
Controle grupos do dispositivo na ponta de prova
da rede de FindIT 

Objetivo
 

A ponta de prova da rede de FindIT pode agrupar dispositivos múltiplos de tipos de
dispositivo diferentes junto assim que podem ser configurados de uma vez apenas em uma
única ação. Um grupo do dispositivo pode consistir no Roteadores, nos pontos de acesso
Wireless (WAP), e no Switches. Quando uma configuração é aplicada a um grupo do
dispositivo, essa configuração aplicar-se-á 2 aqueles dispositivos no grupo que apoiam essa
característica. Por exemplo, se você quer atualizar o identificador do conjunto do serviço
Wireless (SSID) em um grupo do dispositivo que contenha o Roteadores prendido, WAP, e
Switches, a seguir a configuração será aplicada apenas somente aos WAP.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como criar, alterar, suprimir e controlar de grupos do
dispositivo.
  

Controle grupos do dispositivo
 

Crie um grupo novo do dispositivo
 
Etapa 1. Entre ao administrador GUI da ponta de prova da rede de FindIT e escolha grupos
da administração > do dispositivo. 
 

 
Nota: Na placa do trabalho do Gerenciamento do grupo do dispositivo, você verá o SSID de
sua rede como o grupo do dispositivo do padrão junto com seus dispositivos conectados. 
 



 
Etapa 2. À esquerda a parcela do esquerdo superior da placa do trabalho, clique + (mais)
ícone para criar ou adicionar um grupo novo. 
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o grupo no campo de nome. 
 
Nota: Para este exemplo, os dispositivos Wireless são usados. 
 

 
Etapa 4. Incorpore uma descrição para o grupo do dispositivo ao campo de descrição.
 
Nota: Para este exemplo, o QG de Cisco é usado. 
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down dos dispositivos, selecione uns ou vários dispositivos que
você quer adicionar ao grupo do dispositivo. Você pode somente selecionar um dispositivo
de cada vez.
 
Nota: Neste exemplo, todos os dispositivos WAP serão adicionados. Cada dispositivo pode
somente ser um membro de um grupo. Se um dispositivo selecionado era previamente um
membro de um grupo diferente, que seja neste caso o grupo do dispositivo do padrão, será
removido desse grupo. 
 

 
Nota: Porque cada dispositivo é adicionado, uma tabela abaixo da fileira do grupo
adicionado do dispositivo povoará o nome, o modelo, o MAC address, o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT, o número de série, e as ações para cada dispositivo. Os
dispositivos WAP do grupo padrão existente são movidos agora para o grupo dos
dispositivos Wireless. 
 



 
Etapa 6. Salvaguarda do clique (ícone de disco flexível) a salvar. 
 

 
Nota: A imagem abaixo mostra o grupo recém-criado do dispositivo.
 

 
 



Você deve agora com sucesso ter criado um grupo do dispositivo.
 
Altere um grupo do dispositivo
 
Etapa1. Na área de gerenciamento do grupo do dispositivo, verifique a caixa de verificação
do grupo que você quer alterar.
 
Nota: Para este exemplo, o grupo do dispositivo dos dispositivos Wireless é escolhido. 
 

 
Etapa 2. O clique edita (ícone do escrevente) para fazer os campos de entrada modificáveis. 
 

 
Etapa 3. Faça as mudanças como necessário. Você pode mudar o nome, descrição,
adicionar, ou remover dispositivos do grupo. Neste exemplo, um membro do grupo do
dispositivo será removido. Clique o ícone do balde do lixo do membro correspondente sob a
coluna ações.
 
Nota: O dispositivo suprimido será movido para o grupo padrão. Para este exemplo,
wapa0fa20 é suprimido. 
 

 
Etapa 4. Clique o ícone da salvaguarda para salvar suas mudanças. 
 



 
Você alterou com sucesso um grupo do dispositivo.
 
Suprima de um grupo do dispositivo
 
Etapa1. Na área de gerenciamento do grupo do dispositivo, verifique a caixa de verificação
do grupo que você quer suprimir.
 
Nota: O grupo do dispositivo do padrão não pode ser suprimido. 
 

 
Etapa 2. Clique a supressão (ícone do balde do lixo) para suprimir do grupo do dispositivo. 
 

 
Nota: Um mensagem de confirmação similar a esse abaixo aparecerá. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de um grupo do dispositivo.
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