
Pesquise defeitos ajustes de configuração
estáticos do endereço do Protocolo IP na ponta
de prova da rede de FindIT 

Objetivo
 

Um erro recente foi encontrado onde em cima de configurar a ponta de prova da rede de
FindIT para ter um endereço IP estático com um único valor zero pelo menos em um dos
octetos (tais como 192.168.0.123 ou 10.0.0.3) através do console da máquina virtual, 
entrado por favor o valor correto!!!!!! é exibida a mensagem de erro.
 
Encenação:
 
A encenação abaixo destaca o erro ao tentar configurar um endereço IP estático com um
valor zero nos octetos do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Em cima
de usar o comando do config_vm configurar o endereço IP estático da ponta de prova da
rede de FindIT, o Mensagem de Erro aparece.
 

 
Solução #1:
 

O console da máquina virtual da versão 1.0.0 da ponta de prova da rede de FindIT não aceita um
endereço IP estático quando um octeto é 0. Para resolver isto, transfira e promova sua gerente de
rede de FindIT e sonde-a à versão a mais atrasada.



 

Solução #2:
 
Alternativamente, você pode atribuir um IP Estático na ponta de prova com seu GUI
administrativo pelo contrário. Este artigo fornecê-lo-á as instruções em como pesquisar
defeitos, para ajustar-se, e para verificar os ajustes de configuração do IP Estático em sua
rede de FindIT sonde.
  

Pesquise defeitos ajustes de configuração do IP Estático na
ponta de prova da rede de FindIT
 
Configurar o endereço IP estático na ponta de prova
 

Etapa 1. Alcance o console da máquina virtual da ponta de prova da rede de FindIT (VM).
 
Etapa 2. O início de uma sessão ao console VM incorpora então o nome de usuário e
senha. O nome de usuário padrão e a senha são: Cisco/Cisco. 
 

 
Nota: Se você mudou a senha, incorpore a senha nova pelo contrário.
 
O endereço do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e da administração
GUI DHCP será indicado.
 

Nota: Neste exemplo, a versão da ponta de prova de FindIT usada é 1.0.1.18.717.



 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da ponta de
prova da rede de FindIT é 10.0.0.102 e o endereço da administração GUI é
https://10.0.0.102.
 
Etapa 3. Em seu navegador da Web, incorpore o endereço da administração GUI da ponta
de prova a seguir pressione-o entram.
 

 
Nota: Neste exemplo, Google Chrome é usado.
 
Etapa 4. Entre à administração GUI usando seu nome de usuário e senha. O nome de
usuário padrão e a senha são Cisco/Cisco.
 



 
Nota: Se você tem mudado a senha ou tem criado já uma conta nova, incorpore suas
credenciais pelo contrário.
 
Etapa 5. Escolha ajustes da administração > da plataforma.
 



 
Etapa 6. (opcional) se você quer mudar o hostname de sua ponta de prova, inscreve o
hostname novo no campo do hostname. O hostname é usado para identificar a ponta de
prova ao gerar propagandas de Bonjour e ao enviar o correio.
 

 
Nota: Neste exemplo, FindITNetworkProbe é usado.
 
Passo 7. Na área dos ajustes IP, clique o botão de rádio do IP Estático.
 



●

●

 
As opções são:
 

DHCP — A ponta de prova obterá automaticamente seu endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do roteador. Esta é a configuração padrão.
IP Estático — Você pode manualmente configurar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT, a máscara de sub-rede, os gateways padrão e os servidores
DNS.
 

Etapa 8. Incorpore o endereço IP estático para a ponta de prova da rede de FindIT ao 
campo de endereço do IPv4.
 

 
Nota: Neste exemplo, 10.0.03 são usados.
 
Etapa 9. Incorpore a máscara de sub-rede de sua rede ao campo da Máscara de rede do
IPv4.
 

 
Nota: Neste exemplo, 255.255.255.0 é usado.
 
Etapa 10. Incorpore o endereço de gateway padrão ao campo do gateway padrão do IPv4.
 



●

●

 
Nota: Neste exemplo, 10.0.0.1 é usado.
 
Etapa 11. Incorpore o endereço DNS estático ao campo estático DNS 1.
 

 
Nota: Neste exemplo, 10.0.0.1 é usado.
 
Etapa 12. (Opcional) incorpore um outro endereço DNS estático ao campo DNS2 estático.
 
Etapa 13. (Opcional) incorpore o endereço estático do IPv6 ao campo de endereço do IPv6.
Se você não deseja configurar os ajustes do IPv6 da ponta de prova, salte a etapa 18.
 
Etapa 14. (Opcional) incorpore o comprimento de prefixo do IPv6 ao campo do 
comprimento de prefixo do IPv6. A escala é 0 ao 128.
 
Etapa 15. (Opcional) incorpore o endereço de gateway padrão do IPv6 ao campo do 
gateway padrão do IPv6.
 
Etapa 16. (Opcional) se você quer configurar as configurações de tempo da ponta de prova,
escolha um origem de tempo. As opções são:
 

Protocolo Network Time Protocol — A ponta de prova sincronizará a data e hora com o
servidor de NTP ou os server específicos. Esta é a configuração padrão.
Relógio local — A ponta de prova sincronizará a data e hora baseada no que é ajustado
no computador.
 

Etapa 17. (Opcional) inscreva o servidor de NTP nos campos do servidor de NTP 1 e do 
servidor de NTP 2.
 
Nota: Se você quer aprender como controlar os ajustes da plataforma da ponta de prova,
clica aqui para instruções.
 
Etapa 18. Click Save.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5361


 
Etapa 19. (Opcional) clique o botão reset para restaurar os ajustes precedentes.
 
Etapa 20. Uma vez que você é alertado pelo mensagem de pop-up abaixo, clique a 
aprovação.
 



 
Você deve agora ter configurado os ajustes do endereço IP estático em sua ponta de prova
da rede de FindIT.
  

Verifique o endereço IP estático configurado na ponta de prova
 

Há duas maneiras em como verificar que você configurou com sucesso o endereço IP
estático da ponta de prova.
 
Etapa1. Em seu navegador da Web, incorpore o endereço novo da administração GUI da
ponta de prova a seguir pressione-o entram. Você deve poder alcançar a administração GUI
da ponta de prova da rede de FindIT.
 

 
Etapa 2. O acesso e o início de uma sessão ao console da rede de FindIT sondam a
máquina virtual (VM). O endereço novo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT e da administração GUI será indicado.
 

 
Você deve agora ter verificado o endereço IP estático novo da ponta de prova.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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