağıdaki çizim, Denetim Geçmişi Rapor şablonundan oluşturulan rapora bir örnektir.
Şekil 8: Örnek Denetim Geçmişi Raporu

Güvenlik için en iyi uygulamalar
Bir kullanıcıyı bir veya daha fazla başka grubun üyesi yaparsanız, o gruplardan birini kullanıcının varsayılan
grubu yapın ve varsayılan grubun izinlerini AllUsers grubundan daha üst düzeye ayarlayın.
Varsayılan grup için ayarlanan daha üst düzey izinler AllUsers grubundaki izinlere göre önceliklidir. Bireysel
kullanıcı izinleri grup izinlerine göre önceliklidir.
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B Ö L Ü M  8
Zamanlayıcı

• Zamanlama listesi, sayfa 61

• Rapor için zamanlama oluşturma, sayfa 62

• E-postayla gönderilecek bir zamanlanan rapor yapılandırma, sayfa 62

• Uzak konuma gönderilecek rapor yapılandırma, sayfa 63

Zamanlama listesi
Zamanlama listesi sayfasında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

• Filtrele/Temizle—bir veya daha fazla karakter yazın ve listeyi daraltmak için Filtrele'yi tıklayın. Filtreyi
kaldırmak için Temizle'yi tıklayın.

• Oluştur—Yeni zamanlama tanımlamak için boş alanların olduğu Rapor ZamanlamasıOluştur/Düzenle
sayfasını açar. Raporları e-postayla göndermeye, panoda görüntülemeye ya da uzak konumdaki bir CSV
dosyasına kaydetmeye ilişkin bir zamanlama oluşturmak veya zamanlamayı düzenlemek için bu sayfayı
kullanın. Daha fazla bilgi için, bkz:

◦Rapor için zamanlama oluşturma, sayfa 62

◦E-postayla gönderilecek bir zamanlanan rapor yapılandırma, sayfa 62

◦Uzak konuma gönderilecek rapor yapılandırma, sayfa 63

• Düzenle—Bir satır seçildiğinde etkinleştirilir, zamanlamayı değiştirebileceğiniz Rapor Zamanlaması
Oluştur/Düzenle sayfasını açar.

• Sil—Bir satır seçildiğinde etkinleştirilir, onay istedikten sonra zamanlamayı siler. Zamanlama silindiğinde,
onu açmaya çalışırsanız hata görürsünüz. Ancak, raporu silinmiş olan zamanlanan raporda gösterilen
tarih ve saat aralığıyla aynı aralıkta çalıştırarak verilere ulaşabilirsiniz.

• Etkinleştir—Zamanlamayı etkinleştirir.

• Devreden Çıkar—Zamanlamayı devreden çıkarır.

• Şimdi Çalıştır—Zamanlanan raporu hemen yürütür. Sonraki zamanlama işini etkilemez.

• Yenile—Zamanlama listesi sayfasını güncelleyerek yapılan değişiklikleri yansıtır.
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• Yardım—Çevrimiçi yardımı açar.

• X—Sayfayı kapatır.

Rapor için zamanlama oluşturma
Rapor için bir zamanlama oluşturmak için şu adımları takip edin:

Canlı Veriler zamanlamayı desteklemez.Not

Yordam

Adım 1 Zamanlayıcı'da Oluştur'u tıklayın.
Adım 2 Genel Ayarlar sekmesinde, zamanlanan rapor için bir Zamanlama Adı girin.
Adım 3 Raporlar açılır menüsünü kullanarak bir rapor seçin.
Adım 4 Filtreleri yapılandırmak için Filtre Ayarla onay kutusunu işaretleyin. Varsayılan filtreyi kullanmak için onay

kutusunu işaretlemeyin.
Adım 5 Filtre yapılandırma sayfasına gitmek için Filtreleme ölçütlerini ayarla bağlantısını tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Filtre türleri, sayfa
26.

Not

Adım 6 Süre kısmında Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi'ni seçmek için takvim simgesini tıklayın.
Adım 7 Yineleme kısmında, zamanlanan rapor için sıklığı belirtin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

• Bir Kere—Raporun oluşturulması gereken günün saatini belirtin.

• Günlük—Raporun oluşturulması gereken gün sayısını belirtin.

• Haftalık—Raporun oluşturulması gereken hafta sayısını ve haftanın günlerini belirtin.

• Aylık—Raporun oluşturulması gereken ayın gününü ve ay sayısını belirtin.
Ayın son gününü belirtmek için Son
kullanın.

Not

Sıklık kısmında, raporun zamanlanan günlerde oluşturulma sayısını belirtin.

Adım 8 Kaydet'i tıklayın.

E-postayla gönderilecek bir zamanlanan rapor yapılandırma
Zamanlanan bir raporu e-postayla göndermek üzere bir zamanlama ayarlamak için Zamanlayıcıda E-posta
sekmesini tıklayın.

Başlamadan Önce

E-posta sunucusunu Yönetim Konsolu'nda yapılandırın Yardım için yöneticiye başvurun veya bkz. Cisco
Unified Intelligence Center Yönetim Kılavuzu.
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Yordam

Adım 1 E-posta Dağıtımı alanında Ekle'yi tıklayın ve alıcının e-posta adresini girin.
Birden çok alıcı girmek için 1. Adımı
yineleyin.

İpucu

Adım 2 E-posta Görünümü açılır menüsünden e-postayla göndermek istediğiniz raporun görünümünü seçin.
Kılavuz türü görünümler yalnızca seçim için
kullanılabilir.

Not

Adım 3 E-posta Konusu alanında konu satırı için metin girin.
Adım 4 Dosya Türü açılır menüsünden dosyanın türünü seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

• SATIR İÇİ HTML—Raporu HTML biçiminde gönderir.

◦Geçmiş raporu 8000 satır üst sınıra sahiptir.

◦Gerçek zamanlı rapor 3000 satır üst sınıra sahiptir.

• XLS—Raporu Microsoft Excel dosya eki olarak gönderir.

◦Geçmiş raporu 8000 satır üst sınıra sahiptir.

◦Gerçek zamanlı rapor 3000 satır üst sınıra sahiptir.

• PDF—Raporu PDF dosya eki olarak gönderir.

PDF ekleri aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

◦Oluşturulan PDF yatay veya dikey yönlendirmeye sahiptir. Varsayılan ayar yatay yönlendirmedir.

◦Oluşturulan PDF standart yazıtipi boyutunu kullanır. Yatay yönlendirme için 10 piksel ve dikey
yönlendirme için 8 piksel. PDF, yazıtipi çıktısını yazıcı dostu tutmak için kılavuz görünümü
düzenleyicisinde ayarlı yazıtipi boyutunu atlar.

◦Oluşturulan PDF, seçilen yönlendirme için sayfaya sığan satırları tutar. Sayfaya sığmayan satırlar
kesilir.

◦PDF dosya ekinde yalnızca 1000 satır desteklenmektedir. Zamanlanan rapor 1000 satırı geçerse,
bir e-posta mesajı gönderilir.

◦Oluşturulan PDF, sütunlar için sözcük kaydırmayı desteklemez. Geniş metinler durumunda
çakışmaları önlemek için kılavuz düzenleyicisinde sütun genişliğini özelleştirebilirsiniz. Ancak
bu işlemin, PDF'de gösterilen sütun sayısını azaltabileceğine dikkat edin.

Adım 5 Kaydet'i tıklayın.

Uzak konuma gönderilecek rapor yapılandırma
Zamanlayıcı içinde, bir rapor göndermek için Uzak Konuma Kaydet sekmesini tıklayın.
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Yordam

Adım 1 Uzak konuma güvenli bağlantı kurmak için Protokol açılır listesinden SFTP seçin.
Adım 2 Rapor Görünümü açılır listesinden, gönderilecek raporun görünümünü seçin.
Adım 3 Ana Bilgisayar alanında, uzak konumun IP adresini girin.
Adım 4 SFTP için bir Bağlantı Noktası numarası girin.

Kullanılan varsayılan bağlantı noktası numarası
22'dir.

Not

Adım 5 Ana bilgisayar için bir Kullanıcı adı girin.
Adım 6 Ana bilgisayar için bir Parola girin.
Adım 7 Dizin Yolu alanında, .csv dosyanızı kaydedeceğiniz ana bilgisayar konumunu girin.
Adım 8 Kaydet'i tıklayın.
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