
Instale e configurar a gerente de rede de FindIT
e a ponta de prova da rede de FindIT no gerente
hyper-v de Microsoft 

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 de todos os dispositivos Cisco conectados que
estiverem já não sob a garantia ou cobriu-os 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 é composta das 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 no gerente hyper-v de Microsoft.
  

Instale a gerente de rede de FindIT no gerente hyper-v de
Microsoft
 
Instale o virtual switch no gerente hyper-v de Microsoft
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem virtual da máquina virtual do disco rígido (VHD)
(VM) ao gerente hyper-v de Microsoft.
 
Etapa 1. Lance o gerente hyper-v em seu Windows Server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, Windows 10 é usado.
 
Etapa 2. Escolha o gerente do virtual switch.
 



 
Etapa 3. Sob a área dos virtuais switch, clique o interruptor de rede virtual novo para
adicionar um virtual switch.
 

 
Etapa 4. No lado esquerdo do indicador, dê entrada com o nome do virtual switch no campo
de nome.
 



 
Nota: Neste exemplo, o virtual switch de Intel é usado.
 
Etapa 5. A rede externa do clique escolhe então um adaptador da lista de drop-down.
 

 
Nota: Neste exemplo, Intel (R) a conexão de rede do gigabit 82579LM é escolhida.
 
Etapa 6. Certifique-se que o sistema operacional do Gerenciamento reservar para
compartilhar desta caixa de verificação do adaptador de rede está verificado. Isto significa
que o sistema operacional do Gerenciamento terá o acesso ao adaptador de rede física
escolhido.
 

 
Etapa 7. O clique aplica-se clica então a APROVAÇÃO.
 



 
O virtual switch novo deve ser indicado sob a área dos virtuais switch.
 



  
Instale a gerente de rede de FindIT que usa o gerente hyper-v de Microsoft
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem virtual da máquina virtual do disco rígido (VHD)
(VM) ao gerente hyper-v de Microsoft.
 
Etapa 1. Transfira a imagem da gerente de rede VHD VM de FindIT do local da empresa de
pequeno porte de Cisco, a seguir extraia-a em seu lugar preferido.
 
Etapa 2. Em seu gerente hyper-v, máquina virtual da ação do clique > da importação.
 

 
Etapa 3. Clique consultam e encontram o arquivo transferido VHD em etapa 1.
 

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


 
Etapa 4. Consulte através do dobrador de FindITNetworkManager a seguir clique o 
dobrador seleto.
 

 
Etapa 5. Clique em seguida.
 



 
Etapa 6. Clique em seguida outra vez.
 



 
Etapa 7. Cópia que do clique a máquina virtual (crie um ID exclusivo novo) clica então em
seguida.
 



 
Etapa 8. Clique ao lado da loja o VM no lugar especificado.
 
Nota: Alternativamente, você pode verificar a loja a máquina virtual em uma caixa de
verificação diferente do lugar para mudar o lugar especificado.
 



 
Etapa 9. Clique em seguida outra vez.
 



 
Etapa 10. Reveja a descrição a seguir clique o revestimento.
 



 
Nota: A gerente de rede de FindIT estará indicada na lista de máquinas virtuais uma vez
que foi distribuída com sucesso.
 
Etapa 11. Clicar com o botão direito no VM, a seguir clique conectam para abrir o console
VM.
 



 
Etapa 12. Clique sobre o VM novo, a seguir clique a ação > o começo para pôr sobre o VM.
 

 
Você deve agora ter distribuído a gerente de rede VM de FindIT no gerente hyper-v de
Microsoft.
  

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. Entre ao console usando o nome de usuário padrão e a senha: Cisco/Cisco.
 

 
Etapa 2. Uma vez que você é alertado mudar a senha para a conta de Cisco, incorpore a
senha atual.
 

 
Etapa 3. 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 4. Incorpore o comando do config_vm do sudo começar o assistente de instalação
inicial.
 

 
Etapa 5. Incorpore a senha para o sudo. A senha padrão é Cisco. Se você a mudou,
incorpore a senha nova.
 

 
Etapa 6. 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 7. (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 hyper-v
de Microsoft
 
Instale a ponta de prova da rede de FindIT
 

Siga estas etapas para distribuir a imagem VHD VM ao gerente hyper-v de Microsoft.
 
Etapa 1. Transfira a imagem da ponta de prova VHD VM da rede de FindIT do local da
empresa de pequeno porte de Cisco.
 
Etapa 2. Comece o gerente hyper-v em seu Windows Server ou computador.
 

 
Nota: Neste exemplo, Windows 10 é usado.
 
Etapa 3. Em seu gerente hyper-v, máquina virtual da ação do clique > da importação.
 

 
Etapa 4. Clique consultam e encontram o arquivo transferido VHD em etapa 1.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5316
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-probe/model.html


 
Etapa 5. Consulte através do dobrador de FindITNetworkProb a seguir clique o dobrador
seleto.
 

 
Etapa 6. Clique em seguida.
 



 
Etapa 7. Clique em seguida outra vez.
 



 
Etapa 8. Cópia que do clique a máquina virtual (crie um ID exclusivo novo) clica então em
seguida.
 



 
Etapa 9. Clique ao lado da loja o VM no lugar especificado.
 
Nota: Alternativamente, você pode verificar a loja a máquina virtual em uma caixa de
verificação diferente do lugar para mudar o lugar especificado.
 



 
Etapa 10. Clique em seguida outra vez.
 



 
Etapa 11. Reveja a descrição a seguir clique o revestimento.
 



 
Etapa 12. Clicar com o botão direito no VM, a seguir clique conectam para abrir o console
VM.
 

 
Etapa 13. Clique sobre o VM novo, a seguir clique a ação > o começo para pôr sobre o 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. 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.
 



Etapa 2. Incorpore e datilografe a senha nova para a conta de Cisco.
 

 
Etapa 3. (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=5316
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5348
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