
Controle ajustes da plataforma na ponta de
prova da rede de FindIT 

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) usando 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.
 
Os ajustes da plataforma contêm os ajustes do sistema básico que são exigidos pela ponta
de prova a fim funcionar. Alguns ajustes incluem o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do GUI, do hostname, e das configurações de tempo administrativos. Estes
ajustes são configurados tipicamente em cima da instalação do gerente e da ponta de prova
de Cisco FindIT. Se um administrador decide mudar alguns dos ajustes depois que a
instalação, em vez de dirigir o comando line interface(cli), um pode atravessar o GUI
administrativo.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como configurar e controlar ajustes da plataforma com
o GUI administrativo.
  

Configurar ajustes da plataforma
 

Etapa 1. Entre à ponta de prova da rede de FindIT e escolha ajustes da administração > da
plataforma.
 



 
Etapa 2. No campo do hostname, entre em um hostname para a ponta de prova. O campo
pode já ser enchido com um nome criado durante o processo de instalação de ponta de
prova de FindIT. Este hostname é a identidade usada por Bonjour para identificar o exemplo
da ponta de prova de FindIT na rede.
 
Nota: Para este exemplo, FindITProbe é usado como o hostname.
 



●

●

 
Ajustes IP
 
Etapa 3. Para os ajustes IP, escolha um botão de rádio determinar o método em como a
ponta de prova de FindIT obterá um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
As opções são:
 

DHCP — Um server do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) atribui
automaticamente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o GUI
administrativo. Esse é o padrão. Se você escolheu este, salte a etapa 12.
IP Estático — Atribua manualmente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT para o GUI administrativo.
 

Nota: Neste exemplo, o IP Estático é escolhido.
 



 
Etapa 4. No campo de endereço do IPv4, atribua um endereço IP local à ponta de prova
GUI administrativo depois do formato do IPv4.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.108 é usado.
 

 
Etapa 5. No campo da Máscara de rede do IPv4, incorpore um endereço da máscara de
sub-rede.
 
Nota: Para este exemplo, 255.255.255.240 é usado.
 



 
Etapa 6. No gateway padrão do IPv4, entre no gateway padrão do IPv4 do roteador.
 
Nota: Para este exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 

 
Passo 7. No campo estático DNS 1, incorpore o endereço DNS.
 
Nota: Neste exemplo. 124.6.177.113 é usado.
 



 
Etapa 8. (opcional) incorpora um endereço do servidor de DNS secundário ao campo DNS2
estático.
 
Nota: Neste exemplo, 124.6.177.112 é usado.
 

 
Etapa 9. (opcional) atribui um endereço do IPv6 no campo de endereço do IPv6.
 
Nota: Neste exemplo, 2001::0000:0000:0000:0000:9652 são usados.
 



 
Etapa 10. (opcional) no campo do comprimento de prefixo do IPv6, incorpora o comprimento
de prefixo do IPv6 de acordo com seu esquema de endereçamento de IP.
 
Nota: Neste exemplo, 45 são usados.
 

 
Etapa 11. (opcional) inscreve o gateway padrão do IPv6 no campo do gateway padrão do
IPv6.
 
Nota: Neste exemplo, fe80::7d:1c28:3f57:fe9b:e80b é usado.
 



●

●

 
Configurações de tempo
 
Etapa 12. Na área de fonte, clique um botão de rádio para ajustar-se como a ponta de prova
sincronizará seu pulso de disparo. As opções são:
 

Protocolo Network Time Protocol — Especifique os servidores de NTP preferidos para que a
ponta de prova use-se. Esse é o padrão.
Relógio local — Clique isto se você quer a ponta de prova sincronizar com um servidor de
NTP público. Se você clicou este, salte a etapa 15.
 

Nota: Neste exemplo, o protocolo Network Time Protocol é usado.
 

 
Etapa 13. No campo do servidor de NTP 1, incorpore o endereço preliminar do servidor de
NTP para sincronizar com a ponta de prova.
 
Nota: Para este exemplo, 0.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 



 
Etapa 14. Incorpore um endereço secundário do servidor de NTP ao campo do servidor de
NTP 2. Isto serve como um backup caso que o endereço preliminar do servidor de NTP não
sincroniza com a ponta de prova.
 
Nota: Para este exemplo, 1.ciscosb.pool.ntp.org é usado.
 

 
Etapa 15. Click Save.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado ou ter controlado os ajustes da plataforma.
 


	Controle ajustes da plataforma na ponta de prova da rede de FindIT
	Objetivo
	Configurar ajustes da plataforma


