
Instale e configurar a gerente de rede de FindIT
e a ponta de prova da rede de FindIT em uma
máquina virtual de VMware 

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 a 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 uma máquina virtual de VMware (VM).
 
Nota: Se você prefere instalar e configurar a gerente de rede de FindIT e a sondar em uma
plataforma diferente, clique aqui para o gerente do Oracle VM VirtualBox, ou clique aqui 
para o gerente hyper-v de Microsoft.
  

Instale a gerente de rede de FindIT em VMware
 

Para a gerente de rede de FindIT, uma imagem virtual aberta do formato VM do dispositivo
(ÓVULOS) pode ser distribuída ao Produtos de VMware.
 
Instale a gerente de rede de FindIT que usa algumas das máquinas virtuais disponíveis
abaixo e configurar então seu desenvolvimento:
 
Fusão de VMware
 
Cliente do vSphere de VMware
 
Estação de trabalho PRO de VMware
 
Configurar a gerente de rede distribuída de FindIT

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5346
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5355


Instale a ponta de prova da rede de FindIT usando algumas das máquinas virtuais
disponíveis:
 
Fusão de VMware
 
Cliente do vSphere de VMware
 
Estação de trabalho PRO de VMware
 
Configurar a ponta de prova distribuída da rede de FindIT
  

Instale a gerente de rede de FindIT que usa a fusão de VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM à fusão de VMware.
 
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. Lance o aplicativo da fusão de VMware em seu server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, o EL Capitan de Mac OS X é usado.
 
Etapa 3. Clique a importação uma máquina virtual existente, a seguir clique-a continuam.
 

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: Alternativamente, você pode clicar o botão Add a seguir clica a importação.
 

 
Etapa 4. O clique escolhe o arquivo.
 



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



 
Etapa 6. O clique continua.
 



 
Etapa 7. (opcional) dá entrada com um nome para a gerente de rede de FindIT.
 

 
Nota: Neste exemplo, a rede Manager.wmwarevm de FindIT é usada.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 



Etapa 9. Reveja o sumário da máquina virtual a seguir clique o revestimento.
 

 
Etapa 10. Uma vez que o VM distribuído aparece, clique o botão do jogo.
 



 
Nota: Uma vez que VMware terminou o desenvolvimento, a gerente de rede de FindIT
estará indicada na biblioteca da máquina virtual sob MÁQUINAS VIRTUAIS.
 

 
Etapa 11. Continua configurar a seção distribuída da gerente de rede de FindIT configurar o
dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
  

Instale a gerente de rede de FindIT que usa o cliente do vSphere de VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM ao cliente do vSphere de
VMware.
 
Importante: Antes de continuar com as etapas de instalação, certifique-se de você ter o
seguinte:



●

●

●

vCenter ou de server de ESXi credenciais:
 

– Nome ou endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
 
– Nome de usuário
 
– Senha
 

datastore PRE-configurado no server
rede PRE-configurada VM
 

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. Lance o cliente do vSphere de VMware em seu server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, o sistema operacional do server R2 de Windows 2012 é usado.
 
Etapa 3. Incorpore o vCenter ou o nome do servidor ou o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT de ESXi ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT/campo de nome.
 

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 endereço IP do servidor de ESXi de 10.2.0.10 é usado.
 
Etapa 4. Incorpore o nome de usuário e a senha do server aos campos do nome de usuário 
e de senha.
 

 
Etapa 5. Início de uma sessão do clique.
 
Etapa 6. (opcional) se um datastore não foi criado no server, adiciona um armazenamento



novo no guia de configuração.
 

 
Etapa 7. O arquivo do clique > distribui o molde OVF.
 

 
Etapa 8. O clique consulta.
 

 
Etapa 9. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 10. O clique ao lado de continua.
 



 
Etapa 11. Clique em seguida.
 



 
Etapa 12. Dê entrada com um nome para a gerente de rede de FindIT no campo de nome, a
seguir clique-o em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a gerente de rede de FindIT é usada.
 
Etapa 13. Escolha um armazenamento do destino para a gerente de rede VM de FindIT, a
seguir clique-o em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a máquina virtual DataStore é escolhida.
 
Etapa 14. Clique uma disposição do armazenamento a seguir clique-a em seguida.
 



●

●

●

 
As opções são:
 

Preguiçoso grosso da disposição zerado — Esta opção cria um disco virtual em um formato
grosso do padrão.
Ansiosos grossos da disposição zerados — Isto cria um tipo de disco virtual grosso que
suporta características de aglomeração.
Disposição fina — Você pode usar este formato para salvar o espaço de armazenamento.
 

Nota: Neste exemplo, a disposição grossa Zeroed preguiçosa é escolhida.
 
Etapa 15. Escolha uma rede a seguir clique-a em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a rede VM é usada.
 
Etapa 16. Reveja os ajustes configurados.
 



 
Etapa 17. (Opcional) verifique a potência sobre após a caixa de verificação de distribuição 
lançar o VM após o desenvolvimento.
 

 
Etapa 18. Clique em Concluir para concluir a instalação.
 
Etapa 19. Uma vez que o desenvolvimento foi terminado, fim do clique.
 



 
Etapa 20. Clique o VM distribuído a seguir clique a potência na máquina virtual.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o botão do jogo para pôr sobre o VM.
 



 
Etapa 21. (Opcional) alcançar o console, para clicar com o botão direito na gerente de rede
VM de FindIT escolhe então o console aberto.
 

 
Etapa 22. Continua configurar a seção distribuída da gerente de rede de FindIT configurar o
dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
  

Instale a gerente de rede de FindIT que usa a estação de trabalho PRO de
VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM à estação de trabalho PRO de
VMware.
 
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. Lance o aplicativo da estação de trabalho PRO de VMware 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 Windows 8 é usado.
 
Etapa 3. O clique abre uma máquina virtual da aba home.
 

 
Etapa 4. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 5. (opcional) dá entrada com um nome para a gerente de rede de FindIT.
 

 
Nota: Neste exemplo, a gerente de rede de FindIT é usada.
 
Etapa 6. Importação do clique.
 
Nota: Uma vez que VMware terminou o desenvolvimento, a gerente de rede de FindIT
estará indicada na biblioteca sob o meu computador.
 
Passo 7. No painel esquerdo, clique o dispositivo distribuído da gerente de rede de FindIT.



 
Etapa 8. Clique a potência neste acesso virtual do machineo o console do VM.
 

 
Etapa 9. Continua configurar a seção distribuída da gerente de rede de FindIT configurar o
dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
  

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.
 

 
O endereço do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da administração
GUI DHCP será indicado.
 



 
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 config_vm do sudo 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.
 
[Back to Top]
  

Instale a ponta de prova da rede de FindIT
 
Instale a ponta de prova da rede de FindIT usando a fusão de VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM à fusão de VMware.
 
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. Lance o aplicativo da fusão de VMware em seu server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, o EL Capitan de Mac OS X é usado.
 
Etapa 3. Clique o botão Add a seguir clique a importação.
 

 
Etapa 4. O clique escolhe o arquivo.
 

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


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



 
Etapa 6. O clique continua.
 



 
Etapa 7. (opcional) dá entrada com um nome para a ponta de prova da rede de FindIT.
 

 
Nota: Neste exemplo, a rede Probe.wmwarevm de FindIT é usada.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 9. Reveja o sumário da máquina virtual a seguir clique o revestimento. O VM
distribuído começará automaticamente.
 



 
Nota: Uma vez que VMware terminou o desenvolvimento, a ponta de prova da rede de
FindIT estará indicada na biblioteca da máquina virtual sob MÁQUINAS VIRTUAIS.
 

 
Etapa 9. Continua configurar a seção distribuída da ponta de prova da rede de FindIT 
configurar o dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
 



●

●

●

Instale a ponta de prova da rede de FindIT usando o cliente do vSphere de
VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM ao cliente do vSphere de
VMware.
 
Importante: Antes de continuar com as etapas de instalação, certifique-se de você ter o
seguinte:
 

vCenter ou de server de ESXi credenciais:
 

– Nome ou endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
 
– Nome de usuário
 
– Senha
 

datastore PRE-configurado no server
rede PRE-configurada VM
 

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. Lance o cliente do vSphere de VMware em seu server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, o sistema operacional do server R2 de Windows 2012 é usado.
 
Etapa 3. Incorpore o vCenter ou o nome do servidor ou o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT de ESXi ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT/campo de nome.
 

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


 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP do servidor 10.2.0.10 de ESXi é usado.
 
Etapa 4. Incorpore o nome de usuário e a senha do server aos campos do nome de usuário 
e de senha.
 

 
Etapa 5. Início de uma sessão do clique.
 
Etapa 6. (opcional) se um datastore não foi criado no server, adiciona um armazenamento



novo no guia de configuração.
 

 
Etapa 7. O arquivo do clique > distribui o molde OVF.
 

 
Etapa 8. O clique consulta.
 

 
Etapa 9. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 



 
Etapa 10. O clique ao lado de continua.
 



 
Etapa 11. Clique em seguida outra vez.
 



 
Etapa 12. Dê entrada com um nome para a ponta de prova da rede de FindIT no campo de
nome, a seguir clique-o em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a ponta de prova da rede de FindIT é usada.
 
Etapa 13. Escolha um armazenamento do destino para a ponta de prova VM da rede de
FindIT, a seguir clique-o em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a máquina virtual DataStore é escolhida.
 
Etapa 14. Clique uma disposição do armazenamento a seguir clique-a em seguida.
 



●

●

●

 
As opções são:
 

Preguiçoso grosso da disposição zerado — Esta opção cria um disco virtual em um formato
grosso do padrão.
Ansiosos grossos da disposição zerados — Isto cria um tipo de disco virtual grosso que
suporta características de aglomeração.
Disposição fina — Você pode usar este formato para salvar o espaço de armazenamento.
 

Nota: Neste exemplo, a disposição grossa Zeroed preguiçosa é escolhida.
 
Etapa 15. Escolha uma rede a seguir clique-a em seguida.
 



 
Nota: Neste exemplo, a rede VM é escolhida.
 
Etapa 16. Reveja os ajustes configurados.
 



 
Etapa 17. (Opcional) verifique a potência sobre após a caixa de verificação de distribuição 
lançar o VM após o desenvolvimento.
 

 
Etapa 18. Revestimento do clique para terminar o desenvolvimento.
 
Etapa 19. Uma vez que o desenvolvimento foi terminado, fim do clique.
 

 
Etapa 20. Clique o VM distribuído a seguir clique a potência na máquina virtual.
 



 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o botão do jogo para pôr sobre o VM.
 

 
Etapa 21. (Opcional) para alcançar o console, para clicar com o botão direito na ponta de
prova VM da rede de FindIT, para escolher então o console aberto.
 



 
Etapa 22. Continua configurar a seção distribuída da ponta de prova da rede de FindIT 
configurar o dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
  

Instale a ponta de prova da rede de FindIT usando a estação de trabalho PRO
de VMware
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem dos ÓVULOS VM à estação de trabalho PRO de
VMware.
 
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. Lance o aplicativo da estação de trabalho PRO de VMware em seu server ou
computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, o sistema operacional de Windows 8 é usado.

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


Etapa 3. O clique abre uma máquina virtual da aba home.
 

 
Etapa 4. Clique a imagem transferida dos ÓVULOS em etapa 1, a seguir clique aberto.
 

 
Etapa 5. (opcional) dá entrada com um nome para a ponta de prova da rede de FindIT.
 



 
Nota: Neste exemplo, a ponta de prova da rede de FindIT é usada.
 
Etapa 6. Importação do clique.
 
Nota: Uma vez que VMware terminou o desenvolvimento, a ponta de prova da rede de
FindIT estará indicada na biblioteca sob o meu computador.
 
Passo 7. No painel esquerdo, clique para escolher o dispositivo distribuído da ponta de
prova da rede de FindIT.
 

 
Etapa 8. Clique a potência nesta máquina virtual alcançar o console do VM.
 



 
Etapa 9. Continua configurar a seção distribuída da ponta de prova da rede de FindIT 
configurar o dispositivo distribuído.
 
[Back to Top]
  

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. O endereço do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da administração GUI DHCP será indicado.
 



 
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 e o endereço da administração GUI é
https://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.
 
[Back to Top]
 
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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