
Perguntas mais frequentes do Gerenciamento
de redes de Cisco FindIT 

Objetivo
 

O Gerenciamento de redes de Cisco FindIT é um software que permita que você controle
facilmente sua rede inteira que inclui seus dispositivos Cisco com seu navegador da Web.
Descobre automaticamente, monitores, e configura todos os dispositivos Cisco apoiados em
sua rede. Este software igualmente envia-lhe a notificação sobre atualizações de firmware e
informação sobre os dispositivos em sua rede que são apoiados já não pela garantia.
 
O Gerenciamento de redes de Cisco FindIT tem dois componentes separados: um único
gerente conhecido como a gerente de rede de FindIT e umas ou várias pontas de prova
conhecidas como a rede de FindIT sondam.
 
Este artigo contém as perguntas mais frequentes na fundação, configurando, e pesquisando
defeitos o Gerenciamento de redes de Cisco FindIT e suas respostas.
  

Perguntas mais freqüentes
 
Sumário
 
Geral
 

1. Que línguas são apoiadas pelo Gerenciamento de redes de FindIT?
  

Descoberta
 

2. Que protocolos FindIT se usa para controlar meus dispositivos?
 
3. Como FindIT descobre minha rede?
 
4. FindIT faz varreduras da rede?
  

Gerenciamento de porta
 

5. Por que não fazem as portas do show stack do gerenciamento de porta?
  

Configuração
 

6. Que acontece quando um dispositivo novo é descoberto? Sua configuração será
mudada?
 
7. Que acontece quando eu movo um dispositivo de um grupo do dispositivo para outro?
  

Consideração de segurança
 

8. Que intervalos de porta e protocolos são exigidos pela gerente de rede de FindIT?
 
9. Que intervalos de porta e protocolos são exigidos pela ponta de prova da rede de FindIT?
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10. Como se fixa é a comunicação entre a gerente de rede de FindIT e a ponta de prova da
rede de FindIT?
 
11. FindIT tem o acesso “secreto” a meus dispositivos?
 
12. Como se fixam as credenciais são armazenadas em FindIT?
 
13. Como eu recupero uma senha perdida para a administração GUI?
  

Acesso Remoto
 

14. Quando eu conecto à administração GUI de um dispositivo do Gerenciamento de redes
de FindIT, é a sessão segura?
 
15. Por que minha sessão de acesso remota com um dispositivo logout imediatamente
quando eu abro uma sessão de acesso remota a um outro dispositivo?
 
16. Porque faz minha falha da sessão de acesso remota com um erro como o seguinte: Erro
do acesso: A entidade do pedido demasiado grande, campo de cabeçalho HTTP excede o
tamanho apoiado?
  

Atualização de software
 

17. Como eu mantenho o sistema operacional do gerente atualizado?
 
18. Como eu atualizo Javas no gerente?
 
19. Como eu mantenho o sistema operacional da ponta de prova atualizado?
 
20. Que é Cisco FindIT Kaseya de encaixe?
  

Geral
 

1. Que línguas são apoiadas pelo Gerenciamento de redes de FindIT?
 
O Gerenciamento de redes de FindIT é traduzido nas seguintes línguas:
 

Chinês
Inglês
Francês
Alemão
Japonês
Espanhol
  

Descoberta
 

2. Que protocolos FindIT se usa para controlar meus dispositivos?
 
FindIT usa uma variedade de protocolos para descobrir e controlar a rede. O protocolo
exato que está sendo usado para um dispositivo particular varia segundo o tipo de
dispositivo. Estes protocolos incluem:
 

Domain Name System do Multicast (mDNS) e de serviço DNS descoberta — este
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protocolo é sabido igualmente como Bonjour. Encontram dispositivos tais como
impressoras, outros computadores, e os serviços que aqueles dispositivos oferecem em
uma rede local. Para aprender mais sobre o mDNS, clique aqui. Para obter mais
informações sobre do DNS preste serviços de manutenção à descoberta, clicam aqui.
Cisco Discovery Protocol (CDP) — Um protocolo de proprietário de Cisco usado para
compartilhar da informação sobre o outro equipamento da Cisco diretamente
conectado, tal como a versão do sistema operacional e o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
Protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) — Um protocolo neutro do
vendedor usado para compartilhar da informação sobre o outro equipamento
diretamente conectado, tal como a versão do sistema operacional e o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
Simple Network Management Protocol (SNMP) — Um protocolo de gerenciamento de
rede usado recolhendo a informação e configurando dispositivos de rede tais como
server, impressoras, Hubs, Switches, e Roteadores em uma rede do Protocolo IP.
RESTCONF — Um esboço do Internet Engineering Task Force (IETF) que descreva
como traçar a contudo outra especificação da língua da modelagem de dados da
próxima geração (YANG) a uma relação repousante. Para conhecer mais, clique aqui.
 

3. Como FindIT descobre minha rede?
 
A ponta de prova da rede de FindIT constrói uma lista inicial de dispositivos na rede da
escuta o CDP, o LLDP, e as propagandas do mDNS. A ponta de prova então conecta a
cada dispositivo usando um protocolo suportado e recolhe a informação adicional tal como
tabelas de adjacência CDP e LLDP, tabelas de endereço de controle de acesso de mídia
(MAC), e listas de dispositivos associadas. Esta informação é usada para identificar
dispositivos adicionais na rede, e as repetições do processo até todos os dispositivos foram
descobertas.
 
4. FindIT faz varreduras da rede?
 
FindIT não faz a varredura ativamente das escalas de endereço de rede. Usa uma
combinação de monitoração passiva de determinados protocolos de rede e dispositivos de
rede ativamente da pergunta para a informação.
  

Gerenciamento de porta
 

5. Por que não fazem as portas do show stack do gerenciamento de porta?
 
O gerenciamento de porta que as ilustrações são desenhadas baseou na lista de portas
fornecidas pelo dispositivo através dos protocolos de gestão. Quando no modo de
empilhamento, as portas de pilha são consideradas ser uma conexão interna dentro da
pilha, assim que o dispositivo não inclui estas portas nas lista fornecidas através dos
protocolos de gestão.
  

Configuração
 

6. Que acontece quando um dispositivo novo é descoberto? Sua configuração será
mudada?
 
Os dispositivos novos serão adicionados ao grupo do dispositivo do padrão. Se os perfis da

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6762/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6763/
https://datatracker.ietf.org/doc/rfc8040/


configuração foram atribuídos ao grupo do dispositivo do padrão, a seguir essa configuração
estará aplicada igualmente recentemente aos dispositivos descobertos.
 
7. Que acontece quando eu movo um dispositivo de um grupo do dispositivo para outro?
 
Toda a configuração da rede de área local virtual (VLAN) ou do Wireless Local Area
Network (WLAN) associada com os perfis que atualmente são aplicados ao grupo do
dispositivo original e não aplicados ao grupo novo do dispositivo serão removidos, e
configuração VLAN ou WLAN associada com os perfis que são aplicados ao grupo novo e
não aplicados ao grupo original será adicionada ao dispositivo. Os ajustes da configuração
de sistema overwritten pelos perfis aplicados ao grupo novo. Se nenhum perfil da
configuração de sistema é definido para o grupo novo, a seguir a configuração de sistema
para o dispositivo não mudará.
  

Consideração de segurança
 

8. Que intervalos de porta e protocolos são exigidos pela gerente de rede de FindIT?
 
A tabela a seguir contém os protocolos e as portas usados pela gerente de rede de FindIT:
 

 
9. Que intervalos de porta e protocolos são exigidos pela ponta de prova da rede de FindIT?
 
A tabela a seguir alista os protocolos e as portas usadas pela rede de FindIT sondam:
 

Porta Direção Protocolo Uso

TCP 22 Entrada SSH Acesso dos dados da linha de
comando ao gerente

TCP 80 Entrada HTTP
Acesso à Web ao gerente. Reorienta
para fixar o servidor de Web (porta

443)
TCP 443 Entrada HTTPS Fixe o acesso à Web ao gerente

TCP 1069 Entrada NETCONF/TLS Uma comunicação entre a ponta de
prova e o gerente

TCP 9443 Entrada HTTPS Acesso remoto para sondar o GUI
TCP 50000-

51000 Entrada Dependente do
dispositivo Acesso remoto aos dispositivos

UDP 53 Saída DNS Definição do Domain Name
UDP 123 Saída NTP Sincronização de tempo

UDP 5353 Saída mDNS
Propagandas do serviço do Multicast

DNS à rede local que anuncia o
gerente
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10. Como se fixa é a comunicação entre a gerente de rede de FindIT e a ponta de prova da
rede de FindIT?
 
Toda a comunicação entre o gerente e a ponta de prova é cifrada usando uma sessão 1.2
do Transport Layer Security (TLS) autenticada com os Certificados de cliente e servidor. A
sessão é iniciada da ponta de prova ao gerente. Naquele tempo a associação entre o
gerente e a ponta de prova é estabelecida primeiramente, o usuário deve entrar ao gerente
da ponta de prova, que no ponto o gerente e a ponta de prova trocam Certificados para
autenticar as comunicações futuras.
 
11. FindIT tem o acesso “secreto” a meus dispositivos?
 
No. Quando FindIT descobre um dispositivo Cisco apoiado, tentará alcançar o dispositivo
usando as credenciais do padrão de fábrica para esse dispositivo com o nome de usuário
padrão e a senha: Cisco, ou a comunidade SNMP do padrão: público. Se a configuração de
dispositivo foi mudada do padrão, a seguir será necessário que o usuário forneça
credenciais corretas a FindIT.
 
12. Como se fixam as credenciais são armazenadas em FindIT?
 
As credenciais para alcançar FindIT são picadas irreversivelmente usando o algoritmo
SHA512. As credenciais para dispositivos e outros serviços, tais como o conselheiro ativo
de Cisco, são cifradas reversivelmente usando o algoritmo do AES-128.
 
13. Como eu recupero uma senha perdida para a administração GUI?
 
Se você perdeu a senha para todas as contas admin na administração GUI, você pode
restaurar a senha entrando o console da ponta de prova ou gerente e corredor que o 
recoverpassword utiliza ferramentas. Esta ferramenta restaura a senha para a conta de
Cisco ao padrão de Cisco, ou, se a conta de Cisco foi removida, recreará a conta com a

descoberta do dispositivo.
TCP 10000-

10100 Entrada Dependente do
dispositivo Acesso remoto aos dispositivos

UDP 53 Saída DNS Definição do Domain Name
UDP 123 Saída NTP Sincronização de tempo

TCP 80 Saída HTTP Gerenciamento de dispositivos sem
serviços de Web seguros permitidos

UDP 161 Saída SNMP: Gerenciamento dos dispositivos de
rede

TCP 443 Saída HTTPS

Gerenciamento de dispositivos com
os serviços de Web seguros

permitidos. Alcance serviços de Web
de Cisco para a informação tal como

atualizações de software, apoio,
estado, e extremidade de

observações da vida

TCP 1069 Saída NETCONF/TLS Uma comunicação entre a ponta de
prova e o gerente

UDP 5353 Saída mDNS
Propagandas do serviço do Multicast
DNS à rede local que anuncia a ponta

de prova



senha padrão. Seguir é um exemplo dos comandos ser fornecido a fim restaurar a senha
usando esta ferramenta.
 
cisco@FindITProbe: recoverpassword do ~#

 
É você certo? (y/n) y

 
Restaure a conta de Cisco à senha padrão

 
cisco@FindITProbe: ~#

  
Acesso Remoto
 

14. Quando eu conecto à administração GUI de um dispositivo do Gerenciamento de redes
de FindIT, é a sessão segura?
 
O Gerenciamento de redes de FindIT escava um túnel a sessão de acesso remota entre o
dispositivo e o usuário. O protocolo usado dependerá da configuração de dispositivo final,
mas FindIT estabelecerá sempre a sessão usando um protocolo seguro se um é permitido
(por exemplo o HTTPS estará preferido sobre o HTTP). Se o usuário está conectando ao
dispositivo através do gerente, a sessão passará através de um túnel criptografado como
passa entre o gerente e a ponta de prova, apesar dos protocolos permitidos no dispositivo.
 
15. Por que minha sessão de acesso remota com um dispositivo logout imediatamente
quando eu abro uma sessão de acesso remota a um outro dispositivo?
 
Quando você alcança um dispositivo através do Gerenciamento de redes de FindIT, o
navegador considera cada conexão como sendo com o mesmo servidor de Web (FindIT) e
assim que apresentará Cookie de cada dispositivo a cada outro dispositivo. Se os
dispositivos múltiplos usam o mesmo nome de cookie, a seguir há o potencial para que um
Cookie do dispositivo estado overwritten por um outro dispositivo. Isto é o mais
frequentemente com Cookie da sessão, e o resultado sido que o Cookie é somente válido
para o dispositivo recentemente visitado. Todos os outros dispositivos que usam o mesmo
nome de cookie verão o Cookie que sendo inválidos e logout a sessão.
 
16. Porque faz minha falha da sessão de acesso remota com um erro como o seguinte: Erro
do acesso: A entidade do pedido demasiado grande, campo de cabeçalho HTTP excede o
tamanho apoiado?
 
Após ter feito muitas sessões de acesso remota com dispositivos diferentes, o navegador
terá um grande número Cookie armazenados para o domínio da ponta de prova. Para
trabalhar em torno deste problema, use os controles do navegador para cancelar Cookie
para o domínio e para recarregar então a página.
  

Atualização de software
 

17. Como eu mantenho o sistema operacional do gerente atualizado?
 
O gerente usa a distribuição de Linux de CentOS para um sistema operacional. Os pacotes
e o núcleo podem ser atualizados usando os processos padrão de CentOS. Por exemplo,
para executar uma atualização manual, o fazer logon ao console como o usuário de Cisco e
para incorporar a atualização do sudo yum - y do comando. O sistema não deve ser
promovido a uma liberação nova de CentOS, e nenhum pacote adicional deve ser instalado



além daqueles incluídos na imagem da máquina virtual fornecida por Cisco.
 
18. Como eu atualizo Javas no gerente?
 
As atualizações às Javas devem ser transferidas do Oracle e manualmente ser instaladas
usando os comandos seguintes:
 
Para transferir uma Java nova empacote diretamente ao gerente:
 
onda - L - O - Cookie H “: oraclelicense=accept-securebackup-cookie” - k

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/<version>-<build>/jre-<version>-linux-x64.rpm

 
A seguir, está um exemplo:
 
onda - L - O - Cookie H “: oraclelicense=accept-securebackup-cookie” - k

"http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u102-b14/jre-8u102-Linux-x64.rpm"

 
Para instalar a versão actualizado das Javas:
 
Etapa 1. Remova a versão velha com o sudo do comando yum - y remove jre1.8.0_102
 
Etapa 2. Instale a nova versão com o localinstall jre-<version>-linux-x64.rpm do sudo yum -
y do comando
 
19. Como eu mantenho o sistema operacional da ponta de prova atualizado?
 
A ponta de prova usa OpenWRT para um sistema operacional. Os pacotes incluídos podem
ser atualizados usando a ferramenta do opkg. Por exemplo, para atualizar todos os pacotes
no sistema, no fazer logon ao console como o usuário de Cisco e para incorporar os
atualização-pacotes do comando. Quando necessárias, as atualizações do núcleo serão
fornecidas por Cisco como parte de uma nova versão da ponta de prova. Nenhum pacote
adicional deve ser instalado além daqueles incluídos na imagem da máquina virtual
fornecida por Cisco.
 
20. Que é Cisco FindIT Kaseya de encaixe?
 
Cisco FindIT Kaseya de encaixe é projetado aumentar a eficiência operacional firmemente
integrando a gerente de rede de Cisco FindIT com o administrador de sistema virtual de
Kaseya (VSA). As características poderosas das ofertas de encaixe de Cisco FindIT Kaseya
que incluem o Gerenciamento da ação, os painéis, a descoberta do dispositivo, a topologia
de rede, o Gerenciamento de dispositivo remoto, alertas acionáveis e história do evento.
 
O de encaixe é projetado ser extremamente fácil de instalar, exigindo somente alguns
cliques. Segue com todas as exigências da terceira da integração para versões 9.3 e 9.4
dos em-locais VSA de Kaseya. Para aprender mais, clique aqui.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5821
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