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Descobrindo a rede na ponta de prova da rede
de FindIT 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe que como ver e controlar seus dispositivos Cisco
através da página da descoberta na rede de Cisco FindIT sondam. A página da descoberta
na ponta de prova da rede de Cisco FindIT permite que você ver sua rede e seus
dispositivos Cisco nela em um número de maneiras e nestas são com o seguinte:
 

Visualização de topologia — Indica uma topologia lógica de todos os dispositivos descobertos
na rede. A informação sobre cada dispositivo é indicada, e você pode executar ações no
Produtos da Cisco selecionado clicando nele.
Opinião do inventário — Indica uma tabela que alista todo o Cisco 100 aos dispositivos do
500 Series na rede e na informação tal como o modelo ID, a versão de firmware, o número de
série, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e o MAC address. Esta vista
igualmente permite que as mesmas ações sejam executadas que são fornecidas no
visualização de topologia.
Opinião de plano horizontal — Deixa-o documentar o local físico de seus dispositivos de rede
em seu ambiente.
 

Os seguintes são os controles adicionais fornecidos na terra comum para todas as tarefas
que você executa na página da descoberta:
 

- Botão Refresh Button — Redescobre a rede e atualiza a topologia.
 
- Botão das ações — Este botão permite que as ações selecionadas sejam executadas
em todos os dispositivos na rede que apoiam essa tarefa, tudo ao mesmo tempo. Por
exemplo, você pode suportar todas as configurações de dispositivo de rede com um
único clique. Este botão igualmente permite que você transfira arquivos pela rede seu
inventário ao conselheiro do Active de Cisco.
 

Para obter mais informações sobre do conselheiro ativo de Cisco, clique aqui.
  

Visualização de topologia
 

A ponta de prova da rede de FindIT descobre dispositivos Cisco na rede e cria então um
mapa baseado em toda a informação do dispositivo que recolha. Esta informação inclui o
Cisco Discovery Protocol (CDP) e a informação vizinha do protocolo de descoberta da
camada de enlace (LLDP), as tabelas de endereço de controle de acesso de mídia (MAC), e
tabelas de dispositivo associadas de Cisco 100 aos 500 Series Switch, ao Roteadores, e
aos pontos de acesso Wireless.
 
Você pode verificar para fora os detalhes sobre alguns dos dispositivos Cisco que aparecem
no mapa de topologia clicando nele. Isto indicará o painel de informação básica do
dispositivo específico. Você pode igualmente executar ações diferentes ao dispositivo
particular tal como a upgrade de firmware, suportar ou restaurar a configuração, a
repartição, ou configuração running da salvaguarda clicando na aba das ações.
 
Nota: Em alguns casos, há dispositivos Cisco em sua rede que não pareceria devido aos
ajustes faltantes do Simple Network Management Protocol (SNMP). Caso que isto acontece,

https://www.ciscoactiveadvisor.com
https://help.ciscoactiveadvisor.com


você precisa de configurar o SNMP nestes dispositivos para que apareçam no mapa de
topologia. Para aprender como fazer isto, para clicar aqui.
 
Alcançando o mapa de topologia
 
Etapa 1. Lance a ponta de prova da rede de FindIT a seguir clique a descoberta do painel
de navegação.
 

 
O mapa de topologia da rede será indicado então na placa do trabalho, porque é a janela
padrão na aba da descoberta.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5280


 
Controles da topologia
 

 
Ícones da topologia
 

Í
c
o
n
e

Nome do
ícone Descrição

Zumba
dentro Maximiza a vista do mapa.

Zoom para
fora Minimiza a vista do mapa.

Zoom pela
seleção

Clique e arraste para zumbir dentro uma área
específica dentro do mapa de topologia.

Caiba a
fase Zumbe dentro a toda a rede.

Entre no
modo da
tela cheia

Ajusta a rede inteira GUI de FindIT à tela cheia.

Íc Ele Descrição



 
Vendo a informação do dispositivo
 
Para ver a informação básica do dispositivo:
 
Etapa 1. Clique sobre um dispositivo específico ou um link que conectam dois dispositivos
no mapa de topologia.
 

o
n
e

me
nto
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Po
nto
de
ace
sso

Representa um Access point do Cisco Wireless
(WAP).

Nu
ve
m

Representa uma rede ou parte de uma rede que
não seja controlada pela ponta de prova da rede
de FindIT.

Lin
ks

Representa as linhas da conexão entre
dispositivos.
Uma linha fina representa a velocidade da
conexão com o 100 Mbps ou abaixo e uma linha
grossa representa o 1 Gbps ou acima.

Ro
uter Representa um roteador Cisco.

Swi
tch Representa um switch Cisco.

Tel
efo
ne
voi
p

Representa um telefone do Cisco voip.

Ho
st Representa um dispositivo host.



 
A informação básica sobre o dispositivo ou o link será indicada então. Isto inclui o modelo
exato, a descrição, a versão do firmware atual no dispositivo e o firmware mais recente
disponível, e assim por diante.
 

 
(Opcional) para ver a informação completa do dispositivo:
 
Etapa 1. Clique sobre um dispositivo específico ou um link que conectam dois dispositivos
no mapa de topologia.
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Etapa 2. Quando o painel de informação básica aparece, clique sobre o ícone do três-ponto
no canto superior direito.
 

 
Sob a aba da vista geral, a informação detalhada sobre o dispositivo selecionado será
indicada então como:
 

Número de modelo — O número de modelo exato do dispositivo.
Descrição — A descrição completa e o tipo do dispositivo.
Versão de firmware — A versão do firmware atual o dispositivo.
PID VID- o ID de produto e a versão ID do dispositivo por que pode ser pedido.
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MAC address — O endereço de controle de acesso de mídia original do dispositivo.
Número de série — O número de série do dispositivo.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — O endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do dispositivo.
 

 
Executando a ação do dispositivo
 
Etapa 1. Clique sobre um dispositivo específico no mapa de topologia.
 

 
Etapa 2. Quando o painel de informação básica aparece, clique sobre ações.
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A página onde você pode executar ações do dispositivo publicar-se-á então.
 
Etapa 3. Clique sobre algumas das seguintes opções.
 

Promova o firmware ao mais tarde – Permite que você instale o firmware mais recente no
dispositivo. A ponta de prova transferirá automaticamente a atualização a mais atrasada,
aplica-a ao dispositivo, e recarrega-a então uma vez que a atualização foi terminada.
Elevação do Local — Permite que você instale manualmente o firmware mais recente no
dispositivo de sua unidade local. O dispositivo recarregará depois que a atualização foi
terminada.
Configuração de backup — Permite que você salvar uma cópia da configuração de
dispositivo atual na ponta de prova da rede de FindIT.
Configuração da restauração — Permite que você recarregue previamente uma configuração
salva ao dispositivo.
Repartição — Reinicia o dispositivo.
Salvar configuração para dispositivos running que apoiam o corredor e as configurações de
inicialização separados, esta ação copia a configuração em execução atualmente à
configuração de inicialização. Isto assegura todas as alterações de configuração que forem
retidas quando o dispositivo em seguida recarrega.
 



 
Você deve agora com sucesso ter visto seus rede e dispositivos através do visualização de
topologia.
  

Opinião do inventário
 

O indicador do inventário indica uma lista completa dos dispositivos de rede e de seus
detalhes em uma vista tabular. Adicionalmente, igualmente fornece botões de ação para
executar tarefas de configuração e aplicar as atualizações do firmware mais recente para
um dispositivo.
 
Alcançando a opinião do inventário
 
Etapa 1. Lance a ponta de prova da rede de FindIT a seguir clique a descoberta do painel
de navegação.
 



 
A página principal abrirá sob a aba da topologia à revelia.
 
Etapa 2. Clique a aba do inventário.
 

 
A informação completa sobre os dispositivos na rede assim como os ícones da ação para
todas as tarefas de configuração para o dispositivo será indicada então em um formulário
tabular.
 

 
Detalhes do inventário
 



 
Você deve agora com sucesso ter visto seus rede e dispositivos através da opinião do
inventário.
  

Opinião de plano horizontal
 

A opinião de plano horizontal permite que você mantenha-se a par dos locais físicos de seu
equipamento de rede. Você pode transferir arquivos pela rede um plano para cada assoalho
na construção e posicionar cada um dos dispositivos de rede sobre o plano. Isto ajuda-o
facilmente a encontrar dispositivos se a manutenção é exigida. O plano horizontal é similar
na operação ao mapa de topologia, e os dispositivos colocados no plano horizontal podem
ser operados da mesma forma como dispositivos no mapa de topologia.
 
Nota: Para aprender como criar e controlar os planos horizontais e os dispositivos em sua
rede, clique aqui.
 

Item Descrição
Host
nam
e

Indica o nome de host do dispositivo.

Tipo O tipo de dispositivo.
Mod
elo Número de modelo ou SKU do dispositivo.

Vers
ão A versão do firmware atual do dispositivo.

SN O número de série do dispositivo.

MA
C

O endereço de controle de acesso de mídia (MAC) do
dispositivo. Este endereço é um endereço estandardizado da
camada de link de dados exigido para algum tipo de interfaces
de rede e é original a cada dispositivo.

IP O endereço do Protocolo IP do dispositivo.

Açõ
es

Deixa-o executar algumas das seguintes ações no dispositivo:
Transfira o firmware mais recente●

Aplique a upgrade de firmware do local●

Suporte a configuração●

Restaure a configuração●

Recarregue o dispositivo●

Salvar configuração running●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5358


 
No exemplo abaixo, o ícone do dispositivo WAP150 é clicado e sua informação básica
correspondente é indicada ao lado dela.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto seus rede e dispositivos através da opinião de plano
horizontal.
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