
Instale e configurar a gerente de rede de FindIT
e a ponta de prova da rede de FindIT no gerente
do Oracle VM VirtualBox 

Objetivo
 

O Gerenciamento de redes de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o ajudam facilmente
monitoram, controlam, e configuram seu Cisco 100 aos dispositivos de rede do 500 Series
tais como o Switches, o Roteadores, e os pontos de acesso Wireless (WAP) que usam seu
navegador da Web. Igualmente notifica o sobre o dispositivo e notificações do apoio de
Cisco tais como a Disponibilidade do novo firmware, do status de dispositivo, das
atualizações das configurações de rede, e dos todos os dispositivos conectados que
estiverem já não sob a garantia ou são cobertos por um contrato de suporte.
 
O Gerenciamento de redes de FindIT é um aplicativo distribuído que seja compreendido de
duas componentes ou relações separadas: umas ou várias pontas de prova referidas como
a ponta de prova da rede de FindIT e um único gerente chamaram a gerente de rede de
FindIT.
 
Um exemplo da ponta de prova da rede de FindIT instalada em cada local na rede executa
a descoberta da rede, e comunica-se diretamente com cada dispositivo Cisco. Em uma
única rede do local, você pode escolher executar um exemplo autônomo da ponta de prova
da rede de FindIT. Contudo, se sua rede compreende sites múltiplo, você pode instalar a
gerente de rede de FindIT em um lugar conveniente e associar cada ponta de prova com o
gerente. Da relação do gerente, você pode obter um visualização de alto nível do estado de
todos os locais em sua rede, e conecta à ponta de prova instalada em uma site específico
quando você deseja ver uma informação detalhada para esse local.
 
Este artigo fornece instruções em como instalar e configurar a gerente de rede de FindIT e a
ponta de prova da rede de FindIT usando o gerente do Oracle VM VirtualBox.
  

Instale a gerente de rede de FindIT no gerente do Oracle VM
VirtualBox
 
Instale a gerente de rede de FindIT
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem virtual aberta da máquina virtual do dispositivo
(ÓVULOS) (VM) ao gerente do Oracle VM VirtualBox.
 
Etapa 1. Transfira a imagem dos ÓVULOS VM da gerente de rede de FindIT do local da
empresa de pequeno porte de Cisco.
 
Etapa 2. Execute o gerente do Oracle VM VirtualBox em seu server ou computador.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


 
Nota: Neste exemplo, o sistema operacional de CentOS 7 é usado.
 
Etapa 3. Dispositivo do arquivo > da importação do clique.
 



 
Etapa 4. Clique o botão Browse.
 



 
Etapa 5. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 6. O clique ao lado de continua.
 



 
Clique duas vezes (opcional) de etapa 7. o campo de nome para mudar o nome do
dispositivo.
 



 
Nota: Neste exemplo, a gerente de rede de FindIT é usada.
 
Etapa 8. Importação do clique.
 
Nota: A gerente de rede de FindIT estará indicada na lista de máquinas virtuais uma vez
que foi distribuída com sucesso.
 
Etapa 9. No painel esquerdo, clique para escolher o dispositivo distribuído da gerente de
rede de FindIT.
 



 
Etapa 10. Clique o começo para alcançar o console do VM.
  

Configurar a gerente de rede distribuída de FindIT
 

O desenvolvimento da gerente de rede de FindIT é terminado uma vez usando sua máquina
virtual preferida, segue as etapas abaixo para configurar o VM.
 
Etapa 1. Alcance o console da gerente de rede VM de FindIT.
 
Etapa 2. Entre ao console usando o nome de usuário padrão e a senha: Cisco/Cisco. 
 

 
Etapa 3. Uma vez que você é alertado mudar a senha para a conta de Cisco, incorpore a
senha atual.
 



 
Etapa 4. Incorpore e datilografe a senha nova para a conta de Cisco.
 

 
Os endereços do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da administração
GUI DHCP serão indicados.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da gerente
de rede de FindIT é 192.168.1.101 e o endereço da administração GUI é



https://192.168.1.101.
 
Etapa 5. Incorpore o comando do sudoconfig_vm começar o assistente de instalação inicial.
 

 
Etapa 6. Incorpore a senha para o sudo. A senha padrão é Cisco. Se você a mudou,
incorpore a senha nova.
 

 
Etapa 7. Incorpore y para o Yes ou n para não ao assistente de configuração para
configurar o hostname, a rede, o servidor de NTP, e a zona de hora (fuso horário).
 

 
Etapa 8. (opcional) se o DHCP está especificado ao configurar a rede, inscreve o comando
ifconfig verificar o endereço IP atribuído e o recordar. Um IP Estático pode igualmente ser
configurado.
 

 
Você deve agora ter terminado a instalação da gerente de rede de FindIT em seu VM.
 
Para aprender como alcançar e configurar as configurações inicial da gerente de rede de
FindIT, clique aqui para instruções.
  

Instale a ponta de prova da rede de FindIT no gerente do
Oracle VM VirtualBox
 
Instale a ponta de prova da rede de FindIT
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM ao gerente do Oracle VM
VirtualBox.
 
Etapa 1. Transfira a imagem dos ÓVULOS VM da ponta de prova da rede de FindIT do 
local da empresa de pequeno porte de Cisco.
 
Etapa 2. Execute o gerente de VirtualBox em seu server ou computador.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
Nota: Neste exemplo, o sistema operacional de CentOS 7 é usado.
 
Etapa 3. Dispositivo do arquivo > da importação do clique.
 



 
Etapa 4. Clique o botão Browse.
 



 
Etapa 5. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 6. O clique ao lado de continua.
 



 
Clique duas vezes (opcional) de etapa 7. o campo de nome para mudar o nome do
dispositivo.
 



 
Nota: Neste exemplo, a ponta de prova da rede de FindIT é usada.
 
Etapa 8. Importação do clique.
 
Nota: A ponta de prova da rede de FindIT estará indicada na lista de máquinas virtuais uma
vez que foi distribuída com sucesso.
 
Etapa 9. No painel esquerdo, clique para escolher o dispositivo distribuído da ponta de
prova da rede de FindIT.
 



 
Etapa 10. Clique o começo para alcançar o console do VM.
 
Configurar a ponta de prova distribuída da rede de FindIT
 
Uma vez que o desenvolvimento é terminado, siga as etapas abaixo para configurar o VM.
 
Etapa 1. Alcance o console da ponta de prova VM da rede de FindIT.
 
Etapa 2. Entre ao console usando o nome de usuário padrão e a senha: Cisco/Cisco.
 

 
Você será alertado mudar a senha para a conta de Cisco. Os endereços do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da administração GUI DHCP serão indicados.
 



 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da ponta de
prova da rede de FindIT é 192.168.1.102.
 
Etapa 3. Incorpore e datilografe a senha nova para a conta de Cisco.
 

 
Etapa 4. (opcional) inscreve o comando ifconfig encontrar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT da ponta de prova da rede de FindIT.
 

 
Você deve agora ter configurado a ponta de prova da rede de FindIT em sua máquina.



Para aprender como alcançar e configurar as configurações inicial da rede de FindIT sonde,
clique aqui para instruções. Para aprender como associar a ponta de prova da rede de
FindIT à gerente de rede de FindIT, clique aqui para instruções.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
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