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Introdução

Este documento descreve como configurar a página feita sob encomenda dos
trabalhos/visualizador de eventos para descrever as batida-contagens da conexão pelo nome da
regra do acesso. A configuração mostra um exemplo básico do campo de nome da regra
associado com as batida-contagens e como adicionar se for necessário campos adicionais.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Conhecimento da tecnologia da potência de fogo●

Navegação do conhecimento do gerenciamento de recursos básicos dentro do centro de
gerenciamento de Firesight

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 6.1.X e mais recente do centro de gerenciamento da potência de fogo●

Aplicável aos sensores controlados da defesa/potência de fogo da ameaça●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.



Configurar

Configurações

Etapa 1. Início de uma sessão ao centro de gerenciamento de Firesight com privilégios do
administrado.

Uma vez que o início de uma sessão é bem sucedido navegue à análise > ao costume >
trabalhos feitos sob encomenda, segundo as indicações da imagem:

Etapa 2. Clique sobre trabalhos feitos sob encomenda Create e escolha os parâmetros segundo
as indicações da imagem:

Etapa 3. Selecione o campo da tabela como eventos de conexão e dê entrada com um nome dos
trabalhos, a seguir clique sobre a salvaguarda. Uma vez que os trabalhos salvar, clique sobre a
página Add segundo as indicações da imagem:



Nota: A primeira coluna tem que ser contagem e então na coluna que adicional você
pode escolher entre os campos disponíveis da gota-para baixo. Neste caso, a primeira
coluna é uma contagem e a segunda coluna é regra do controle de acesso.

Etapa 4. Uma vez que a página dos trabalhos é adicionada, clique sobre a salvaguarda.

A fim ver as batida-contagens, navegue à análise > às conexões > aos eventos e clique sobre
trabalhos do interruptor, segundo as indicações da imagem:

 Etapa 5. Da gota para baixo, escolha os trabalhos feitos sob encomenda que você criou (neste
caso Batida-contagens), segundo as indicações da imagem:



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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