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Veja os relatórios na gerente de rede de FindIT
ou sonde-os 

Objetivo
 

O aplicativo de gerenciamento de rede de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o
ajudam a monitorar convenientemente e controlar seu Cisco 100 aos dispositivos do 500
Series na rede com seu navegador da Web. Quando distribuído corretamente, descobre
automaticamente sua rede, e permite que você configure e monitore dispositivos tais como
switch Cisco, Roteadores, e pontos de acesso Wireless conectados a sua rede. Igualmente
alerta-o das atualizações de firmware, assim como garantia do dispositivo, e cobertura do
contrato de suporte.
 
A gerente de rede e a ponta de prova de FindIT gerenciem uma série de relatórios sobre
sua atividade do dispositivo de rede. O gerente e a ponta de prova gerenciem relatórios tais
como uns relatórios sumário, um fim do relatório da vida, e de um relatório da manutenção.
A ponta de prova tem dois relatórios adicionais que pode gerar, a rede Wireless e o cliente
Wireless.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como ver os relatórios gerados pela ponta de
prova da rede de Cisco FindIT.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Ponta de prova da rede de Cisco FindIT
Gerente de rede de Cisco FindIT
  

Versão de software
 

1.1
  

Relatórios
 
Relatórios sumário
 

Os relatórios sumário mostram um visualização de alto nível e um sumário dos dispositivos
de rede.
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web da ponta de prova da rede de
FindIT ou a gerente de rede e escolhem relatórios > sumário.
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A tabela abaixo descreve o sumário de nível elevado dos dispositivos de rede. A imagem
abaixo é tomada da ponta de prova da rede.
 

 
Hostname name atribuído ao dispositivo.
Modelo — Modelo do dispositivo descoberto.
Tipo de dispositivo — O dispositivo do tipo de rede descoberto na rede. Este pode ser
um interruptor, um roteador, e um ponto de acesso Wireless (WAP).
Atualização de firmware disponível — Indica a versão do firmware mais recente
disponível para o dispositivo de rede ou indica que o firmware do dispositivo é
atualizado.
Versão do firmware atual — Indica a versão que do firmware atual o dispositivo está
executando.
Extremidade de exibições de status da vida uma atualização de um fim do estado da
vida para o dispositivo de rede que inclui um boletim e uns marcos seguintes para o fim
do processo da vida.
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Status de manutenção — Indica a informação do dispositivo se está atualmente sob a
garantia ou é coberto por um contrato de suporte.
 

A imagem abaixo é tomada da gerente de rede.
 

 
Nome de site — O nome do local em que o dispositivo é ficado situado.
Hostname name atribuído ao dispositivo.
Modelo — Modelo do dispositivo descoberto.
Tipo de dispositivo — O dispositivo do tipo de rede descoberto na rede. Este pode ser
um interruptor, um roteador, e um ponto de acesso Wireless (WAP).
Atualização de firmware disponível — Indica a versão do firmware mais recente
disponível para o dispositivo de rede ou indica que o firmware do dispositivo é
atualizado.
Versão do firmware atual — Indica a versão que do firmware atual o dispositivo está
executando.
Extremidade de exibições de status da vida uma atualização de um fim do estado da
vida para o dispositivo de rede que inclui um boletim e uns marcos seguintes para o fim
do processo da vida.
Status de manutenção — Indica a informação do dispositivo se está atualmente sob a
garantia ou é coberto por um contrato de suporte.
 

Nota:  A fileira na tabela para um dispositivo que possa exigir a atenção cor-é codificada
para indicar a urgência. Por exemplo, um dispositivo com uma extremidade publicada do
boletim da vida será colorido alaranjado se os marcos do fim do suporte não foram
alcançados, e vermelho se o dispositivo é apoiado já não por Cisco.
  

Fim do relatório da vida
 

A extremidade das listas de relatório da vida algum dispositivo que têm uma extremidade do
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boletim da vida publicada, junto com as datas chaves no fim do processo da vida, e a
plataforma da substituição recomendada.
 
Etapa1. Do menu dos relatórios, escolha o fim da vida.
 

 
A lista abaixo descreve o seguinte:
 
Nota: Neste exemplo, não há atualmente nenhum anúncio para dispositivos com fim do
estado da vida. Esta imagem foi tomada da ponta de prova da rede de Cisco FindIT.
 

 
ID de produto — O ID de produto ou o part number do dispositivo.
Nome — Nome atribuído do dispositivo.
Tipo de dispositivo — O dispositivo do tipo de rede descoberto na rede. Este pode ser
um interruptor, um roteador, e um ponto de acesso Wireless (WAP).
Status atual — Fase ou período do dispositivo no fim do processo da vida.
Data do anúncio — A data onde o fim do anúncio da vida foi publicado.
Última data da venda — A data depois do qual o produto serão vendidos já não por
Cisco.
Última data do software release — A data depois do qual não mais versão de software
serão liberadas para o produto.
Última data para o contrato de serviço novo — A última data para remover um contrato
de suporte novo no dispositivo.
Última data para a renovação do serviço — A última data para renovar um contrato do
suporte existente no dispositivo.
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Última data do apoio — A data depois do qual Cisco já não fornecerão o apoio para o
produto.
Substituição recomendada — O procedimento de substituição recomendado.
Boletim de produto — O número de boletim do produto e um link ao boletim na site da
Cisco na Web.
 

Nota: Cada fileira da tabela cor-é codificada para indicar que a fase do fim do processo da
vida o dispositivo está em. Por exemplo, um dispositivo que tenha após a última data da
venda mas alcançada não ainda a última data do apoio será laranja colorida, e um
dispositivo que se realize após a última data do apoio é colorido vermelho.
 
Você deve agora ter com sucesso vê o fim do relatório da vida.
  

Relatório da manutenção
 

O relatório da manutenção é uma lista dos dispositivos de rede que inclua a informação
sobre o estado da autorização e de contrato de suporte para cada dispositivo.
 
Etapa1. Do menu dos relatórios, escolha a manutenção.
 

 
A lista abaixo descreve o seguinte:
 

 
Tipo de dispositivo — O dispositivo do tipo de rede descoberto na rede. Este pode ser
um interruptor, um roteador, e um ponto de acesso Wireless (WAP).
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Hostname name atribuído ao dispositivo.
Modelo — Modelo do dispositivo descoberto.
Número de série — O número de série do dispositivo.
Estado — O estado atual do apoio do dispositivo.
Data final da cobertura — A data em que o contrato de suporte atual expirará.
Data final da garantia — A data em que a autorização para o dispositivo expirará.
 

Você deve agora com sucesso ter visto o relatório da manutenção na ponta de prova da
rede de Cisco FindIT.
  

Relatório da rede Wireless
 

Redes Wireless
 
O relatório da rede Wireless mostra detalhes sobre a rede Wireless dividida pelo SSID, pelo
uso wireless do espectro, e pelo Access point, e inclui uma lista de Access point desonestos
que foram detectados. O diário ou os relatórios semanais podem ser gerados usando os
controles na parte superior da página. Até sete dias dos dados são retidos na ponta de
prova.
 
Nota: Este relatório não está disponível na gerente de rede.
 
Etapa1. Do menu dos relatórios, escolha a rede Wireless.
 

 
A lista abaixo descreve o seguinte:
 

 
Identificador do conjunto do serviço de rede (SSID) da rede Wireless.
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Segurança — A segurança de senha aplicada à rede.
Convidado — Determina se a rede é configurada para o acesso do convidado. Os
possíveis resultados são verdadeiros ou falsos.
Contagem do cliente (pico) — O número máximo de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Contagem do cliente (média) — O número médio de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Tráfego (pico) — A taxa máxima do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
Tráfego (média) — A taxa média do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
 

Uso do espectro
 
O uso do espectro mostra detalhes sobre o consumo médio de clientes em uma frequência
de rádio ou em um espectro específico. O diário ou os relatórios semanais podem ser
gerados usando os controles na parte superior da página. Até sete dias dos dados são
retidos na ponta de prova.
 

 
Rádio Freq — A faixa de frequência de rádio no uso. Este pode ser 2.4 gigahertz
gigahertz ou 5.
Contagem do cliente (pico) — O número máximo de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Contagem do cliente (média) — O número médio de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Tráfego (pico) — A taxa máxima do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
Tráfego (média) — A taxa média do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
 

Pontos de acesso Wireless
 
Os pontos de acesso Wireless relatam detalhes das mostras sobre o número de clientes e
de seu consumo médio. O diário ou os relatórios semanais podem ser gerados usando os
controles na parte superior da página. Até sete dias dos dados são retidos na ponta de
prova.
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Access point — Nome do Access point.
Modelo — Modelo do dispositivo descoberto.
Versão — O firmware atual que é executado no Access point.
Contagem do cliente (pico) — O número máximo de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Contagem do cliente (média) — O número médio de clientes conectou à rede durante o
período coberto pelo relatório.
Tráfego (pico) — A taxa máxima do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
Tráfego (média) — A taxa média do tráfego agregado através da rede durante o período
coberto pelo relatório. Isto é medido em Mbps.
 

Access point desonestos
 
Um Access Point (AP) desonesto é um Access point que seja instalado em uma rede segura
sem o acordo do administrador de rede. Os AP desonestos podem levantar uma ameaça de
segurança porque qualquer um que instala um roteador Wireless dentro da escala de sua
rede pode potencialmente aceder a sua rede.
 

 
MAC — O MAC address do rogue AP.
Redes — Mostra o SSID detectado.
Visto primeiramente — O tempo em que o rogue AP foi detectado primeiramente.
Últimos vistos — O tempo em que o rogue AP foi detectado por último.
Tempo total visível — A quantidade total de tempo que o rogue AP era em linha.
Canal — O canal wireless usado pelo rogue AP.
Intensidade de sinal média — A intensidade de sinal média do rogue AP como visto
pelo AP de detecção.
Visto por — O AP que detectou o rogue AP.
  

Relatório do cliente Wireless
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O relatório do cliente Wireless mostra detalhes sobre os clientes Wireless na rede. O diário
ou os relatórios semanais podem ser gerados usando os controles na parte superior da
página. Até sete dias dos dados são retidos na ponta de prova. Esta característica não está
atual na gerente de rede.
 
Etapa1. Do menu dos relatórios, escolha o cliente Wireless.
 

 
A lista abaixo descreve o seguinte:
 

 
MAC — O MAC address do cliente.
Redes — O SSID onde o cliente foi detectado.
Tipo frequência do 802.11 — A variação e a banda de frequência do 802.11 usadas
pelo cliente.
Taxa de dados — A taxa de dados usada por último pelo cliente.
Transferência de arquivo pela rede — O volume de dados transferido arquivos pela
rede pelo cliente.
Transferência — O volume de dados transferido pelo cliente.
Total — O volume de dados total transmitido e recebido pelo cliente.
Visto primeiramente — O tempo em que o cliente é detectado primeiramente.
Último visto — O tempo em que o cliente é detectado por último.
Online do tempo — A quantidade total de tempo em que um cliente é conectado.
% do tempo em linha — A porcentagem do tempo o cliente era em linha e o tempo total
onde o cliente foi conhecido na rede.
 

Convidados wireless
 
Os convidados wireless são usados para monitorar, manter, e aperfeiçoar a conectividade
Wireless entre convidados autenticada através de um portal prisioneiro e do ponto de
acesso Wireless. Até sete dias dos dados são retidos na ponta de prova.
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MAC — O MAC address do convidado.
Usuário — O usuário entrou e associou à rede de convidado.
Rede — O SSID onde o convidado foi detectado.
Tipo frequência do 802.11 — A variação e a banda de frequência do 802.11 usadas
pelo convidado.
Taxa de dados — A taxa de dados usada por último pelo convidado.
Transferência de arquivo pela rede — O volume de dados transferido arquivos pela
rede pelo convidado.
Transferência — O volume de dados transferido pelo convidado.
Total — O volume de dados total transmitido e recebido pelo convidado.
Visto primeiramente — O tempo em que o convidado foi detectado primeiramente.
Últimos vistos — O tempo em que o convidado foi detectado por último.
Online do tempo — A quantidade total de tempo em que um convidado é conectado.
% do tempo em linha — A porcentagem do tempo o convidado era em linha e o tempo
total onde o cliente foi conhecido na rede.
 

Você deve agora com sucesso ter visto os relatórios na ponta de prova e no gerente da rede
de Cisco FindIT.
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