
Configurar configurações de sistema na ponta
de prova da rede de FindIT 

Objetivo
 

A ponta de prova da rede de Cisco FindIT equipa um administrador de rede com as
ferramentas indispensáveis que ajudam firmemente monitoram e controlam dispositivos
Cisco de um navegador da Web.
 
A página da configuração de sistema permite que você defina os vários parâmetros do nível
de sistema que se aplicam tipicamente a todos os dispositivos na rede. Estes parâmetros
incluem configurações tais como configurações de tempo, serviços do Domain Name, e
Autenticação do Administrador. Você pode criar perfis da configuração para cada um destas
áreas separadamente, ou você pode usar o assistente para criar perfis para a cada área em
uns únicos trabalhos. Os perfis da configuração são aplicados então a uns ou vários grupos
do dispositivo e eliminados então aos dispositivos.
 
Este documento supõe que todos os dispositivos têm o Simple Network Management
Protocol (SNMP) permitido. O Gerenciamento de redes de FindIT é uma gerente de rede
com base na Web que use o SNMP para monitorar e controlar Nós ou dispositivos na rede.
Estes Nós ou dispositivos devem ter o SNMP permitido de comunicar-se com a gerente de
rede de FindIT.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como configurar as configurações de sistema em um
grupo do dispositivo através do assistente e na configuração manual na ponta de prova da
rede de FindIT.
  

Configurar configurações de sistema
 

Configuração do wizard
 
Etapa 1. Entre à ponta de prova da rede de FindIT e escolha a configuração de sistema > o
assistente. 
 



 
Etapa 2. Na área da seleção de grupo, incorpore uma descrição para o perfil da
configuração ao campo de descrição. Isto parte da configuração é necessário e não pode
ser saltado. Nota: Para este exemplo, os Access point são usados.
 

 
Etapa 3. Na área do grupo do dispositivo, escolha o grupo do dispositivo a ser configurado e
clique-o para traçá-lo. Se nenhum grupo novo foi configurado, o grupo do dispositivo do
padrão que contém todos os dispositivos de rede quer esta presente na área do grupo do
dispositivo. Se você quer saber criar um grupo novo do dispositivo, clica aqui para
instruções.
 
Nota: Para este exemplo, os dispositivos Wireless são escolhidos. 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5338


 
 
Etapa 4. Clique em seguida. 
 

 
Etapa 5. No menu suspenso do fuso horário, escolha a zona de hora (fuso horário) onde
sua rede é encontrada.
 
Nota: Para este exemplo, América/New York (GMT-4:00) é usada. 
 



●

●

 
Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação da economia de luz da
possibilidade se seu país observa o tempo do horário de verão (DST).
 

 
Etapa 7. Escolha um modo da economia de luz clicando um botão de rádio.
 
As opções são:
 

Na data — Escolha este modo especificar parâmetros para o DST de acordo com dias e a
época específicos do ano.
Retornar — Escolha este modo ajustar o DST para ocorrer entre dois dias de meses
diferentes.
 

Nota: Para este exemplo, retornar foi escolhido. Para mais configuração detalhada das
configurações de tempo, clique aqui.



 
Etapa 8. Se você escolheu o retorno na etapa 7, no campo do mês, incorpore um número
que corresponde ao mês do ano onde você quer o DST começar. Use números entre 1-12.
 
Nota: Os números incorporados a este campo não devem ser maiores do que os números
incorporados ao para colocar.
 

 
Etapa 9. No campo da semana, incorpore a semana do mês onde você quer o DST
começar.
 
Nota: Para este exemplo, 2 são usados para mostrar a?a semana do mês.
 

 
Etapa 10. Do menu suspenso do dia, clique o dia da semana, que você quer o DST
começar.
 
Nota: Para este exemplo, domingo é usado.
 



 
Etapa 11. Na lista de drop-down do tempo, use para cima ou para baixo a seta para
escolher a hora do dia em que você quer o DST começar.
 
Nota: Neste exemplo, 6:57AM é usado.
 

 
Etapa 12. No à área, repita as etapas de etapa 12 a etapa 15 para especificar o mês,
semana, dia, e cronometre-o querem o DST terminar
 
Nota: Neste exemplo, o DST é ajustado para terminar em novembro?a semana em um
domingo em 06:59PM.
 

 
Etapa 13. Da economia de luz a lista de drop-down deslocada, escolhe o número de
minutos que o DST deve deslocar as horas atual. As opções são +15, +30, +45, e +60.
 
Nota: Para este exemplo, +45 são usados.
 

 
Etapa 14. Verifique a caixa de verificação do uso NTP para configurar o sistema ao tempo
do recurso do server do Network Time Protocol (NTP).



 
Etapa 15. No campo do servidor1 NTP, incorpore um endereço do servidor de NTP. Um
nome de host pode consistir em umas ou várias etiquetas, que são grupos de até 63
caráteres alfanuméricos. Se um nome de host inclui rótulos múltiplos, cada um está
separado em um período. Um sinal verde aparece no campo se o endereço incorporado do
servidor de NTP é válido.
 
Nota: Para este exemplo, 0.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 

 
Etapa 16. (Opcional) incorpore um segundo endereço do servidor de NTP ao campo do 
servidor2 NTP. Isto serve como um backup caso que o servidor1 NTP falha à sincronização
à rede. Um sinal verde aparecerá no campo se o endereço incorporado do servidor de NTP
é válido.
 
Nota: Neste exemplo, 1.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 



 
Etapa 17. O clique ao lado de continua, ou salta se você quer saltar parte de este a
configuração.
 

 
Etapa 18. (Opcional) no campo do Domain Name, dê entrada com o nome do Domain Name
System (DNS). Um sinal verde aparecerá no campo se o Domain Name incorporado é
válido.
 
Nota: Para este exemplo, resolver1.opendns.com é usado como o Domain Name.
 

 
Etapa 19. No campo do servidor1 DNS, incorpore o endereço de servidor de DNS. Este é
um endereço da versão 4 do protocolo de internet (IPv4). Um sinal verde aparecerá no
campo se o endereço de servidor de DNS incorporado é válido. Se você já tem endereços



de servidor de DNS de seu fornecedor do servidor de Internet (ISP), incorpore o endereço
encontrado ao roteador.
 
Nota: Para este exemplo, 208.67.222.222 é usado.
 

 
Etapa 20. (Opcional) incorpore um endereço de servidor de DNS alternativo que serva como
um Failover se o servidor primário é inacessível. Um sinal verde aparecerá no campo se o
endereço de servidor de DNS incorporado é válido.
 
Nota: Neste exemplo, 208.67.220.220 é usado.
 

 
Etapa 21. O clique ao lado de continua ou salta a saltar parte de este a configuração.
 



 
Etapa 22. Crie um nome de usuário local e uma senha nos campos do nome de usuário e
senha. Estes são acesso de usuário administrativo aos dispositivos de rede. Se há usuários
locais existentes nos dispositivos, a seguir estarão substituídos configurando usuários
abaixo. Para criar usuários múltiplos, clique + (adicionar) ícone.
 
Nota: Um total de quatro credenciais do usuário local pode ser criado. Para este exemplo,
somente um usuário local é criado.
 

 
Etapa 23. (Opcional) verifique a caixa de verificação das senhas complexas do uso para
permitir ou desabilitar a verificação de senha.
 

 
Etapa 24. Clique em Next. Você deve agora ser tomado a uma página para rever seus
ajustes antes de aplicar a configuração. Revestimento do clique para salvar sua
configuração. Se você quer ir para trás à página da configuração precedente fazer
mudanças, clique para trás.



 
Você deve agora ter criado ou ter adicionado um perfil novo da configuração de sistema de
seu grupo do dispositivo através do assistente.
  

Configuração manual
 

Configurar a configuração de tempo
 
Etapa1. No painel de navegação, escolha a configuração de sistema > o Gerenciamento de
tempo.
 

 
Etapa 2. Clique + (adicionar) ícone para criar um perfil novo.
 
Nota: Se você quer alterar um perfil existente, para clicar o botão de rádio do perfil você
quer alterar e clicar o ícone da edição situado no canto esquerdo superior da placa do
trabalho.
 



 
Etapa 3. Sob a área da seleção de grupo do dispositivo, incorpore uma descrição para a
configuração ao campo de descrição.
 
Nota: Para este exemplo, os Access point são usados.
 

 
Etapa 4. Na área do grupo do dispositivo, escolha o grupo do dispositivo a ser configurado e
clique-o para traçá-lo. Mais de um grupo pode ser escolhido.
 
Nota: Para este exemplo, os dispositivos Wireless são usados.
 

 
Etapa 5. No menu suspenso do fuso horário, escolha a zona de hora (fuso horário) onde
sua rede é encontrada.
 
Nota: Para este exemplo, América/New York (GMT-4:00) é usada.



●

●

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da economia de luz da possibilidade se seu país
observa o tempo do horário de verão (DST).
 
Nota: Não todo o uso DST das zonas de hora (fuso horário).
 

 
Etapa 7. Escolha um modo da economia de luz clicando um botão de rádio.
 
As opções são:
 

Na data — Escolha este modo especificar parâmetros pelo tempo do horário de verão (DST)
de acordo com dias específicos e a época do ano. Se você escolheu este, salte a etapa 8.
Retornar — Escolha este modo ajustar o DST para ocorrer entre dois dias de meses
diferentes. Se você escolheu este, salte a etapa 11.
 



 
Etapa 8. Se você escolheu na data na etapa 7, no da área, clique o ícone do calendário
escolher o dia, mês, e ano você quer o DST começar. Clique em Concluído.
 
Nota: Para este exemplo, 2016/03/13 são usados.
 

 
Etapa 9. No campo após o ícone do calendário, clique para cima ou para baixo a seta para
escolher a hora do dia onde você quer o DST começar.
 
Nota: Para este exemplo, 12:12 AM são usados.
 



 
Etapa 10. No à área, repita etapas de etapa 8 para pisar 9 para especificar o dia, mês, ano,
e cronometre-o querem o DST terminar.
 
Nota: Neste exemplo, o DST é ajustado para terminar em novembro 16, 2016, em 2:57 AM.
 

 
Etapa 11. Se você escolheu o retorno na etapa 7, no campo do mês, incorpore um número
que corresponde ao mês do ano onde você quer o DST começar. Use números entre 1-12.
 
Nota: Os números incorporados a este campo não devem ser maiores do que os números
incorporados ao para colocar.
 

 



Etapa 12. No campo da semana, incorpore a semana do mês onde você quer o DST
começar.
 
Nota: Para este exemplo, 2 são usados para mostrar a?a semana do mês.
 

 
Etapa 13. Do menu suspenso do dia, clique o dia da semana, que você quer o DST
começar.
 
Nota: Para este exemplo, domingo é usado.
 

 
Etapa 14. Na lista de drop-down do tempo, use para cima ou para baixo a seta para
escolher a hora do dia em que você quer o DST começar.
 
Nota: Neste exemplo, 6:57 AM são usados.
 

 
Etapa 15. No à área, repita as etapas de etapa 11 a etapa 14 para especificar o mês,
semana, dia, e cronometre-o querem o DST terminar.
 
Nota: Neste exemplo, o DST é ajustado para terminar em novembro?a semana em um
domingo em 06:59 PM.
 



 
Etapa 16. Da economia de luz a lista de drop-down deslocada, escolhe o número de
minutos que o DST deve deslocar as horas atual. As opções são +15, +30, +45, e +60.
 
Nota: Neste exemplo, +45 são usados como o offset.
 

 
Etapa 17. Verifique a caixa de verificação do uso NTP para configurar o sistema ao tempo
do recurso do servidor de NTP.
 

 
Etapa 18. No campo do servidor1 NTP, incorpore um endereço do servidor de NTP. Um
nome de host pode consistir em umas ou várias etiquetas, que são grupos de até 63
caráteres alfanuméricos. Se um nome de host inclui rótulos múltiplos, cada um está
separado em um período. Um sinal verde aparece no campo se o endereço incorporado do
servidor de NTP é válido.
 
Nota: Para este exemplo, 0.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 



 
Etapa 19. (Opcional) incorpore um segundo endereço do servidor de NTP ao campo do 
servidor2 NTP. Isto serve como um backup caso que o servidor1 NTP falha à sincronização
à rede. Um sinal verde aparecerá no campo se o endereço incorporado do servidor de NTP
é válido.
 
Nota: Neste exemplo, 1.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 

 
Etapa 20. Salvaguarda do clique se esta é uma configuração nova.
 



 
Se você está alterando uma configuração existente, clique a atualização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter criado ou alterado as configurações de tempo de seu
dispositivo agrupe manualmente.
 
Configurar solucionadores DNS
 
Etapa1. No painel de navegação, escolha a configuração de sistema > os solucionadores
DNS.
 

 
Etapa 2. Clique + (adicionar) ícone para criar um perfil novo. Se você quer alterar um perfil
existente, para clicar o botão de rádio do perfil você quer alterar e clicar o ícone da edição
situado no canto esquerdo superior da placa do trabalho.
 



 
Etapa 3. Sob a área da seleção de grupo do dispositivo, incorpore uma descrição para a
configuração ao campo de descrição.
 
Nota: Para este exemplo, os Access point são usados.
 

 
Etapa 4. Na área do grupo do dispositivo, escolha o grupo do dispositivo a ser configurado e
clique-o para traçá-lo. Mais de um grupo pode ser escolhido.
 
Nota: Para este exemplo, os dispositivos Wireless são usados.
 

 
Etapa 5. No campo do Domain Name, dê entrada com o nome de DNS. Um sinal verde
aparecerá no campo se o Domain Name incorporado é válido.
 
Nota: Para este exemplo, resolver1.opendns.com é usado.
 



 
Etapa 6. No campo do servidor1 DNS, incorpore o endereço de servidor de DNS. Este é um
endereço da versão 4 do protocolo de internet (IPv4). Um sinal verde aparecerá no campo
se o endereço de servidor de DNS incorporado é válido. Se você já tem endereços de
servidor de DNS de seu fornecedor do servidor de Internet (ISP), incorpore o endereço
encontrado ao roteador.
 
Nota: Para este exemplo, 208.67.222.222 é usado.
 

 
Etapa 7. (opcional) incorpora um endereço de servidor de DNS alternativo que serva como
um Failover se o servidor primário é inacessível. Um sinal verde aparecerá no campo se o
endereço de servidor de DNS incorporado é válido.
 
Nota: Para este exemplo, 208.67.220.220 é usado.
 



 
Etapa 8. Salvaguarda do clique se esta é uma configuração nova.
 

 
Se você está alterando uma configuração existente, clique a atualização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter criado ou alterado os ajustes DNS de seu dispositivo
agrupe manualmente.
 
Configurar a autenticação
 



Etapa1. No painel de navegação, escolha a configuração de sistema > a autenticação.
 

 
Etapa 2. Clique + (adicionar) ícone para criar um perfil novo. Se você quer alterar um perfil
existente, para clicar o botão de rádio do perfil você quer alterar e clicar o ícone da edição
situado no canto esquerdo superior da placa do trabalho.
 

 
Etapa 3. Sob a área da seleção de grupo do dispositivo, incorpore uma descrição para a
configuração ao campo de descrição.
 
Nota: Para este exemplo, os Access point são usados.
 

 
Etapa 4. Na área do grupo do dispositivo, escolha o grupo do dispositivo a ser configurado e
clique-o para traçá-lo. Mais de um grupo pode ser escolhido.
 
Nota: Para este exemplo, os dispositivos Wireless são usados.
 



 
Etapa 5. Crie um nome de usuário local e uma senha nos campos do nome de usuário e
senha. Se há usuários locais existentes nos dispositivos, a seguir estarão substituídos
configurando usuários abaixo. Estes são acesso de usuário administrativo aos dispositivos
de rede. Para criar usuários múltiplos, clique + (adicionar) ícone.
 
Nota: Um total de quatro credenciais do usuário local pode ser criado. Para este exemplo,
somente um usuário local é criado.
 

 
Etapa 6. Salvaguarda do clique se esta é uma configuração nova.
 



 
Se você está alterando uma configuração existente, clique a atualização.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado ou ter alterado seus ajustes da autenticação
do grupo do dispositivo manualmente.
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