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Configurar as credenciais de dispositivo na
ponta de prova da rede de FindIT 

Introdução
 

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 de todos os dispositivos Cisco conectados que
estiverem já não sob a garantia ou cobriu-os 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.
 
Um exemplo da ponta de prova da rede de FindIT instalada em cada local na rede executa
a descoberta da rede, e comunica-se diretamente com cada dispositivo Cisco. Em uma
única rede do local, você pode escolher executar um exemplo autônomo da ponta de prova
da rede de FindIT. Contudo, se sua rede é composta das sites múltiplo, você pode instalar a
gerente de rede de FindIT em um lugar conveniente e associar cada ponta de prova com o
gerente. Da relação do gerente, você pode obter um visualização de alto nível do estado de
todos os locais em sua rede, e conecta à ponta de prova instalada em uma site específico
quando você deseja ver uma informação detalhada para esse local.
 
Para que a rede de FindIT descubra e controle inteiramente a rede, a ponta de prova da
rede de FindIT deve ter as credenciais a autenticar com os dispositivos de rede. Quando um
dispositivo é descoberto primeiramente, a ponta de prova tentará autenticar com o
dispositivo usando o nome de usuário padrão e a senha e o protocolo administración de red
simple (a comunidade SNMP. Se as credenciais de dispositivo foram mudadas do padrão, a
seguir será necessário que você forneça credenciais corretas a FindIT. Se esta tentativa
falha, um mensagem de notificação estará gerado e as credenciais válidas devem ser
fornecidas pelo usuário.
  

Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar as credenciais de dispositivo na
ponta de prova da rede Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Ponta de prova de FindIT
  

Versão de software
 

1.1
 



Configurar as credenciais de dispositivo
 
Adicionar credenciais novas
 

Incorpore uns ou vários grupos de credenciais aos campos abaixo. Quando aplicadas, cada
credenciais serão testadas contra todos os dispositivos do tipo apropriado para que as
credenciais de trabalho não estão disponíveis. Um grupo de credenciais pode ser uma
combinação de nome de usuário/senha, uma comunidade SNMPv2 ou as credenciais
SNMPv3.
 
Etapa 1. Entre ao administrador GUI da ponta de prova da rede de FindIT e escolha a 
administração > credenciais de dispositivo.
 

 
Etapa 2. Na área nova das credenciais adicionar, dê entrada com um nome de usuário a ser



aplicado aos dispositivos na rede no campo de nome de usuário. O nome de usuário padrão
e a senha são Cisco.
 
Nota: Neste exemplo, Cisco é usado.
 

 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore uma senha.
 

 
Etapa 4. No campo da comunidade SNMP, dê entrada com o nome da comunidade. É o
string de comunidade do read only para autenticar o comando SNMP Get. O nome da
comunidade é usado para recuperar a informação do dispositivo SNMP. O nome de
comunidade SNMP do padrão é público.
 
Nota: Neste exemplo, o público é usado.
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Etapa 5. No campo de nome de usuário SNMPv3, dê entrada com um nome de usuário a
ser usado no SNMPv3
 
Nota: Neste exemplo, o público é usado.
 

 
Etapa 6. Do menu suspenso da autenticação, escolha um tipo do autenticação que o
SNMPv3 use. As opções são:
 

Nenhum — Nenhuma autenticação de usuário é usada. Esse é o padrão. Se você
escolhe esta opção, salte a etapa 11.
MD5 — Usa o método de criptografia do 128-bit. O algoritmo MD5 usa um sistema
criptográfico público para cifrar dados. Se isto é escolhido, você estará exigido
incorporar uma frase de passagem da autenticação.
SHA — O Secure Hash Algorithm (SHA) é um algoritmo de hashing de sentido único
que produza um resumo do 160-bit. O SHA computa mais lento do que o MD5, mas é
mais seguro do que o MD5. Se isto é escolhido, você estará exigido incorporar uma
frase de passagem da autenticação e escolher um protocolo de codificação.
 

Nota: Neste exemplo, o SHA é usado.
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Passo 7. No campo da frase de passagem da autenticação, incorpore uma senha a ser
usada pelo SNMPv3.
 

 
Etapa 8. Do menu suspenso do tipo de criptografia, escolha um método de criptografia cifrar
os pedidos SNMPv3. As opções são:
 

Nenhum — O método do no encryption é exigido.
DES — O Data Encryption Standard (DES) é uma cifra de bloco simétrica que use uma
chave secreta compartilhada 64-bit.
AES128 — Advanced Encryption Standard que usa uma chave do 128-bit.
 

Nota: Neste exemplo, o AES é escolhido.
 



 
Etapa 9. No campo da frase de passagem da criptografia, incorpore uma chave do 128-bit a
ser usada pelo SNMP para a criptografia.
 

 

Clique (opcional) de etapa 10. o botão para criar uma entrada nova para o username e
o título. Você pode adicionar acima a uma ou dois entradas adicionais, segundo o tipo de
credenciais.
 
Etapa 11. O clique aplica-se.
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Um indicador parecerá abaixo do ícone de vidro da hora informá-lo que as configurações
necessárias estiveram aplicadas.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado as credenciais de dispositivo na ponta de
prova da rede de FindIT.
  

Dispositivos da vista na rede
 

A tabela abaixo indica os dispositivos descobertos pela ponta de prova da rede de Cisco
FindIT.
 

 
Dispositivo — O nome do dispositivo descoberto na rede. Um nome de dispositivo pode
aparecer épocas múltiplas segundo o tipo de credenciais úteis.
Tipo credencial — Este pode ser Admin Userid/senha ou SNMP. Isto é usado para
puxar a informação do dispositivo.
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Aprovação das credenciais? — Uma verificação ou um X vermelho podem parecer
determinar mesmo se as credenciais entraram no aplicado acima dos campos ao
dispositivo apropriado. Clicar no X vermelho na lista de dispositivos trará acima a
configuração para as credenciais de dispositivo.
Razão da falha — Uma razão da falha aparece na coluna se um dispositivo não se
comunica com a ponta de prova. As mensagens possíveis incluem “credenciais
inválidas” ou “SNMP desabilitadas”.
 

Nota: Recomenda-se permitir o SNMP no dispositivo de ter uma topologia de rede mais
exata.
 
Você deve agora com sucesso ter visto a identidade dos dispositivos na rede e em seu tipo
credencial correspondente.
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