
Informação do diagnóstico de rede da captação
usando a 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) 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 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.
 
A ponta de prova da rede de FindIT é equipada com uma página de Troubleshooting que
fornece uma ferramenta para ajudar a diagnosticar problemas na rede. A tecnologia da
mostra da rede permite que você capture facilmente a informação de diagnóstico para sua
rede e envie-à um engenheiro de suporte para a análise, ou a salvaguarda a seu
computador local para seu analyzation pessoal.
 
Este artigo fornece instruções em como capturar a informação de diagnóstico usando a
ponta de prova da rede de FindIT.
  

Informação do diagnóstico de rede da captação
 
Dados de diagnóstico do recolhimento
 

Etapa 1. Início de uma sessão à administração GUI da ponta de prova da rede de FindIT
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 novas pelo contrário.
 
Etapa 2. Escolha o Troubleshooting > a tecnologia da mostra da rede.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 3. a senha da remoção e a caixa de verificação dos 
Certificados para excluir senhas e Certificados da informação de diagnóstico. Isto é
verificado à revelia.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode desmarcar esta caixa de verificação para incluir senhas e
Certificados à informação de diagnóstico que você está indo capturar.
 
A verificação (opcional) de etapa 4. o anexo à caixa de verificação do número de caso de
Cisco inscreve então o número de caso no campo para anexar a informação de diagnóstico
a um número de caso de Cisco.
 

 
Nota: Neste exemplo, 629632596 são usados.
 
A verificação (opcional) de etapa 5. o email à caixa de verificação se você quer a
informação ser enviado através de um email, a seguir incorpora o endereço email ou os
endereços onde a informação de diagnóstico será enviada. Você pode incorporar os
endereços email múltiplos separados por uma vírgula.
 
Nota: Certifique-se dos ajustes do email ter sido configurado na ponta de prova da rede de
FindIT. Para instruções, clique aqui.
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5336


Nota: Neste exemplo. ccoesup@gmail.com é usado.
 
Etapa 6. (opcional) se você prefere transferir a informação de diagnóstico a seu
computador, certifica-se que a transferência a minha caixa de verificação PC está verificada.
Se não, desmarcar esta caixa.
 

 
Etapa 7. Clique o botão dos dados de diagnóstico do recolhimento.
 

 
… A mensagem de geração será indicada ao lado do botão dos dados de diagnóstico do
recolhimento.
 
Clique (opcional) de etapa 8. o botão status da tarefa para verificar o progresso da
transferência.
 

mailto:ccoesup@gmail.com


 
Você deve agora com sucesso ter recolhido dados de diagnóstico de sua rede. O arquivo
exportado é nomeado showtech.zip.
  

Alcance os dados de diagnóstico
 

A informação de diagnóstico é exportada como um arquivo zip. Para alcançar os dados,
siga estas etapas:
 
Etapa1. Se você verificou a transferência a minha caixa de verificação PC na etapa 6, vá ao
dobrador das transferências de seu computador. Se não, verifique o endereço email usado
na etapa 5.
 

 
Nota: Neste exemplo, os dados de diagnóstico salvar no dobrador das transferências.
 
Etapa 2. Clicar com o botão direito o arquivo zip do showtech a seguir clique o extrato todo 
para abrir o zíper a informação de diagnóstico a seu lugar preferido.
 



 
Nota: As instruções podem variar segundo o sistema operacional que você tem. Neste
exemplo, Windows 10 é usado.
 
Etapa 3. Extrato do clique a continuar.
 

 
Etapa 4. Fazer duplo clique no dobrador do showtech para alcançar os arquivos.
 
Etapa 5. Clique duas vezes no arquivo de index.html para ver os dados de diagnóstico
exportados.
 

 
Você deve agora ter alcançado os dados de diagnóstico exportados de seu computador.
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