Controle o painel da ponta de prova da rede de
FindIT
Objetivo
O painel na ponta de prova da rede de Cisco FindIT permite você ver o desempenho da
rede assim como dos dispositivos conectados a ele no tempo real, permitindo que você
tome etapas necessárias assim que você vir o estado da rede. Os Widgets são usados para
indicar os dados no formulário gráfico. À revelia, a saúde do dispositivo, a contagem do
cliente de WLAN, a contagem do cliente do dispositivo, e o tráfego são os widgets indicados
no painel. Isto pode ser personalizado escolhendo somente a informação que você quer ser
indicado ao esconder o outro. A disposição do painel pode igualmente ser mudada de
acordo com sua preferência.
Este artigo aponta mostrar-lhe como controlar o painel na ponta de prova da rede de FindIT.
Supõe que você já tem os ajustes necessários configurados nos dispositivos a ser
descobertos pela ponta de prova da rede de FindIT.

Controle o painel da ponta de prova da rede de FindIT
Adicionando um Widget novo
Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI da ponta de prova da rede de FindIT
escolhe então o painel.

Etapa 2. Clique o ícone do modo de edição da possibilidade.

Etapa 3. Clique o ícone novo do widget adicionar.

Etapa 4. Clique os artigos que você precisa de adicionar. As opções são:

●

●

Contagem do cliente do dispositivo — Indica um gráfico do número de anfitriões conectados
ao dispositivo em um intervalo do pré-ajuste. Este widget pode ser ajustado para refrescar
cada minuto, minutos 5, minutos 10, 1 hora, 2 horas, ou 1 dia. Neste exemplo, há somente
um cliente conectado.

Saúde do dispositivo — Indica o estado do dispositivo com sua cor. O verde significa que o

status de dispositivo é normal. A laranja indica que o dispositivo está no estado de
advertência. O cinza indica que o estado do dispositivo é desconhecido.

●

Contagem do cliente de rede — Indica um gráfico do número de dispositivos conectados à
rede em um intervalo do pré-ajuste. Este widget pode ser ajustado para refrescar cada
minuto, minutos 5, minutos 10, 1 hora, 2 horas, ou 1 dia.

●

Tráfego — Indica um gráfico do fluxo do tráfego na interface selecionada de um dispositivo. A
taxa de atualização para este widget pode ser 1 minuto a 1 dia, segundo o ajuste. Contudo,
pode somente indicar dados para um intervalo específico e não pode ser retrocedida.

Etapa 5. Salvaguarda do clique.

Você deve agora com sucesso ter adicionado widgets ao painel.

Remova um Widget
Os Widgets podem ser removidos para permitir que você organize o painel. Cada widget
tem um lugar da mudança, minimiza-o, tela cheia, ajustes, e remove-o o ícone do widget.
Siga estas etapas para remover um widget.
Etapa 1. Escolha o widget que precisa de ser removido.
Etapa 2. Clique o ícone do modo de edição da possibilidade.

Etapa 3. Clique o ícone do widget da remoção.
Nota: Neste exemplo, o widget da contagem do cliente do dispositivo está sendo removido.

Etapa 4. Clique o ícone da salvaguarda.

Você deve agora com sucesso ter removido um widget do painel.

Mude a disposição do painel
Etapa 1. Clique o ícone do modo de edição da possibilidade.

Etapa 2. Clique o ícone de configurações.

Etapa 3. (opcional) dá entrada com um nome para a disposição nova no campo do título.
Neste exemplo, o painel é usado.

Etapa 4. Sob a estrutura, clique o botão da disposição que você prefere. Neste exemplo, 3-

9(6-6:12) são escolhidos.

Etapa 5. Fim do clique.
Etapa 6. (opcional) quando ainda no modo de edição, escolha o widget que precisa de ser
movido.
Etapa 7. Clique e guarde o ícone do lugar do widget da mudança e arraste então o widget a
seu lugar novo.

Etapa 8. Salvaguarda do clique.

Você deve agora com sucesso ter mudado a disposição do painel.

Controle o Widget da contagem do cliente do dispositivo
Etapa 1. Escolha o dispositivo cujo o cliente a contagem precisa de ser indicada do menu
suspenso. Neste exemplo, wap0c0dd0 é escolhido, e há um host conectado ao dispositivo.

Etapa 2. (opcional) para esconder o widget da contagem do cliente do dispositivo, clica o
ícone do widget da minimização.

Etapa 3. (opcional) para ajustar o tamanho do widget da contagem do cliente do dispositivo,
clica o ícone fullscreen do widget.

Etapa 4. (opcional) para mudar o nome e para refrescar o intervalo do widget, clica o ícone
de configurações.

Etapa 5. (opcional) dá entrada com o novo nome do widget no campo do título. O nome
padrão do widget é contagem do cliente do dispositivo.

Etapa 6. Escolha o intervalo do refrescamento do menu suspenso do intervalo. A
configuração padrão é 1h.

Etapa 7. Fim do clique.

Você deve agora com sucesso ter mudado o nome e o intervalo do widget da contagem do
cliente do dispositivo.

Controle o Widget da saúde do dispositivo
Etapa 1. Paira seu rato sobre o ícone da saúde do dispositivo para ver os detalhes de um
dispositivo tais como o estado, o hostname, a carga de CPU, o estado em nível, o tipo de
dispositivo, e o MAC address.

Etapa 2. (opcional) para esconder o widget da saúde do dispositivo, clica o ícone do widget
da minimização.

Etapa 3. (opcional) para ajustar o tamanho do clique do widget da saúde do dispositivo o
ícone fullscreen do widget.

Ajustes (opcionais) do clique de etapa 4. no widget da saúde do dispositivo.

Etapa 5. (opcional) dá entrada com o novo nome do widget no campo do título. Neste
exemplo, o nome do widget é saúde do dispositivo.

Etapa 6. Fim do clique.

Você deve agora com sucesso ter mudado os ajustes do Widget da saúde do dispositivo.

Controle o Widget da contagem do cliente de WLAN
Etapa 1. (opcional) para esconder o widget da contagem do cliente de WLAN, clica o
ícone do widget da minimização.

Etapa 2. (opcional) para aumentar o tamanho do widget da contagem do cliente de WLAN,
clica o ícone fullscreen do widget.

Etapa 3. Clique o ícone de configurações no widget da contagem do cliente de WLAN.

Etapa 4.(Optional) Dê entrada com um novo nome para o widget da contagem do cliente de
WLAN. Neste exemplo, é nomeado contagem do cliente de WLAN.

Etapa 5. (opcional) escolhe o intervalo do menu suspenso. Neste exemplo, 1h é escolhido.

Etapa 6. Fim do clique.

Você deve agora com sucesso ter mudado o nome e o intervalo do widget da contagem do
cliente de WLAN.

Controle o Widget do tráfego

Etapa 1. (opcional) para esconder o widget do tráfego, clica o ícone do widget da
minimização no widget do tráfego.

Etapa 2. (opcional) para aumentar o tamanho do widget do tráfego, clica o ícone fullscreen
do widget.

Etapa 3. Clique o ícone de configurações no widget do tráfego.

Etapa 4. Dê entrada com o nome do widget no campo do título. Neste exemplo, o widget é
nomeado Tráfego.

Etapa 5. (opcional) escolhe o intervalo do menu suspenso. Neste exemplo, os 10m são
escolhidos. O valor padrão é 1h.

Etapa 6. Fim do clique.

Etapa 7. (opcional) escolhe o dispositivo cujo o tráfego precisa de ser indicado no gráfico do
menu suspenso. Neste exemplo, switch1f47a8 é escolhido.

Etapa 8. (opcional) escolhe a relação cujo o tráfego precisa de ser indicado no gráfico do
menu suspenso. Neste exemplo, o tráfego para a relação gi1 de switch1f47a8 é escolhido.

Você deve agora com sucesso ter mudado os ajustes do widget do tráfego.

