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 مقدمه 1

 ت.و توسعه داده شده اس دیشبکه، تول تیریو مد شیچند سال گذشته محصوالت متعددی جهت انجام پا یط

در بخش نخست این گزارش  که محصوالت دارد دیگرای نسبت به عمده مزایای شرکت سیسکو 1PI محصول

در این  .گردیدرائه اآن اندازی و تنظیمات ابتدایی راه، نصبهایی برای کارراهو  هآن اشار مزایایها و به ویژگی

 شود.پرداخته میو پیکربندی این محصول  بر شبکه 2نظارت ها در خصوصادامه سرفصل بهنیز بخش 

 شبکه نظارت بر 2

 نظارت بر تنظیمات شبکه 2-1

 4واسطو  3درگاهتنظیمات نظارت بر  2-1-1

را در  نظارتو سپس اطالعات  دیکن جادیا Port Group کی دیتوانمی ،دستگاه خود یهادرگاهنظارت بر  یبرا

های واسطاز  یمنطق هاییبنددسته ها Port Group. دیده شینما  Cisco Prime Infrastructureداشبورد

 یهادرگاهبه دهند، قرار می اختیارکه در  ابعیوتبا استفاده از  که،د ندهمیهستند که به شما اجازه  کاربری

 Port Group کیو  WAN یهادرگاه یبرا Port Group کی دیتوانمیمثال، شما  ی. برادیدستگاه نظارت کن

 .دیکن جادیا مسیریابدر همان  یداخل عیتوز یهادرگاه یبرا گرید

ایجاد کنید. مراحل  خود یهادرگاه بر روی طواسسالمت  نظارت سیاستیک توانید می، هاپس از ایجاد گروه

 .آورده شده است انجام این کار در ادامه

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies 1گام 

                                                    

 

 

1 Prime Infrastructure 

2 Monitoring 

3 Port 

4 Interface 
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 کلیک کنید. My Policiesروی  2گام 

 کلیک کنید. Addروی  3گام 

 کنید. انتخاب Policy Typesاز زیرشاخه را  Interface Health 4گام 

 را انتخاب کنید. Device Selection، Port Group لیست کشویی از 5گام 

 .کنید OKو  کردهرا انتخاب  User Definedگروه  6گام 

 کنید. واردرا  سیاست نام 7گام 

 .تکمیل کنیدرا  فیلدهای مورد نیاز و کرده، انتخابرا  مورد نیاز پارامترها و مقدار آستانه 8گام 

 .کلیک کنیدرا  OK 9گام 

 .کلیک کنیدرا  Save and Activate 10گام 

 Top N را انتخاب کرده و Dashboards > Overview > Network Interfaceنمایش نتایج، برای  11گام 

Interface Utilization dashlet  کنید.مشاهده را 

 را ایدایجاد کرده که قبالًای  Port Groupو کرده ویرایش را  Top N Interface Utilization dashlet 12گام 

 اضافه کنید.

 WAN طواس ات نظارت برتنظیم 2-1-1-1

ی هاطواسروی تمام  صورت کارابه دهد کهمیبه شما این امکان را  WANط واس Port Groupایجاد یک 

WAN  در یکPort Group  داشته باشید. نظارتخاص 

 دهد کهمیارائه را  WANی هاطایستا از واس Port Groupیک  Prime Infrastructureفرض، پیش طوربه

به شما نشان مراحل انجام این کار را زیر روش  شود.می انجامصورت خودکار سالمت به نظارت بر توسط آن

 .دهدمی

 اضافه کنید. Port Groupبه مورد نظر را  WANهای واسط .1

 تأیید کنید. سایت از داشبورد WANی هاطواس پذیریدسترسدر و  استفاده .2

 روش

 :Port Groupبه مورد نظر را  WANهای برای اضافه کردن واسط 1م گا
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 را انتخاب کنید. Inventory > Group Management > Port Groupsالف( 

 را انتخاب کنید. System Defined > WAN Interfacesسمت چپ  یب( از منو

 را بزنید. Add to Groupسپس را انتخاب کرده و  دستگاهج( 

 برای نمایش نتایج: 2 گام

 را انتخاب کنید. Dashboard Overview Add Dashletsالف( 

 :انتخاب کنیدی زیر را هااز گزینه ب( یکی

- Top N WAN Interfaces by Utilization 

- Top N WAN Interfaces with Issues 

 نظارت بر کاراییبرای  NetFlow Data Collectionو  NAM5 اتتنظیم 2-1-2

 با استفاده ازباید  شما ،گیردرا در بر می Assuranceی هاشما الیسنس Prime Infrastructure سازیپیاده اگر

اضافی،  هایdashletکردن  جمعبرای  کار را فعال کنید. این آوری دادهمع، جNetFlowو  NAMهای پیکربندی

 ضروری است. Assurance توسط شده پشتیبانیی هاو دیگر ویژگی هاگزارش

 NAM Data Collectionکردن فعال 2-1-2-1

را فعال  NAM آوری دادهجمع ، بایدآوری کنیدخود جمع NAMتوانید داده را از میکه این از برای اطمینان

یا  ،انجام دهیدصورت مستقل به 6کشف شده یا شده اضافه NAM برای هر این کار را توانیدمیکنید. شما 

 NAMبرای هر را  HTTP/HTTPS هایاعتبارنامه باید قبل از شروعصورت همزمان. بهها NAMبرای تمام 

 کنید.مشخص 

 روش

                                                    

 

 

5 Network Analysis Module 
6 Discovered 
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 را انتخاب کنید. Services > Application Visibility & Control > Data Sources 1گام 

را  data collection فعال کردن برای مورد نیاز NAM دادهمنبع ، NAM Data Collectorدر بخش  2گام 

 انتخاب کنید.

 را بزنید. Enable 3گام 

 نکته:

  بعد از فعال کردنNAM Polling ،داده  توانیدمیNAM داشلت Top N Application  را از داشبورد

Application .فعال کنید 

 فعال کردن برای غیرNAM Data collection ،NAM  منبع دادهمورد نیاز )فعال( یا NAM  را از بخش

NAM Data Collector  و  کردهانتخابDisable .را بزنید 

 NAM Pollingتعریف پارامترهای  2-1-2-2

 صورت زیر تعیین کرد.توان بهشوند را میآوری میها جمعNAMهایی که از داده

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Policies 1 گام

از منوی سمت چپ انتخاب  Policy Typesرا از زیرلیست  NAM Healthسپس  .را بزنید Add  2 گام

 کنید.

سپس فیلدهای مورد نیاز را  .انتخاب کنید خواهید راآوری داده میکه برای جمع NAMی هادستگاه  3 گام

 پر کنید.

 کنید.را مشخص  آستانهو شرایط  پارامترها، Parameters and Thresholds بخشدر   4 گام

 را بزنید. Save and Activate  5گام 

 NetFlow Data Collectionکردن فعال 2-1-2-3

 دیگر و ها، مسیریابهاسوئیچدر  ، باید Flexible NetFlowو NetFlow آوری دادهجمع برای شروع

 1جدول  کنید. فعال Prime Infrastructureداده به انتقال  برایرا  NetFlow (ISR/ASR) شبکهی هادستگاه
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انتقال  منظورها بهآنی پیکربندی هاراه همچنین کنند ومیرا پشتیبانی  NetFlowمختلفی که های دستگاهانواع 

 دهد.میرا نشان  Prime Infrastructureبه   NetFlowداده

 NetFlowاطالعات پشتیبانی  ای از: خالصه1جدول 

 نوع دستگاه
 IOS هاینسخه

 از دهکننپشتیبانی
NetFlow 

های exportانواع 

NetFlow مورد  

یپشتیبان  

NetFlowپیکربندی  در   Prime 

Infrastructure 

قرارداد الگوی 
 نامگذاری7

Cisco ASR 

IOS XE 3.11 to 

15.4(1) S, and 

later Easy 

PerfMon based 

configuration 

(EzPM) 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

HTTP URL 

visibility 

Application 

Traffic Stats 

Choose Services > Application 

Visibility & Control > Interfaces 

Configuration 

Format: V9 and IPFIX 

Netflow-Traffic 

Conv- 

Netflow-App 

Traffic- 

Netflow-Traffic-

Voice-Video- 

Netflow-URL- 

Netflow-

Aggregated-

Traffic-Stats- 

 IOS XE 3.9, 

3.10 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

HTTP URL 

visibility 

AVC 

Troubleshooting 

Choose Services > Application 

Visibility & Control > Interfaces 

Configuration 

Format: V9 and IPFIX 

 

Netflow-Traffic-

Host 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Voice-

Video- 

Netflow-URL- 

Netflow-AVC-

Troubleshooting 

Cisco ISR 15.1(3) T 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Voice & Video 

TCP/UDP: Choose Configuration > 

Templates > Features & 

Technologies > CLI Templates > 

System Templates - CLI > 

Collecting Traffic Statistics 

Voice Video: Use Medianet 

Perfmon CLI template. Choose 

Configuration > Templates > 

Features & Technologies > CLI 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-Voice-

Video- 

                                                    

 

 

7 Template Naming Convention 
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 نوع دستگاه
 IOS هاینسخه

 از دهکننپشتیبانی
NetFlow 

های exportانواع 

NetFlow مورد  

یپشتیبان  

NetFlowپیکربندی  در   Prime 

Infrastructure 

قرارداد الگوی 
 نامگذاری7

Templates > System Templates - 

CLI >Medianet – PerfMon 

Format: V9 

IOS XE 3.11 to 

15.4(1) S, and 

later 

Easy PerfMon 

based config 

(EzPM) 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

HTTP URL 

visibility 

Application 

Traffic Stats 

Choose Services > Application 

Visibility & Control > Interfaces 

Configuration 

Format: V9 and IPFIX 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Traffic-

Voice-Video- 

Netflow-URL- 

Netflow-

Aggregated-

Traffic-Stats- 

 IOS XE 3.9, 

3.10 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

HTTP URL 

visibility 

AVC 

Troubleshooting 

Choose Services > Application 

Visibility & Control > Interfaces 

Configuration 

Format: V9 and IPFIX 

Netflow-Traffic-

Host- 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Voice-

Video- 

Netflow-URL- 

Netflow-AVC-

Troubleshooting- 

Cisco ISR 

G2 
15.1(4) M and 

15.2(1) T 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

TCP/UDP, ART: Create a MACE 

CLI template. See “Configuring 

NetFlor on IRS Devices.” 

Voice & Video: Use Medianet 

Perfmon CLI template. Choose 

Configuration > Templates > 

Features & Technologies > CLI 

Templates > System Templates - 

CLI >Medianet – PerfMon 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Voice-

Video- 
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 نوع دستگاه
 IOS هاینسخه

 از دهکننپشتیبانی
NetFlow 

های exportانواع 

NetFlow مورد  

یپشتیبان  

NetFlowپیکربندی  در   Prime 

Infrastructure 

قرارداد الگوی 
 نامگذاری7

15.2(4) M and 

15.3(1)T 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

Choose: Services > Application 

Visibility & Control >Interfaces 

Configuration 

Format: V9 and IPFIX 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Voice-

Video- 

15.4(1)T and 

later 

Easy PerfMon 

based 

configuration 

(EzPM) 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Application 

Response Time 

(ART) 

Voice & Video 

HTTP URL 

visibility 

Choose Services > Application 

Visibility & Control > Interfaces 

Configuration Format: V9 and 

IPFIX 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-App-

Traffic- 

Netflow-Traffic-

Voice-Video- 

Netflow-App-

Traffic-URL 

Cisco 

Catalyst 

2000 

15.0(2) UCP and 

later 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Create a custom CLI template. See 

“Configuring NetFlow Export on 

Catalyst 2000 Switches”. 

Format: V5, V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Cisco 

Catalyst 

3750-X, 

3560-X 

15.0(1)SE 

IP base or IP 

services feature 

set and equipped 

with the network 

services module. 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Create a custom CLI template. See 

“Configuring NetFlow on Catalyst 

3000, 4000, and 6000 Family of 

Switches.” 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Cisco 

Catalyst 

3850 

(wired) 

15.0(1)EX and 

later 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Voice & Video 

TCP/UDP: Create a custom CLI 

template. Configuring NetFlow on 

Catalyst 3000, 4000, and 6000 

Family of Switches.” 

Voice & Video: Use Medianet 

Perfmon CLI template. Choose 

Configuration > Templates > 

Features & Technologies > CLI 

Templates > System Templates - 

CLI >Medianet – PerfMon 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-Voice-

Video- 

Cisco 

Catalyst 

3850 

(wireless) 

Cisco IOS XE 

Release 3SE 

(Edison) 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

See “Configuring 

FlexibleNetFlow.” 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Cisco 

CT5760 
Katana 5760 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

See “Application Visibility and 

Flexible Netflow.” 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 
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 نوع دستگاه
 IOS هاینسخه

 از دهکننپشتیبانی
NetFlow 

های exportانواع 

NetFlow مورد  

یپشتیبان  

NetFlowپیکربندی  در   Prime 

Infrastructure 

قرارداد الگوی 
 نامگذاری7

Controller 

(Wireless) 

Cisco 

Catalyst 

4500 

15.0(1)XO and 

15.0(2)SG 

onwards 

TCP/UDP 

conversation 

traffic 

Voice & Video 

TCP/UDP: Create a custom CLI 

template. See” Configuring 

NetFlow on Catalyst 3000, 4000, 

and 6000 Family of Switches.” 

Voice & Video: Use Medianet 

Perfmon CLI template. Choose 

Configuration > Templates > 

Features & Technologies > CLI 

Templates > System Templates - 

CLI >Medianet – PerfMon 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-Voice-

Video- 

Cisco 

Catalyst 

6500 

15.1(1)SY and 

later 

TCP /UDP 

conversation 

traffic 

Voice & Video 

TCP/UDP: Create a custom CLI 

template. See” Configuring 

NetFlow on Catalyst 3000, 4000, 

and 6000 Family of Switches.” 

Voice & Video: Use Medianet 

Perfmon CLI template. Choose 

Configuration > Templates > 

Features & Technologies > CLI 

Templates > System Templates - 

CLI >Medianet – PerfMon 

Format: V9 

Netflow-Traffic-

Conv- 

Netflow-Voice-

Video- 

 

 Catalyst 2000 یهاروی سوئیچبر  NetFlow Exportپیکربندی  2-1-2-3-1

ی زیر هاطور که در گام، همان Catalyst 2000یهادستگاه یروبر  NetFlow Exportبرای پیکربندی دستی 

 کنیم.میایجاد  CLI قالب یک ،نشان داده شده است

 روش

را انتخاب  Configuration > Templates > Features & Technologies > CLI Templates > CLI 1گام 

 کنید.

 Newجدید روی  CLI قالب ببرید و برای ایجاد یک informationگر موس را روی آیکون نشان 2 گام

 کلیک کنید.

 .(Prime_NF_CFG_CAT2Kجدید یک نام وارد کنید )برای مثال  CLI قالب برای 3 گام
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 را انتخاب کنید. Device Type ،Switches and Hubsاز لیست  4گام 

دستورات زیر را وارد کنید، متناسب با شبکه خود  Template Detail > CLI Content متنی کادردر  5گام 

 .(بیان شده است نمونهعنوان )این دستورات به دهید تغییررا  هاآن

flow record PrimeNFRec 

match ipv4 protocol 

match ipv4 source address 

match ipv4 destination address 

match transport source-port 

match transport destination-port 

collect counter bytes long 

collect counter packets long 

! 

! 

flow exporter PrimeNFExp 

destination 172.18.54.93 

transport udp 9991 

option exporter-stats timeout 20 

! 

! 

flow monitor PrimeNFMon 

record PrimeNFRec 

exporter PrimeNFExp 

interface GigabitEthernet3/0/1 
ip flow monitor PrimeNFMon input 

 را ذخیره کنید. قالب و را بزنید Save as New Template 6گام 

 6000و  Catalyst 3000, 4000خانواده های سوئیچروی  NetFlowپیکربندی  2-1-2-3-2

 Catalyst 3000, 4000 هایدر دستگاه UDPو  TCPترافیک ی صدور برا NetFlowپیکربندی دستی  منظوربه

 زیر نشان داده شده است. این کار در مراحل .ایجاد کنید CLIیک قالب ، 6000یا 

 روش

را انتخاب  Configuration > Templates > Features & Technologies > CLI Templates > CLI  1گام 

 کنید.

روی  CLIقرار دهید و برای ایجاد یک قالب جدید   informationگر ماوس خود را روی آیکوننشان 2گام 

New .کلیک کنید 

 (Prime_NF_CFG_CAT3K_4Kعنوان مثال، وارد کنید. )به  CLIیک نام برای قالب جدید  3گام 
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 را انتخاب کنید. Device Type  ،Switches and Hubsلیست از 4گام 

 هازیر را وارد کنید، متناسب با شبکه خود آندستورات  Template Detail > CLI Content کادر در 5گام 

 .(شده است انیعنوان نمونه بدستورات به نیا) دهید تغییررا 

flow record PrimeNFRec 

match ipv4 protocol 

match ipv4 source address 

match ipv4 destination address 

match transport source-port 

match transport destination-port 

collect counter bytes long 

collect counter packets long 

flow exporter PrimeNFExp 

destination 172.18.54.93 

transport udp 9991 

option exporter-stats timeout 20 

flow monitor PrimeNFMon 

record PrimeNFRec 

exporter PrimeNFExp 

interface GigabitEthernet3/0/1 
ip flow monitor PrimeNFMon input 

ی هاکه قالب را ذخیره کردید، آن را به دستگاهکلیک کنید. پس از اینSave as New Template روی  6گام 

 خود اعمال کنید.

 ISRی هاروی دستگاه NetFlowپیکربندی  2-1-2-3-3

، از مراحل زیر برای ایجاد ISRدر یک دستگاه  MACEترافیک  صدور برای NetFlowبرای پیکربندی دستی 

 .استفاده کنید CLIیک قالب 

 روش

را انتخاب  Configuration > Templates > Features & Technologies > CLI Templates > CLI 1گام 

 کنید.

روی  CLIقرار دهید و برای ایجاد یک قالب جدید  information گر ماوس خود را روی آیکوننشان 2گام 

New .کلیک کنید 

 (Prime_NF_CFG_MACEعنوان مثال، وارد کنید. )به CLIیک نام برای قالب جدید  3گام 

 را انتخاب کنید. Device Type  ،Routersلیست از 4گام 
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متناسب با شبکه خود  کنید،دستورات زیر را وارد  Template Detail > CLI Content متنی کادر در 5گام 

 .(شده است انیعنوان نمونه بدستورات به نیا) دهید غییرترا  هاآن

flow record type mace mace-record 

collect application name 

collect art all 

! 

flow exporter mace-export 

destination <PI_SERVER_IP_ADDRESS> 

source GigabitEthernet0/1 

transport udp 9991 

! 

flow monitor type mace mace-monitor 

record mace-record 

exporter mace-export 

cache timeout update 600 

class-map match-all PrimeNFClass 

match protocol ip 

exit 

policy-map type mace mace_global 

class PrimeNFClass 

flow monitor mace-monitor 

exit 

exit 
interface GigabitEthernet 0/1 

ی هاکه قالب را ذخیره کردید، آن را به دستگاهکلیک کنید. پس از این Save as New Templateروی  6گام 

 خود اعمال کنید.

 هادستگاه نظارت بر 2-2

 شبکه کینظارت بر تراف یبرا Packet Capture اتمیتنظ 2-2-1

و  هاNAMشود که با استفاده از میباعث  NAM ،Prime Infrastructureاز چند  هاآوری دادهعالوه بر جمع

ASRمشکالت شبکه آسان شود. یابیعیبمدیریت و  ها 

 یابیعیب بهیک اپراتور شبکه زیر،  workflowشود. در میپشتیبانی  هاASRو  هاNAMاین قابلیت برای  نکته:

که ییجا. از آناحراز اصالت مشابه که در چندین شاخه اتفاق افتاده است، نیاز دارد یهااز نقض ایهمجموع

 Packet، اپراتور قابلیت رخ داده استشبکه  هدلیل حمله ببه اصالتاپراتور شک دارد که مشکالت احراز 

Capture در مقابل NAMیا  هاASRکند، سپس میرا برای هر شاخه اجرا  هاPacket Decoder ا برای بررسی ر

 کند.میترافیک مشکوک اجرا 
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 روش

 :8نشست ضبط تعریف یک 1گام

 انتخاب کنید.را  Monitor > Tools > Packet Capture جدید نشست ضبطالف( برای تعریف یک 

خص و مش یکتا را تخصیص دادهیک نام  نشستتعریف به را در صورت نیاز کامل کنید.  Generalب( بخش 

 ،Packet Slice Size کنید. برای ضبط کامل بسته، در بایگانیشده را  ضبطی هاخواهید دادهمیکنید که چگونه 

 را وارد کنید. 0

یا  های کاربردیبرنامه، هاVLAN، ی مقصدهاIPرا برای منابع یا  ضبط شدهخواهید ترافیک میج( اگر 

 هاکلیک کنید و در صورت لزوم فیلتر Addروی  Software Filtersمحدود کنید، در بخش  ی خاصهادرگاه

 د.شومیافزاری ایجاد نکنید، همه چیز ضبط را ایجاد کنید. اگر شما یک فیلتر نرم

یک فقط  .آن یداده یهادرگاهو  NAMیک  :توانید این موارد را انتخاب کنیدمی Devicesد( در قسمت 

و  ASR، یک (در حال اجرا باشد یا نهنشست ضبط چه )د رایجاد کتوان می NAMرا در هر نشست ضبط 

 آن. هایواسط

جدید را ذخیره  نشستتعریف  Prime Infrastructureکلیک کنید.  Start All Sessionsو  Createه( روی 

کند. میاجرا  شدهی مشخص هادستگاه کدام از را بر روی هر ایجداگانههای ضبط نشست سپس و کندمی

را در قسمت  ضبط بستهی هاکند و لیست فایلمیبر روی دستگاه ذخیره  اییهعنوان فایلبهرا  هانشست

Capture Files  دهد.مینمایش 

 ضبط بسته:برای رمزگشایی یک فایل  2گام

 را انتخاب کنید. Monitor > Tools > Packet Captureالف( 

 انتخاب کنید. ASRیا  NAMرا در یک دستگاه  PCAPب( یک فایل 

                                                    

 

 

8 Capture session 
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را انتخاب کنید )عملیات رمزگشایی تنها بر  PI ،Copy To دهندهسرویس به PCAPج( برای کپی کردن فایل 

 شود(.میاجرا  PI دهندهسرویسی موجود در هاروی فایل

 کلیک کنید. View Jobsکه کار کپی با موفقیت انجام شده است روی این تأیید( برای د

 Decodeسپس روی  را انتخاب کرده و check boxجدید  ضبط فایل ایرا باز کنید، بر localhost( پوشه ه

 د.نشومیی رمزگشایی در قسمت پایین ظاهر هاکلیک کنید. داده

برای  TCPمشاهده جریان  رایدهد. بمینشان  بیند،ها را میآن را به صورت الیه کاربرد هاداده TCP( جریان و

کلیک  TCP Streamانتخاب کنید، سپس روی  Packet Listرا از  TCP، یک بسته شده یک فایل رمزگشایی

 مشاهده کنید. HEX dumpصورت بهیا  ASCIIعنوان متن را به هاتوانید دادهمیکنید. شما 

انتخاب  Capture Sessionsرا در قسمت  تعریف نشست، نشست ضبط بستهبرای اجرای دوباره یک  3گام 

 کلیک کنید. Startو سپس روی کرده 

 Jobs Dashboardبا استفاده از  9کارها تیریمد 2-2-2

 Prime کارهای Jobsداشبورد  توانید با استفاده ازمیاگر امتیازات حساب کاربری مناسب را داشته باشید، 

Infrastructure داشبورد را مدیریت کنید. برای مشاهده Jobs گزینه ،Administration> Dashboards> Job 

Dashboard میز آتموفقی صورت کاملبه توانید ببینید که آیا کارمیسرعت جا، شما بهرا انتخاب کنید. از این

 .یا با شکست مواجه شده استو است  بوده نیمه موفق ،است بوده

تا زمانی که منابع در دسترس باشند  Prim Infrastructureاگر کارهای بیش از حدی در حال اجرا هستند، 

از زمان شروع نرمال بندی شده کار زمان کار باعث شود که یک دارد. اگر اینمیکارهای دیگر را در صف نگه 

کارها ممکن این از  یبرخ صورت دستی اجرا کنید.، کار اجرا نخواهد شد و شما باید آن را به خود عبور کند

یک ایمیل به کاربران با اختیارات  Prime Infrastructureشند. در این مورد، داشته با تأییداست نیاز به 

Administrator  دارد تأییدشده است و نیاز به  بندیزمانکند که یک کار میها را مطلع کند و آنمیارسال .

                                                    

 

 

9 Jobs 
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می فیرا توص Jobsداده شده در داشبورد  شینما یهادکمه 2 جدول انجام خواهد شد. تأییدپس از  تنهاکار 

 کند.

 Jobs Dashboardی هادکمه :2 جدول

 دکمه توضیح

 Delete Job کند.میحذف  Jobsیک کار را از داشبورد 

 Edit Job کند.میویرایش را برای کار انتخاب شده تنظیمات پیکربندی شده 

شروع، وقفه و زمان  دهد تا آن را ویرایش کنید )زمانمیدهد و اجازه میرا نمایش  بندیهای زمانسری

 پایان(.

Edit Schedule 

موفق یا شکستکند. از آن برای اجرای دوباره کارهای نیمهمینمونه جدیدی از کار انتخاب شده را اجرا 

 .کنید استفادهخورده 

Run 

میرا ندهد تا بعدا آن را مجددا اجرا کنید. همه کارها میکند، اما اجازه مییک کار در حال اجرا را متوقف 

 کرد.متوقف توان 

Abort 

کند. اگر این کار بخشی از  اجرادهد کسی آن را مجددا میکند و اجازه نمییک کار در حال اجرا را متوقف 

 باشد، کارهای آینده تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. کار یک سری

Cancel Series 

توانید میشود، شما نمیمتوقف  کار سریکه یک میکند. هنگامیشده را متوقف  بندیزمانیک سری کار 

 (.Runرا اجرا کنید )با استفاده از  کار ای از آن سریهیچ نمونه

Pause Series 

 Resume Series گیرد.را از سر می اندشده که متوقف شده بندیزمانیک سری کارهای 

 

در دسترس  یو نظرسنج میستیس کارهای یبرا Cancel Seriesو  Delete Job ،Abort هایگزینه نکته:

 .ستندین

 .دیرا دنبال کن زیر کار، مراحل اتیمشاهده جزئ یبرا

 روش

 را انتخاب کنید. Administration > Dashboards > Job Dashboard 1گام 

، یک سری کار را انتخاب کنید تا اطالعات اساسی )مانند نوع کار، وضعیت، مدت زمان Jobsاز بخش  2گام 

 دست آورید.هزمان شروع بعدی( را بکاری و 
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 Recurrenceدر باالی صفحه کار، فیلد  ، روی لینک نمونه کار کلیک کنید.برای مشاهده وقفه کار  3گام 

 د.نشومیتکرار  هاکار هر چند وقت یک باردهد که مینشان 

نمونه کار کلیک  موفق، روی لینکنیمهخورده یا برای دریافت جزئیات در مورد یک کار شکست  4گام 

برای فهرست کارها کمک کننده  کار به طور خاصاین  کنید و مطالب موجود در صفحه نتیجه را باز کنید.

، این کار در منوی هایی را وارد کنددستگاه CSV  عنوان مثال، اگر یک کاربر با استفاده از یک فایلاست. به

هایی را جزئیات کار، دستگاه. لیست شده است User Jobs > Device Bulk Importدر زیر  Jobsنوار کناری 

 کنند.میرا فهرست  خیر،که با موفقیت اضافه شدند یا 

 شبکهدستگاه و  11و کارایی 10سالمتبر  نظارت 2-3

 نظارت یهااستیس 2-3-1

می نیینظارت است، تعتحت چه از کنترل آن ریغبه ها،، به این دلیل که سیاستمهم استنظارت  یهااستیس

. ه شوندداد شینما Prime Infrastructure هایناحیه گریو د ها، داشبوردهادر گزارش یچه اطالعات که کنند

نظارت بر  سیاست تنهافرض پیش صورتبه د.نکنمین جادیا هادستگاه روی یرییتغ چیه ینظارت یهااستیس

بزرگ  12سیسم در استقرارهاینظارت بر سالمت واسط که به محافظت از کارایی سالمت دستگاه فعال است. 

 < Monitor نظارت یهااستیس تیریمشاهده و مد یبرا فرض فعال نیست.صورت پیشکند، بهکمک می

Monitoring Tools > Monitoring Policies .را انتخاب کنید 

 Automonitoring :فرض در طور پیشهایی که بهسیاستInfrastructure Prime را  اندفعال شده

توانید فرض فعال است. میطور پیش. فقط سیاست نظارت بر سالمت دستگاه بهکندفهرست می

 .انجام دهیدتنظیمات این سیاست را 

 My Policies :که یک سیاستدر اینجا فهرست شده است. هنگامیتوسط شما ایجاد شده  هایسیاست 

 است را مشاهده کنید.توانید جزئیات سیکنید، میانتخاب می My Policiesرا از 

                                                    

 

 

10 Health 

11 Performance 

12 Deployments 
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 نظارت بر سالمت دستگاه تنظیمات اولیه 2-3-2

را  مدیریتتحت ی هادستگاهاین سیاست فعال است.  فرضپیشطور بهسالمت دستگاه نظارت بر  استیس

کند. برای مشاهده میبررسی  ،و در دسترس بودن دستگاه ، دمای محیطمصرفی ، حافظهمصرفی CPU برای

رده را انتخاب ک Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies مسیر سیاستاین  یفعل پیکربندی

 را از لیست سمت چپ انتخاب کنید. Automonitoringسپس و 

 نظارت بر واسط اولیه اتمیتنظ 2-3-3

با تعداد  یهاشبکه یبرا ستمیسها از کارایی نظارت بر واسطشوند. مین نظارت فرضپیشطور به هاواسط

 .صورت زیر عمل کنیدسازی نظارت بر واسط بهو فعال میتنظبرای . کندمیمحافظت  واسط یادیز

 روش

را  My Policiesرا انتخاب کنید، سپس  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies 1گام 

 از لیست سمت چپ انتخاب کنید.

 .را ایجاد شودیک سیاست جدید  تاکلیک کنید  Addروی  2گام 

که یک سیاست را انتخاب میهنگا را انتخاب کنید. Interface Health واسطبر  عمومی برای نظارت 3 گام

 .دهدرا در پنجره نشان میسیاست مربوط به آن تنظیمات  Prime Infrastructureکنید، می

 وارد کنید. را یبا معن و توصیف یک نام 4گام 

یا  هادکمه رادیویی مناسب کلیک کنید و سپس دستگاه، روی Device Selectionاز لیست کشویی  5گام 

را  Interface Health نظارت برخواهید نظارت کنید را انتخاب کنید. اگر سیاست میی دستگاهی که هاگروه

ها یا تنها دستگاه Prime Infrastructure را نیز انتخاب کنید. ها Port Groupتوانید میید، اهانتخاب کرد

 قابل اعمال هستند 3 گامبه سیاست انتخاب شده در کند که ا فهرست میهایی ردرگاه

 نکته:

  فرض برای خواهید از تنظیمات پیشمیاگرpolling بروید. 8 گامآستانه استفاده کنید، به  مقادیر و 
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  با توجه به محدودیت در نسخه فعلیPrime Infrastructure سیاست نظارت بر ،Interface Health کلیه ،

انتخاب  roupport gبا نه تنها مواردی که  کند،بررسی می CRC13شبکه شما را برای خطای داده  هایواسط

 .مرتبط هستند شده

، یک مقدار را از لیست کشویی هر چند وقت یک بار نمونه گرفته شود از واسط کهبرای تنظیم این 6گام 

Polling Frequency که دهندمیبه شما اجازه  هاانتخاب کنید. بعضی از سیاست Polling Frequency  را برای

د که برای ندار Polling Frequencyی دیگر فقط یک هاپارامترهای مختلف تنظیم کنید، در حالی که سیاست

 شود.میهمه پارامترها اعمال 

 .را تنظیم کنید هاتوانید آستانهمیپشتیبانی کند،  14TCAسازی اگر سیاست از سفارشی 7گام 

 بر روی موارد زیر کلیک کنید: 8گام 

 Save and Activate نظارت بالفاصلهشروع  یبرا 

 Save and Close ی دیگرآن در زمان یسازو فعال استیس رهیذخ یبرا 

 نظارت فرضپیش یهااستیس 2-3-4

Prime Infrastructure نظارت بر سالمت زیر، که در  یهاسیاستآوری اطالعات نظارت برای جمع برای

قرار دارند، از اشیای  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies > Automonitoringمسیر 

SNMP کند.استفاده می 

 که مورد بررسی قرار  کندرا توصیف میپارامترهای سالمت دستگاه  3جدول  - پارامترهای دستگاه

 گیرد.می

  مورد بررسی  برای موارد زیر که کندواسط را توصیف میپارامترهای  4ل جدو – واسطپارامترهای

 :گیرندمیقرار 

o Trunk  و Link Portها 

                                                    

 

 

13 Cyclic Redundancy Check 
14 Threshold Crossing Alarm 
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o ی هاطواسWAN 

ها NAMیا  NetFlowاز طریق  هادهند، دادهمیرا ارائه  تضمینیزیر که اطالعات  نظارتی هابرای سیاست

 شوند:میآوری جمع

 Application Response Time 
 NAM Health 
 Traffic Analysis 
 Voice Video Data 
 Voice Video Signaling 

 خودکار پارامتر دستگاه نظارت یارهایمع: 3جدول 
MIB Objects Included MIB Devices Polled Metric 

sysUpTime SNMPv2-MIB All SNMP devices Device 

Availability 

cpmCPUTotalPhysicalIndexcpmC

PUTotal1minRev 
CISCO-PROCESS-

MIB 

Cisco IOS devices, All 

Supported Nexus devices ,

Cisco UCS devices 
CPU 

Utilization 

 
CISCO-ENTITY-

QFP-MIB 
Cisco ASR device 

ciscoMemoryPoolName 

ciscoMemoryPoolType 

ciscoMemoryPoolUsed 

ciscoMemoryPoolFree 

CISCO-MEMORY-

POOL-MIB 
Cisco IOS devices, ISR 

devices. 

Memory Pool 

Utilization 

cpmCPUTotalIndexcpmCPUMem

oryUsedcpmCPUMemoryFree 

CISCO-PROCESS-

MIB 

All supported Cisco Nexus 

devices, 

Cisco UCS devices and 

Cisco IOS XE devices 

cempMemPoolTypecempMemPoo

lNamecempMemPoolUsedcempM

emPoolFree 

CISCO-

ENHANCED-

MEMPOOL-MIB 

Cisco ASA devices, IOS 

XR and Edison devices 

ceqfpMemoryResTypeceqfpMemo

ryResInUseceqfpMemoryResFree 

CISCO-ENTITY-

QFP-MIB Cisco IOS ASR devices 

entSensorValue 
CISCO-ENVMON-

MIB 

ASR, All Supported Nexus 

devices, Cisco UCS devices 
Environment 

Temp 
ciscoEnvMonTemperatureStatusV

alue 

CISCO-ENVMON-

MIB 

Catalyst 2000, 3000, 4000, 

6000, ISR 
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 واسطخودکار پارامتر  نظارت یارهایمع :4جدول 

MIB Objects Included MIB Devices Polled Metric 

ifOperStatus 

ifOutOctets 

ifHighSpeed 

ifInOctets 

ifInErrors 

ifOutErrors 

ifInDiscards 

ifOutDiscards 

IF-MIB 

Cisco IOS 

devices, All 

Supported 

Nexus devices 

Interface 

Availability 

ifHCInBroadcastPkts, ifHCInMulticastPkts, ifInErrors, 

ifInDiscards, ifInUnknownProtos 

ifHCInBroadcastPkts, ifHCInMulticastPkts 

IF-MIB, Old-

CISCO-

Interface-MIB 

Cisco IOS 

devices 
Input 

Utilization 

ifHCInBroadcastPkts, ifHCInMulticastPkts, 

ifHCInUcastPkts, ifInDiscards, ifInUnknownProtos, 

locIfInputQueueDrops 

IF-MIB, Old-

CISCO-

Interface-MIB 

Cisco IOS 

devices 
Output 

Utilization 

ifHCOutBroadcastPkts, ifHCOutMulticastPkts, 

ifHCOutUcastPkts, ifOutDiscards, 

ifOutUnknownProtos, locIfOutputQueueDrops 

IF-MIB, Old-

CISCO-

Interface-MIB 

Cisco IOS 

devices 

Percent 

Drop per 

QoS Class 

 

 Class-Based ،QoS ،Health-Monitoring معیارهای :5جدول 
MIB Objects Included MIB Devices Polled Metric 

cbQosCMDropByte64 

cbQosCMPostPolicyByte64 

cbQosCMPrePolicyByte64 

CISCO-CLASS-

BASED-QOS-MIB Cisco IOS devices QOS calculation 

ifInErrors IF-MIB Cisco IOS devices Interface Inbound Errors 

ifOutErrors IF-MIB Cisco IOS devices Interface Outbound Errors 

ifInDiscards IF-MIB Cisco IOS devices Interface Inbound Discards 

ifOutDiscards IF-MIB Cisco IOS devices Interface Outbound Discards 
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 نظارتفرض شیپ یهااستیس رییتغ 2-3-4-1

که مسائل و قبل از این نظارت کردهی شبکه هامعیارهای دستگاهبر  Prime Infrastructure نظارتی هاسیاست

 Prime ،فرضطور پیشد. بهننکمیثیر قرار دهد، شما را از تغییر شرایط آگاه أها را تحت تعملیات آن پیش آمده

Infrastructure و  ،پشتیبانی شده یهابها و ها، سوئیچهادر مسیریاب فقط معیارهای سالمت دستگاه را

در مورد کند. این میبررسی  trunkی هادرگاهو  ها، لینکWANی هاطواسرا در  واسطمعیارهای سالمت 

آستانه سه بار نقض  مقدار گیرد. اگرمیمورد بررسی قرار ن UCSی سری هاسازی و دستگاهی ذخیرههادستگاه

 Monitor > Monitoringکند که در صفحه می تولید را یک هشدار بحرانی Prime Infrastructure، شود

Tools > Alarms and Events  شود.مینمایش داده 

 .دیرا دنبال کن زیر مراحل آستانه، یو پارامترها polling frequencyکردن  رفعالیغ ای رییتغ یبرا

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies > Automonitoringمسیر  1 گام

صورت دلخواه تغییر را به هاو آستانه polling frequencyرا انتخاب کنید، سپس  Device Health 2گام 

 دهید.

 .بر روی موارد زیر کلیک کنید 3گام 

 Save and Activate انتخاب شده. یهابرای ذخیره و فعال کردن بالفاصله سیاست بر روی دستگاه 

 Save and Close سازی آن در زمانی دیگر.برای ذخیره سیاست و فعال 

 تجهیزاتشبکه و  صحت سالمت یبررس یبرا هااستفاده از داشبورد 2-3-5

Prime Infrastructure دهد. بعضی میو شبکه ارائه  هادستگاه نظارت بررا برای  هاانواع مختلفی از داشبورد

 توانند ارائه دهند، در زیر آمده است:می هایی که داشبوردهااز نمونه
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 ی پایین، های غیرقابل دسترس، رابطها، مانند دستگاه16سراسر شبکه 15زمان حقیقی اطالعات وضعیت

 .هاهشدارو جدیدترین 

  ی با باالترین هاطواسو  هاد، و دستگاهنافتمیاتفاق  ربیشتکه ها هشدارخالصه اطالعات تاریخی، مانند

 .CPUمیزان حافظه و مصرف 

 هاو هشدار هاطواسآمار  میزان مصرف، به دستگاه، یاطالعات خاص دستگاه، مانند سابقه دسترس. 

  17تکنولوژی خاصاطالعات. 

 در حال نظارت بر آن است Prime Infrastructure چه کهآن بررسی 2-3-6

 دهد:ارائه می ریاطالعات ز دست آوردنگی بهچگوناتی را در مورد حیتوض سرفصل نیا

 هاوضعیت و تاریخ آن به همراه فعال هستند، هاکدام سیاست. 

  پارامترهای خاصی کهPrime Infrastructure  های مورد نظر و ، فرکانسکندها را بررسی میآنرا

 .هاآن TCAتنظیمات 

 اند.دادهآن مورد استفاده قرار  یعنوان مبناده و کدام نوع سیاست را بهسیاست را ایجاد کر چه کسانی 

که آیا این و این ،سیاست اجرای آخرین ، زماندهدسیاست مورد بررسی قرار می برای پیدا کردن آنچه که یک

 Myسپس  و Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policiesسیاست در حال حاضر فعال است، 

Policies  .را انتخاب کنیدPrime Infrastructure شما  توسط یا قابل دسترسی ایجاد شده نظارت هایسیاست

 کند.می فهرست 6جدول به همراه اطالعات  را

 تاسیس اطالعات مربوط به یک: 6جدول 

 فیلد توضیح

 Name وسط سازنده سیاست مشخص شده است(.نام سیاست )ت

 Message .سیاست )توسط سازنده سیاست مشخص شده است( توصیف

                                                    

 

 

15 Real-time 

16 Network-wide 

17 Technology-specific 
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 Type .برای ایجاد این سیاستاستفاده شده قالب )نوع سیاست( 

 Status فعال یا غیرفعال.

مینمایش داده شود،  Yes. اگر کندمی شده نظارتتولید ی هاTCAآستانه و پارامتر  بر که آیا سیاستاین

 بررسی کنید. دستورات همین جدولرا با استفاده از  TCAتوانید تنظیمات 

Threshold 

 به hyperlinkیک  شامل دهد ومیتعداد دفعاتی که سیاست فعال شده است را نشان  -فعال  نظارت سیاست

 :دهداست که موارد زیر را نشان می popup یک پنجره

 ه بودسیاست فعال شد کهزمانی 

 اگر لیست بسیار طوالنی است سیاست مورد ارزیابی قرار گرفتند. اجراهای در هر یک از هاکدام دستگاه ،

 باز شود. popupقرار دهید تا پنجره  Activated forخود را روی لیست در ستون  وسم

 دهد.میرا نمایش  Not Available -غیرفعال  نظارت سیاست

Activation 

History 

کدام پارامترها که  گویدمیاست که به شما  popupیک پنجره  به hyperlinkیک شامل  –فعال  نظارتسیاست 

خود را روی لیست در ستون  موس. اگر لیست بسیار طوالنی است، اندسیاست بررسی شده اجرای در هر

Parameters  قرار دهید تا پنجرهpopup .باز شود 

 دهد.میرا نمایش  Not Available -غیرفعال  نظارت سیاست

Collection 

Status 

 

سمت چپ  ستیرا از ل استیس کی، My Policies، از TCAو  polling frequencies جزئیات مشاهده یبرا

 د.نشومیداده  شینما 7جدول اطالعات  است،ی. بسته به نوع سدیانتخاب کن

 یک سیاستاطالعات جزئیات : 7جدول 

 فیلد توضیح

 General .، سازنده، وضعیت، نوع سیاستتوصیفنام، 

Information 

 Device Selection .کندها نظارت میبر آنهایی که سیاست دستگاه

 Polling Frequency کند.میپارامترهای دستگاه را بررسی  Prime Infrastructure هر چند وقت یک بار

گیرند. برای مشاهده میها، در صورت وجود، مورد بررسی قرار آن TCAکدام پارامترها و تنظیمات 

 روی فلش کنار نام پارامتر کلیک کنید. TCAتنظیمات 

Parameters and 

Thresholds 
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 گیرندها توسط سیاست مورد بررسی قرار میکه کدام پارامترها و شمارندهبررسی این 2-3-6-1

 .دیدنبال کنرا زیر شوند، روش می یبررس سیاست کیکدام پارامترها توسط  که دیکه مشخص کننیا یبرا

 روش

 .را انتخاب کنید My Policiesسپس و  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies 1گام 

Web GUI دهدنشان میفعال و غیرفعال موجود را  نظارتی هالیست سیاست. 

 :گیرندقرار می مورد استفاده توسط یک سیاست موجودکه ی یبرای بررسی پارامترها 2گام 

 ند، سیاست را در پنجره سمت راست قرار اهمورد بررسی قرار گرفت مشاهده پارامترهایی که اخیراً برای

 Collectedوگوی کادر گفت کلیک کنید. در Collection Statusدر ستون  Detailsدهید، سپس روی 

Data موس را روی متن در ستون ،Parameter شاهده کنید.قرار دهید تا لیست پارامترهای مورد نظر را م 

  برای مشاهده پارامترها همراه با تنظیماتpolling هامربوط به آن ،My Policies  در قسمت سمت چپ

 pollingسپس سیاست مورد نظر را انتخاب کنید. پنجره سمت راست پارامترها و تنظیمات رده و را باز ک

 دهد.میرا نمایش 

 یک نوع سیاست خاص:برای بررسی پارامترهای استفاده شده توسط  3گام 

1. Edit ی پشتیبانی شده در قسمت سمت چپ لیست شده است.هارا کلیک کنید. انواع سیاست 

مات تنظی نوع سیاست را انتخاب کنید. پنجره سمت راست پارامترهای مورد نظر آن سیاست را همراه با .2

 دهد.مینمایش  TCAو  polling فرضپیش

 18سیاست نظارتقبلی های مجموعه داده تیوضع یبررس 2-3-7

 صورت زیر عمل کنید:های قبلی مربوط به یک سیاست نظارت بهبرای بررسی مجموعه داده

 روش

                                                    

 

 

18 Past Monitoring Policy Data Collections 
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 My Policiesروی  ورا انتخاب  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policiesمسیر  1گام 

 کلیک کنید.

باز گوی کادر گفتکلیک کنید تا  Details، روی Collection Statusدر و ، را انتخاب کرده سیاست 2گام 

قرار گرفته است، موس را روی متن در ستون  بررسیکه چه پارامتری برای دستگاه مورد شود. برای دیدن این

Parameter قرار دهید. 

 کندها نظارت میهایی که یک سیاست بر آنمجموعه دستگاه رییتغ 2-3-8

. همه شوندی آورجمع نظارت اطالعاتهر چند وقت یک بار  صورت سفارشی تعیین کنید کهبه دیتوانمیشما 

کند،  یآورممکن است فقط آمار را جمع استیس کیمثال،  یبرا .را ندارند ماتیتنظ نیتمام ا هااستیس

 را ندارد. هشداری ایآستانه  چیه نیبنابرا

 روش

 را خواهید ویرایش کنیدمیسیاستی که  سپس و Monitor > Monitoring Policies > My Policies 1گام 

 انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Editبررسی کنید و روی  را خواهید ویرایش کنیدکه می یسیاست 2گام 

 کلیک کنید. Device Selectionبر روی لیست کشویی  3گام 

مربوط به یک گروه با بیش  بررسی کادر ، اگرDevice Groupsهنگام انتخاب دستگاه با استفاده از گزینه  نکته:

 .شوندمینمایش داده صفحه انتخاب دستگاه  اولین رکورد در 100اولین تنها ، تیک زده باشیدرکورد را  100از 

 به صفحه بعدی بروید. بقیه رکوردهابرای انتخاب 

 در صورت نیاز. هاانتخاب و عدم انتخاب دستگاه 4گام 

 Save andی انتخاب شده، روی هاکردن بالفاصله سیاست بر روی دستگاهبرای ذخیره و فعال  5گام 

Activate کلیک کنید. 
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 نظارت استیس یبرا Polling رییغت 2-3-9

. همه آوری شوندهر چند وقت یک بار اطالعات نظارت جمع صورت سفارشی تعیین کنید کهبه دیتوانمیشما 

کند،  یآورممکن است فقط آمار را جمع استیس کیمثال،  یبرا .را ندارند ماتیتنظ نیتمام ا هااستیس

 مربوط به آن را ندارد. هشدار ایآستانه  چیه نیبنابرا

 روش

 My Policiesانتخاب و سپس روی را  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies   1گام 

 کلیک کنید.

 کلیک کنید. Editانتخاب کنید و روی را خواهید ویرایش کنید میسیاستی که  2گام 

 بستگی به نوع سیاست نظارت دارد. pollingرا تنظیم کنید. نحوه تنظیم  polling frequency 3گام 

 Save and Activateی انتخاب شده روی هابرای ذخیره و فعال کردن بالفاصله سیاست در دستگاه 4گام 

 .کلیک کنید

 نظارت استیس برای یک و هشدار هاآستانه رفتار رییتغ 2-3-10

 Prime Infrastructure ایکه آنیو ا ،دیکن یرا سفارشاست مشکل نشان دهنده که  یامقدار آستانه دیتوانمیشما 

 هااستیکند. همه س جادیا ،شودمی ییمشکل شناسا کیکه میهشدار را هنگا کی ای یاطالعات دادخر کی دیبا

 چیه نیبنابرا و کند یآورممکن است فقط آمار را جمع استیس کیمثال،  یبرا .را ندارند ماتیتنظ نیتمام ا

 مربوط به آن را ندارد. هشدار ایآستانه 

 روش

 My، و سپس روی هدرانتخاب کرا  Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies 1گام 

Policies .کلیک کنید 

 کلیک کنید. Editانتخاب کنید و روی  را خواهید ویرایش کنیدمیسیاستی که  2گام 

 کنید. انتخاب را خواهید تغییر دهیدمیپارامتری که  3گام 

 .اضافه کنید را توانید شرایط موجود را تغییر دهید یا شرایط جدیدیمی. شما کنید بازپارامتر را  4گام 
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شده  ی انتخابهابر روی دستگاه سیاست کلیک کنید تا بالفاصله Save and Activateبر روی  سپس 5گام 

 .فعال شود وذخیره 

 دادهاخنظارت بر هشدارها و ر 2-4

 دادهاخهشدارها و ر 2-4-1

قابل ریغ ای، درگاه تیوضع رییافتد، مانند تغمیزمان خاص اتفاق  کیاست که در  مجزاحادثه  کی 19دادخر کی

در شبکه را نشان دهند.  ییاستثنا طیشرا ای هایتوانند خطاها، خرابمی دادهارخدستگاه.  شدن یک دسترس

 را مشخص کنند. ییاستثنا طیشرا ای هایخطاها، خراب این 20پاک شدنتوانند می هاآن نیهمچن

 یدادهاخاست. فقط ر مرتبط با هم دادخچند ر ای کی یراب Prime Infrastructureاز طرف پاسخ  کی 21هشدار

، بزرگ ،ی)بحران 23شده( و شدتنپاک ای شدهپاک) 22وضعیتشوند. هشدارها می هشدار جادیخاص باعث ا

هشدار به کهمگر این) مانندباقی میباز  نشده است پاک دادخکه ری. هشدارها تا زماندارند (غیره وکوچک 

 .شود( پاک یصورت دست

 دادهاخو رها هشداری وزرسانرهو ب جادیا 2-4-2

Prime Infrastructure ،SNMP trap و  هاsyslogهایرا از دستگاه ها IPv4  وIPv6  یک  . آنکندمیپردازش

 Primeکند چگونه باید به این رخدادها پاسخ دهد. میکه تعیین  داردنگه میرا  هارخداد کاتالوگ از

Infrastructure دهدانجام میرخداد  هنگام پردازش یکزیر را در  کلی مراحل: 

شود. اگر پشتیبانی میپشتیبانی نشوند، رخداد ایجاد ن Prim Infrastructureتوسط  syslogیا  trapاگر  .1

 یک رخداد Prim Infrastructureشود و میبرای پردازش سطح باالتر در نظر گرفته  syslogیا  trapشوند، 

 کند.میایجاد  را یک هشدارصورت بالقوه هو ب ،شدت یک را با پردازش شده

                                                    

 

 

19 Event 

20 Clearing 
21 Alarm 

22 State 

23 Severity 
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 .کندمی شناساییرا  ستاخداد را ایجاد کرده که ر ای از آنمؤلفه دستگاه و .2

شود. برخی از رخدادها دارای می inventory آوریجمعآیا رخداد پشتیبانی شده باعث کند که می بررسی .3

 .کنندرا مشخص میآوری کند جمع Prime Infrastructure قوانین خاصی هستند که اطالعاتی که باید

پشتیبانی شده تکراری است. اگر یک رخداد تکراری از یک رخداد موجود آیا رخداد کند که می بررسی .4

 .شودنمی. یک هشدار جدید ایجاد شودمیو در پایگاه داده ذخیره  لیست شده باشد، در زبانه رخداد

 است. CLEAREDیا  INFOآیا شدت رخداد کند که می بررسی .5

  اگرINFO  یاCLEARED  ،باشدPrime Infrastructure در آن را  و را ذخیره کرده رخدادGUI 

 .دهدمینمایش 

 باشد شدت دیگر نوع اگر هر ،Prime Infrastructure  کند که آیا یک هشدار جدید باید میارزیابی

 باز شود )مرحله بعدی(.

 آیا یک هشدار در حال حاضر وجود دارد یا یک هشدار جدید باید ایجاد شود.کند که می بررسی .6

  ،اگر یک هشدار وجود داشته باشدPrime Infrastructure  کند. می مرتبطرخداد را به هشدار موجود

 یزمان مهر و شته باشدکه با شدت رخداد جدید مطابقت دا کندتغییر میای شدت هشدار به گونه

 د.شباشد، هشدار پاک خواهد  clearingاگر یک رخداد  شود.میروز هشدار به

  ،اگر هشدار وجود نداشته باشدPrim Infrastructure  آن را  شدت کند ومییک هشدار جدید ایجاد

 دهد.می تخصیصشدت رخداد  مانند

 هاهشدار شیو نما یافتن 2-4-3

را انتخاب کنید. هشدارها  Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Eventsبرای مشاهده هشدارها، 

 شوند:میصورت زیر نمایش داده ی جداگانه در جدول هشدارها بههازبانهشوند و در میبه چهار دسته تقسیم 

 Network Health – گر هشدارهای سالمت شبکه است که هشدارهای نشانRogue AP ،Adhoc 

Rogue ،Security  وSystem گیرنددر آ قرار نمی. 

 Rogue AP - دسته  هایهشدارRogue AP  وAdhoc Rogue  دهد.میرا نشان 

 Security –  دهد.میامنیت را نشان  دستههشدارهای 

 System-  دهد.میسیستم را نشان  دستههشدارهای 

 خاص است. هشدار دهنده تعداد کل هشدارهای آن دستهنشان ،زبانهشماره کنار هر نام 
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Show Active Alarms -  ی سفارشی هاکنید و همچنین فیلتر وجوجست راتوانید هشدارهای خاص میشما

جز هشدارهای به ،Alarms and Eventsرض، صفحه فشطور پی)از پیش تعیین شده( را ایجاد و ذخیره کنید. به

اساس تنظیمات فعال به صورت خودکار بر هاید. هشداردهمیهشدار فعال آخر را نشان  4000پاک شده، 

 ،Refresh-Pause Autoانید با کلیک دکمه تومیشود. شما می 24تازه، My Preferencesانتخاب شده در صفحه 

 هشدارها را غیرفعال کنید. سازیتازهطور موقت به

Show Alarm History -  هشدار، روی  20،000برای نمایش تاShow Alarm History در صفحهAlarms 

and Events کلیک کنید. هشدارها در حالتShow Alarm History اما، با شوند. مین تازهطور خودکار به

 .دیکن تازه یها را به صورت دستهشدار دیتوانیم دادها،رخهشدارها و  جدولدر  Refreshنماد  یرو کیکل

 ییکشو ستیموجود در ل هشدار یهانهیگز :8جدول
 بروید Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Eventsبه مسیر  برای پیدا کردن هشدارها

هشدارهای تولید شده توسط 

 دستگاه خاص یک

باز شود، سپس  Device 360در کنار نام دستگاه کلیک کنید تا  "I"برای هشدارهای فعال، روی نماد 

هشدارها و رخدادها مراجعه  کلیک کنید. برای هشدارهای پاک شده، به جدول Alarmsروی زبانه 

 هایبرای بررسی هشدار Chassis Viewتوانید از های خاص، شما همچنین میبرای دستگاه کنید.

 دستگاه استفاده کنید.

تخصیص داده شده هشدارهای 

 شما به

توانید را انتخاب کنید. همچنین می Alarms assigned to meکلیک کنید و  Showروی لیست کشویی 

 استفاده کنید. 25همبستهاز این فیلتر برای هشدارهای پاک شده و 

 را انتخاب کنید. Alarms Unassignedکلیک کنید و  Showروی لیست کشویی  تخصیص داده نشدههشدارهای 

آخرین هشدارها با توجه به 

 Prime برچسب زمان

Infrastructure 

 برای هشدارهای فعال:

  بر روی فیلتر کشویی  -دقیقه گذشته  30هشدارها درShow  دقیقه آخر  30یا  15، 5کلیک کنید و

 (PI timestamp) را انتخاب کنید.

  بر روی فیلتر کشویی  -ساعت گذشته  24هشدارها درShow  ساعت  24یا  8، 1کلیک کنید و

 (PI timestamp) آخر را انتخاب کنید.

                                                    

 

 

24 Refresh 
25 Correlated 
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  بر روی فیلتر کشویی  -روز گذشته  7هشدارها درShow  روز گذشته را انتخاب  7کلیک کنید و

 (PI timestamp) کنید.

آخرین هشدارها با توجه به 

 رچسب زمان دستگاهب

 .( انتخاب کنیدDevice timestamp، اما فیلترها را با پسوند )به روش گفته شده در سطر قبل عمل کنید

همه هشدارهای ایجاد شده 

توسط یک گروه، سری یا نوع 

 دستگاه

 توانید از این فیلتر برای هشدارهایسمت چپ انتخاب کنید. همچنین می صفحه پیمایشیک گروه را از 

 استفاده کنید. همبستهپاک شده و 

هشدارها با استفاده از فیلترهای 

 سفارشی

 ایجاد و ذخیره فیلتر پیشرفته

 

 هارنگعالئم هشدار و تفسیر رخداد و  2-4-4

 توسط دادخر ای هشدار کونیآ کی شیبا نما Prime Infrastructureدر شبکه وجود دارد،  یکه مشکلمیهنگا

 .کند، مشکل را اعالم میشودمیبا مشکل مواجه دار مشکلعنصر 

 شدت هشدار یهاکونیآ 2-4-4-1

 یهاداده شده در بخش شینما یهاکونیآ یرا برا هابه آن سطوح شدت مربوطهشدار و  یهارنگ 9جدول 

 کند.می ستیل Web GUIمختلف 

 هشدارهای : لیست رنگ9جدول 

 آیکون توضیح رنگ

  هشدار بحرانی قرمز

 هشدار بزرگ نارنجی
 

 هشدار کوچک زرد
 

 هشدار اخطار آبی روشن
 

 هشدار پاک شده، طبیعی سبز
 

 اطالعات هشدار متوسط آبی
 

  هشدار نامشخص آبی تیره
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 اطالعات هشدار جزئیات و یابیعیب 2-4-5

 نمایش جزئیات هشدار 2-4-5-1

توانید این کار را از لیست هشدارها انجام میبرای دریافت جزئیات بیشتر در مورد یک هشدار، آن را باز کنید. 

در  Details، یا با کلیک روی Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Eventsدهید )با انتخاب 

Alarm Summary pop-up.) 

Device Details - درس، ، آشدهمدیریت نام دستگاهuptime ،

 آوری و غیرهوضعیت دستیابی، وضعیت جمع

General Information – آخرین و  هکه هشدار یافت شدزمانی

، شدت فعلی و آخرین شدت و چگونگی شناسایی روزرسانیبه

 دهدمیرا نشان 

Device Events -  رخدادهای اخیر دستگاه در ساعت گذشته

 ترتیب وقوع زمانی()از هر نوع، به

Messages –  پیامTrap ،syslog یا ،TL1 

 

 هشدار فعال یک برای یابیعیباطالعات یافتن  2-4-5-2

به هشدار استفاده  پیشنهادی و پاسخ ،فعال رخ داده است هشدار کیچرا  هکنیا حیتوض یبرازیر روش  از

 .دیکن

 که در پنجره یتوانند اطالعاتمی کافی ازاتیامت یکاربران دارا .دندارناطالعات را  نیا هاهشدار تمام نکته:

popup دهند. رییتغ ای کرده اضافه را شوندمیداده  شینما 

 روش

 Alarms زبانهرا انتخاب کنید، سپس  Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Eventsمسیر  1گام 

 را کلیک کنید.

 popupکلیک کنید تا پنجره  Conditionدر ستون  "i"سپس روی نماد را پیدا کرده و  محل هشدار 2 گام

 دهد.میرا ارائه  ،دنتواند برای رفع خطر هشدار انجام شومیای که شده باز شود که توضیح و اقدامات توصیه

نیم اقدامات خود را مستند کنید. هشدار را انتخاب کنید، روی کیاگر اقداماتی را انجام دهید، توصیه م

Annotation .کلیک کنید 
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 هشدار یک ط باتبمر یدادهاخکردن ر دایپ 2-4-5-3

 کیکل Severityدر کنار  "i"نماد  یهشدار، از جدول هشدارها، رو یک ط باتبمر یدادهاخمشاهده ر یبرا

 .دیکن

 

 هشدارهاکردن و پاک  تأیید 2-4-6

 داشته باشد. 28شده پاک ای 27شده تأیید،  26نشده تأیید تیتواند وضعمی هشدار کی

2-4-6-1 Not Acknowledged 
در شبکه  ی جدیدخطا یک وضعیتتواند نشان دهنده می. نشده استمشکل کار  بر روی معناست که نیبه ا

 ای تأییدکه ینشده تا زمان تأیید یپاک شده که دوباره اتفاق افتاده است. هشدارها یخطا تیوضع یک ایباشد 

 .شوندمینحذف  دادهاخاز جداول هشدارها و ر پاک شوند

2-4-6-2 Acknowledged 
توان آن را مییا در حال انجام است، و بر روی آن کار وضعیت خطا شناخته شده و یا به این معنی است که 

 Acknowledgedیک عملیات دستی است. رخداد  Acknowledgedنادیده گرفت. تغییر هشدار به وضعیت 

ط با آن دوباره تکرار شوند، رخدادها به هشدار تبهنوز باز است )یعنی پاک نشده(، بنابراین اگر رخدادهای مر

 شوند.میاضافه 

                                                    

 

 

26 Not Acknowledged 
27 Acknowledged 
28 Cleared 
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 Hide اتمیرفتار به تنظ نیشوند. امیهشدار حذف ن ستیشده از ل تأیید یهشدارها رض،فشیطور پبه

Acknowledge Alarms شود.میکنترل  ریدارد که توسط مد یبستگ 

2-4-6-3 Cleared 
ه ب مربوط هایندارد. اگر یک هشدار پاک شده باشد اما رخدادبه این معنی است که وضعیت خطا دیگر وجود 

 کند.مییک هشدار جدید را باز  Prime Infrastructureد، ندوباره رخ ده آن

نمایش داده نخواهد شد. برای مشاهده  Alarms and Eventsرض، هشدار پاک شده در صفحه فشطور پیبه

 صورت زیر عمل کنید.به Alarms and Eventsحه در صف Alarms Historyهشدار پاک شده در جدول 

  مسیرAdministration > Settings > System settings سپس  وAlarms and Events .را انتخاب کنید 

  در زیرAlarm Display Options ،Hide cleared Alarms .را عالمت بزنید 

 صورت زیر عمل کنید.نیز به هشدار کی تیوضع رییتغ یبرا

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Alarms & Eventsمسیر  1گام 

و وضعیت مناسب را انتخاب کنید را انتخاب کرده  Change Statusهشدار را انتخاب کنید، سپس  2گام 

(Acknowledge ،Unacknowledge ،Clear ،Clear all this Condition.) 

کلیک  Yesرا پاک کنید، روی  شده شرایط مشخصبا خواهید تمام هشدارهای میکه این تأییدبرای  3گام 

 .کنید

 هشدارها یندازاهرا نحوه تیریمد 2-4-7

ن آوری شوند، و همچنیصورت سفارشی تعیین کنید که هر چند وقت یک بار اطالعات جمعبه دیتوانمیشما 

که یک میباید هنگا Prime Infrastructure که چگونهکند، و اینای که داللت بر یک مشکل میمقدار آستانه

. همه توانید سفارشی کنید، را میشود یک رخداد اطالعاتی یا یک هشدار را ایجاد کندمیمشکل شناسایی 

آوری کند، برای مثال، یک سیاست ممکن است فقط آمار را جمع .تمام این تنظیمات را ندارند هاسیاست

 بوط به آن را ندارد.بنابراین هیچ آستانه یا هشدار مر

 روش
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و سیاستی  رفته Monitor > Monitoring Tools > Monitoring Policies > My Policiesمسیر به  1گام 

 خواهید ویرایش کنید را انتخاب کنید.میکه 

 رشته درتوانید پارامتر را با وارد کردن یک می. کنید پیدارا  خواهید آن را تغییر دهیدپارامتری که می 2گام 

 کنید. وجوجست Parameter کادر متنی

انتخاب  Polling Frequency لیست کشویی از جدیدی را polling interval ،intervalبرای تنظیم  3گام 

 Pollingرا انتخاب کنید. توجه داشته باشید که برخی از  polling ،No Pollingکنید. برای غیرفعال کردن 

Frequency  شود. تغییر میارامترها اعمال به گروهی از پهاgroup interval ،polling  را برای همه تنظیمات

 Primeنداشته باشد،  را ط با آنتب. اگر یک سیاست هیچ آستانه یا رخداد مرخواهد دادگروه تغییر 

Infrastructure  خواهد تغییرات را ذخیره کند.میاز شما 

 را باز کنید و یک مقدار را از لیست کشویی انتخاب کنید. parameterبرای تغییر مقدار آستانه،  4گام 

باید انجام چه کاری  Prime Infrastructure، شودمیآستانه عبور  مقدار که وقتی ازبرای تعیین این 5گام 

را برای  Prime Infrastructureتوانید مییک مقدار هشدار را از لیست کشویی پارامتر انتخاب کنید. شما  ،شود

ام د کنید یا هیچ کاری انجشدت مشخص پیکربندی کنید، یک رخداد اطالعاتی تولی هشدار با یک اد یکایج

 ندهید.

 Save and Activate ،ی انتخاب شدههابرای ذخیره و فعال کردن بالفاصله سیاست بر روی دستگاه 6گام 

 را انتخاب کنید. Save and Close سازی آن در زمانی دیگربرای ذخیره سیاست و فعال را کلیک کنید.

 هاSyslogنمایش  2-4-8

Prime Infrastructure  تمامsyslogیی که توسط های دستگاهی همهوسیلهبه که ،هفتتا  صفراز شدت  ،ها

Prime Infrastructure  کنداند را ثبت میشدهشوند، ایجاد میمدیریت .Prime Infrastructure  همچنین تمام

 نمایشیی هابا محدودیت syslog دو میلیون حداکثر Prime Infrastructure کند.میرا ثبت  SNMPی هاپیام

 کند:میذخیره  را زیر

 Live syslog streaming - 2،000 حداکثر syslog 

 Historic syslogs -  200،000حداکثر syslog 

 روش
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. از فیلترها بروید Monitor> Monitoring Tools> Syslog Viewerمسیر  ها بهsyslogبرای مشاهده  1گام 

 :عنوان مثال، بهوارد کنید هارا در فیلد منظمتوانید عبارات میی مختلف استفاده کنید. هاsyslogبرای یافتن 

^Auth, V|violation|$,^Sec*V|violation$ 

کلیک  Pauseکلیک کنید. اگر داده بسیار زیاد بود، روی  Live زبانه، روی هاlive syslogبرای مشاهده  2گام 

 کلیک کنید. Resumeتوانید هر زمان که بخواهید بر روی دکمه میکنید و 

کلیک کنید  Live زبانهروی  که شما براین قبل ازهایی که syslog) میی قدیهاsyslogبرای مشاهده  3گام 

 کلیک کنید. Historic زبانه(، روی انددریافت شده

 Prime Infrastructure .کلیک کنید Duplicateرا ببینید، روی  syslog یکخواهید تکرار میاگر ن 4گام 

 دهد.نمایش می Countها را در فیلد های از آن نوع را با هم در یک خط تجمیع کرده و تعداد آنsyslogتمام 

های ایستا را ببینید. برای نشان دادن تعداد syslogکلیک کنید تا  Take SnapShotی بر روی زبانه 5گام 

syslogخواهید در هر صفحه نشان داده شود، هایی که میPage Size .را وارد کنید 

 PDF ای CSV لیفا کیبه  دادهاخر ایهشدارها  ارسال 2-4-9

 .دیاستفاده کن PDFیا  CSV لیفا کیدر قالب رخدادها  ایهشدارها  رهیذخ یبرازیر روش  از

 روش

 .را انتخاب کنید خواهید ارسال کنیدمییی که هاداده 1گام 

  هشدارها- Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Events  را انتخاب کنید، سپس روی زبانه

Alarms  یاCleared Alarms .کلیک کنید 

  رخدادها- Monitor > Monitoring Tools > Alarms and Events  را انتخاب کنید، سپس روی زبانه

Events .کلیک کنید 

 یمارسال ممکن است ک فرآیند، به آن فیلتر اعمال کنید. در غیر این صورت داریدی زیادی هااگر داده 2گام 

 طول بکشد.

 باز شود. Exportرا کلیک کنید تا دیالوگ باکس  در سمت راست باالی جدول  3گام 

 .کلیک کنید و فایل را ذخیره کنید OKرا انتخاب کنید، روی  PDFیا  CSV 4گام 
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2-4-10 Alarm Policy 
Alarm Policy و دهد، یک روش فیلتر کردن است که به شما امکان کنترل هشدارها در وضعیت شبکه را می

 Monitor > Monitoring Tools، های هشدارسیاستدهد. برای مشاهده میدر نتیجه نویز سیستم را کاهش 

> Alarm Policies  بندی هرتبرا ایجاد، ویرایش، حذف و  های هشدارسیاستتوانید میرا انتخاب کنید. شما

 کنید.

 اعمالقابل  اند،ساخته شده Prime Infrastructureتوسط  هشدارهایی که قبالً بهجدید  های هشدارسیاست

 د:رر ایجاد کزی انجام کارهای توان برایمیرا  های هشدارسیاستد بود. ننخواه

 Suppress alarms - طبیعی  صورترخدادها به ،د. اماکنمیتولید ن هشدارشده  برای رخدادهای انتخاب

 ایجاد و ذخیره خواهند شد.

 Suppress events and alarms – دکنتولید نمی و رخداد هشدار. 

 Change alarm severities - که مطابق شرایط تعیین  ،رخدادهافرض سیستم برای هشدارها/شدت پیش

 .کندمی رونویسیرا  ،شده در سیاست هستند

 Create disassociation threshold alarm - درصد معینی از نقاط  شود کهتولید می یک هشدار زمانی

 .اندخود جدا شده هایهکننداز کنترل هادسترسی به یک یا چند گروه از دستگاه

 Configure AP Disassociated alarm suppression - با وضعیت  یهشدارها“AP disassociated 

from controller”  یا موقتی متوقف کنید یطور دائمبهرا. 
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 Alarm Policyانواع  2-4-10-1

 Alarm Policy: انواع 10جدول 
Available Action Options Policy Type 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

Access Point 

 Create Disassociation Threshold Alarm 

 Configure Suppression for AP Disassociated Alarm 

AP Disassociation 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

Controller 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

Interface 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

Layer 2 Switch 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

System 

 Suppress Alarms 

 Suppress Alarms and Events 

 Change Alarm Severities 

Wired Infrastructure 

 

2-4-10-2 Alarm Policy Ranks 
Rank  اجرای  ترتیباولویت یاAlarm Policy  یک هشدار  بهکه دو یا چند سیاست  کهیزمان ،کندمیرا تعیین

 شوند.میبندی هتبر هاایجاد آن ترتیببه های هشدارسیاست فرض،طور پیشد. بهنیا رخداد اعمال شو

 از روش زیر استفاده کنید. های هشدارسیاستبندی هتببرای تغییر ر

 روش

به  هاAlarm Policyتمام  را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Alarm Policiesمسیر  1گام 

 .شوندمیلیست  ،ترتیب ایجاد

 .را انتخاب کنید ،خواهید ترتیب آن را تغییر دهیدمیکه  Alarm Policy 2گام 
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وارد کنید یا روی آیکون  Rowبندی را در فیلد هتبکلیک کنید و شماره ر Move Toروی آیکون  3گام 

Move up  یاMove down بندی را تغییر دهیدهتبکلیک کنید تا ترتیب ر. 

 Alarm Policyنمایش  2-4-10-3

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Alarm Policiesمسیر  1گام 

 کلیک کنید. Expandسیاست روی آیکون  مشاهده جزئیاتبرای  2گام 

 موجود Alarm Policy یک ویرایش 2-4-10-4

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Alarm Policiesمسیر  1گام 

 شود.میظاهر  Edit Alarm Policy کلیک کنید. Edit را انتخاب کنید و سپس روی آیکون  policy 2گام 

توانید نام و نمی ، در صورت لزوم توضیحات را بررسی و تغییر دهید.Policy Attributesدر صفحه  3گام 

action ویرایش کنید.اید، را انتخاب کردههنگام ایجاد سیاست  که ،سیاست 

 است. Create a New Alarm Policyهمانند مراحل  Edit Alarm Policyمانده در مراحل باقی 4گام 

 .شود تغییرات لغوکلیک کنید تا  Cancelکلیک کنید تا تغییرات را ذخیره کنید یا روی  Finishروی  5گام 

 Alarm Policyحذف  2-4-10-5

 روش 

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Alarm Policiesمسیر  1گام 

 کلیک کنید. Deleteانتخاب کنید و روی آیکون را خواهید حذف کنید که می Alarm policy 2 گام

 را کلیک کنید. Noیا برای لغو  yes ،حذف تأیید گویجعبه گفتبرای پاک کردن در  3گام 
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 و کاربران شبکه هاگیرندهسرویسنظارت بر  2-5

 Client Dashboardشبکه با استفاده از  و کاربران هارندهیگسیسرو برنظارت  2-5-1

در  Client dashletsو  Client Dashboardها و کاربران شبکه را با استفاده از گیرندهسرویس بر توانیدمیشما 

General dashboard .نظارت کنید 

 Client Dashboard 

گیرنده را های مربوط به سرویسClient Dashboard (Dashboard > Overview > Client)، dashletصفحه 

برای  هاد. دادهنکنمیی شبکه هاگیرندهسرویسشما را قادر به نظارت بر  هاdashletدهد. این مینمایش 

 Cisco Primeگیرند و در پایگاه داده میروزرسانی قرار بهو  ای مورد بررسیصورت دورههنمودارها نیز ب

Infrastructure  از  ماًیمستق گیرندهسرویسشوند. از طرف دیگر، بیشتر اطالعات در صفحه جزئیات میذخیره

 شود.میکننده/سوئیچ بررسی کنترل

 Dashlet در  گیرندهسرویسهایGeneral Dashboard 

 Dashletچندین  General Dashboardشوید، می Cisco Prime Infrastructureکه شما وارد سیستم میهنگا

 دهد.میدهنده را نمایش مربوط به سرویس

  توسط  هاگیرندهسرویسشمارشAssociation/Authentication -  را از  هاگیرندهسرویستعداد کل

میدر طول دوره انتخاب شده نمایش  Cisco Prime Infrastructureدر  اصالتو احراز  وابستگیطریق 

 دهد.

o Associated client -  احراز که آیا بدون در نظر گرفتن این ی متصل راهاگیرندهسرویسهمه

 .دهدنه، نمایش میاند یا اصالت شده

o Authenticated client -  احراز اصالت شده و دارای مجوز و  را متصل یهاگیرندهسرویستمام

 آماده استفاده از شبکه هستند.دهد که را نمایش می

  توسط  هاگیرندهسرویسشمارشWireless / Wired -  سیم در و بیمیسی یهاگیرندهسرویستعداد کل

Cisco Prime Infrastructure  دهد.میرا در طول دوره انتخاب شده نمایش 
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 و کاربران شبکه هاگیرندهسرویس شینما 2-5-1-1

 یهاگیرندهسرویسرا انتخاب کنید تا تمام  Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر 

و  گیرندهارتباط سرویس تاریخچهتوانید میسیم در شبکه خود را مشاهده کنید. عالوه بر این، شما و بی میسی

آیند که کاربران از عملکرد شبکه شکایت کنند، میبه کار  میهنگا هااطالعات آماری را مشاهده کنید. این ابزار

کنند. این اطالعات ممکن است برای ارزیابی در میشان در یک ساختمان حرکت تاپلپ همراههب هازیرا آن

، به وجود نداردپوشش ها در آند یا مناطقی که نارا تجربه کرده پوشش نامناسبیکدام مناطق  در کهمورد این

 شما کمک کند.

 و کاربران هاگیرندهسرویسکردن  لتریف 2-5-1-1-1

 صورتط را بهتبی مرهاگیرندهسرویسکلیه  Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersصفحه 

دهد یک زیر مجموعه میوجود دارد که به شما اجازه  ایتعیین شدهکند. فیلترهای از پیش میفرض لیست پیش

 را مشاهده کنید. هاگیرندهسرویساز 

WGB ،Wired Guest  وOEAP 60029  شوند. می ردیابیسیم ی بیهاگیرندهسرویسعنوان بهPrime 

Infrastructure شامل  اند،شده گذاریهای مرتب که اندیستنها ستونMAC Address ،IP Address ،

Username ،AP MAC Address  وSSID،  های آنیک از ستون هر اتوانید جدول را بمیآورد. میرا به یاد 

اگر  ،سازی مورد استفاده راتبآخرین شکل مر Prime Infrastructureکنید. اما پس از ترک این صفحه،  رتبم

 آورد.مینشود، به خاطر ن گذاریاندیس

برای فیلتر کردن رکوردهایی که با قوانین فیلتر مطابقت دارند  توانید از آیکون فیلترمیعالوه بر این، شما 

را از لیست  All خواهید یک قانون فیلتر را مشخص کنید، قبل از کلیک بر رویمیاستفاده کنید. اگر 

 کشویی انتخاب کنید.

ر انتخاب کرده و روی آیکون فیلتر کلیک کنید، معیارهای فیلتکه شما یک فیلتر از پیش تعیین شده را میهنگا

که میرا تغییر دهید. هنگا هاتوانید آنمیتوانید معیارهای فیلتر را ببینید، اما نمید. شما فقط نشومیپر رنگ 

                                                    

 

 

29 Office Extended Access Point 600 
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ما ه ششود، کهای فیلتر سریع نمایش داده می، با کلیک روی آیکون فیلتر گزینهرا انتخاب کنید Allگزینه 

 توانید داده را با استفاده از فیلدهای قابل فیلتر، فیلتر کنید.می

 و کاربران هاگیرندهسرویسنمایش  2-5-1-1-2

و برای انجام  Monitor > Monitoring Tools > Clients and Users صفحه برای مشاهده جزئیات کامل در

باید قبل از دسترسی به صفحات  User Definedی ها، کاربران در گروهRadio Measurementمانند  یعملیات

Monitor Clients، View Alerts & Events ،Configure Controllers  وClient Location،  مجوز داشته

 شوند:میشود، ذخیره میاضافه  Prime Infrastructureبه  ISEی زیر فقط وقتی هاویژگی باشند.

 ISE 
 Endpoint Type 
 Posture 
 Authorization Profile Name 

 را دنبال کنید: زیر و کاربران، مراحل هاگیرندهسرویسبرای مشاهده 

 روش

 < Monitor > Monitoring Toolsسیم و بی میی سیهاگیرندهسرویسبرای مشاهده اطالعات  1گام 

Clients and Users  شود.میو کاربران ظاهر  هاگیرندهسرویسرا انتخاب کنید. صفحه 

واهید ستونخیدهد. اگر ممیفرض نمایش طور پیشو کاربران چندین ستون را به هاگیرندهسرویسجدول 

ی موجود ظاهر هاستون .کلیک کنید Columnsو سپس روی   های اضافی موجود را نمایش دهید، روی

و کاربران نمایش داده شوند را انتخاب کنید.  هاگیرندهسرویسخواهید در جدول مییی که هاشود. ستونمی

 نمایش گیرندهسرویسکنید، ردیف انتخاب شده و جزئیات میکه شما در هر نقطه از یک ردیف کلیک میهنگا

 شود.میداده 

بر انتخاب کاریا  گیرندهسرویسیا کاربر را انتخاب کنید. اطالعات زیر بسته به  گیرندهسرویسیک  2گام 

 شود.میشده ظاهر 

 گیرندهسرویس یهایژگیو 

  گیرندهسرویس یآماراطالعات 

 گیرندهسرویس ارتباط خچهیتار 

 گیرندهسرویس دادخاطالعات ر 
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 گیرندهاطالعات مکان سرویس 

 اتصال با سیم هایتیموقع خچهیتار 

 گیرنده اطالعات سرویسCCXv5 

 CSV یهالیو کاربران شبکه به فا هاگیرندهسرویس ستیلصدور  2-5-1-2

)به فرمت صفحه گسترده  CSVو کاربران خود را به یک فایل  هاگیرندهسرویسسرعت لیست توانید بهمیشما 

 با مقادیر جدا شده با کاما( انتقال دهید.

 یابند.میانتقال  CSVشوند فقط به فایل میو کاربران نمایش داده  هاگیرندهسرویسیی که در جدول هاستون

 .را دنبال کنید زیر و کاربران، مراحل هاگیرندهسرویسبرای صدور لیست 

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 شود.میظاهر  وگوجعبه گفتدر نوار ابزار کلیک کنید. یک  Exportروی آیکون  2گام 

 کنید.یک کل Save، روی File Download وگویجعبه گفتدر  3گام 

 شبکه رندهیگسیسرو ابییبعیابزار  یدازاناهر 2-5-2

 روش

 Clients andرا انتخاب کنید. صفحه  Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

Users  حال  کسانی که در شامل) دهدنشان میسیستم را  شناخته شده توسط یهاگیرندهسرویسلیست تمام

 (.ندارند ارتباطحاضر 

 MACیابی کنید بر روی عیبخواهید میطی است و تباگیرنده که دارای مشکالت اربرای سرویس 2گام 

Address .کلیک کنید 

 .کلیک کنید Troubleshoot and Debugروی  3گام 

 Client Troubleshootingصفحه  2-5-2-1

 :دهدمیموارد زیر را ارائه  Client Troubleshootingصفحه 
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 میسیب ای مییانتخاب شده س رندهیگسیسرو کی یبرااخیر یا  یفعلمربوط به جلسه  اتیجزئ. 

 ده نشان داده ش یکیگراف یهاکونیاز آ یسر کی صورتبه  ،گیرندهسرویس اتصال/آخر یفعل تیوضع

 است.

 داده شوند: صیاگر مشکالت اتصال تشخ 

o نشان داده شده است( یکیگراف یهاکونیمشکل اتصال )توسط آ تماهی 

o مشکالت نای رفع نحوه مورد در مشاوره 

 امکاناستخراج شده است.  Prime Infrastructureگیرنده از پایگاه داده ی سرویسهافرض دادهطور پیشبه

در گوشه سمت راست باالی  که Refresh from Deviceدستگاه با کلیک روی لینک  از طریق کردن تازه

 Prime سازیتازههمچنین اطالعات تاریخ و زمان در آخرین این لینک وجود دارد. است،  صفحه

Infrastructure  دهد. اگر میرا نشانAuto Refresh  روشن باشد، گزینهRefresh from Devices  غیرفعال

 شود.می

هر دقیقه  ،تازه یهاآوری دادهطور خودکار برای جمعفعال است. دستگاه به Auto Refreshفرض طور پیشبه

توانید با کلیک بر روی میدهد. شما میرا نشان  های تازه کشف شدهگیرندهسرویسشود. همچنین میرفرش 

 در گوشه سمت راست باالی صفحه آن را غیرفعال کنید. Auto Refreshدکمه 

 دهدمشاوره می Client Troubleshooting ابزار چگونه 2-5-2-2

Prime Infrastructure  در صفحه  را یابیعیبتعداد نواحی اتصال و نوع مشاورهClient Troubleshooting 

 و کند،ها عبور میاز آن اتصال در هنگام برقراری گیرندهسرویساساس مراحلی است که برد که دهمی ارائهرا 

ی درگیر در هر هاای از این مراحل و پروتکلخالصه 11ی درگیر در هر مرحله. جدول هاپروتکل همچنین

 .دهدرا نشان میمرحله 

 هاپروتکلو  گیرندهسرویسمراحل اتصال   11جدول 
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 شده است تشخیص دادهکه در مراحل اتصال  یهر نوع مشکل یبرا یابیعیبمشاوره  اتیجزئ  12جدول 

 عملیات پیشنهادی مشکل هگیرندسرویسوضعیت 
Link Connectivity  پیدا نشدن

 گیرندهسرویس

 شبکهدر 

 گیرنده به شبکه متصل است.بررسی کنید که آیا کابل سرویس 

 برای اتصال به شبکه  سالمگیرنده از کابل بررسی کنید که آیا سرویس

 کند.استفاده می

  ده به آن متصل است، از گیرنکه سرویس درگاهیاطمینان حاصل کنید که

 غیرفعال نشده است. طرف مدیر

 گیرنده به آن متصل است که سرویس یاطمینان حاصل کنید که درگاه

 اشتباها غیرفعال نشده است.

 یا سرعت و کنید که آ بررسیduplex به آن گیرندهکه سرویس یدر درگاه 

 متصل است، بر روی خودکار تنظیم شده است.

احرازهویت 

 در حال انجام

 موارد زیر را زمان طوالنی در این حالت بودگیرنده برای مدت اگر سرویس ،

 بررسی کنید:

o گیرنده به درستی کننده در سرویسبررسی کنید که آیا درخواست

 پیکربندی شده است یا خیر.

o تالشرا اصالح کنید و دوباره  اصالت تایمرهای مربوط به روش احراز 

 کنید.

o  گیرنده کار سرویساین با  اصالتاگر اطمینان ندارید که روش احراز

 استفاده کنید. fall back اصالت، از قابلیت احراز کندمی

o دهید. انجام قطع و وصل مجدد 

عدم   802.1Xاحرازهویت 

احرازهویت 
802.1X  

  دهندهسرویسبررسی کنید که آیا RADIUS .از سوئیچ قابل دسترسی است 

  از گیرندهسرویسبررسی کنید که آیا انتخاب EAP  دهندهسرویستوسط 

RADIUS  شود.میپشتیبانی 

  ر استتبمع گیرندهسرویسرمز عبور/گواهی /آیا نام کاربریبررسی کنید که. 

 دهندهسرویسی استفاده شده توسط هااطمینان حاصل کنید که گواهی 

RADIUS  پذیرفته شده است. گیرندهسرویستوسط 

 عدم احراز MAC اصالت احراز

 MAC اصالت

  دهندهسرویسبررسی کنید که آیا RADIUS .از سوئیچ قابل دسترسی است 

 آدرس  آیا بررسی کنید کهMAC در لیست  گیرندهسرویس

 است. RADIUS دهندهسرویسی شناخته شده در هاگیرندهسرویس

 آدرس  آیا بررسی کنید کهMAC هاگیرندهسرویساز لیست  گیرندهسرویس 

 خارج نشده است.

 گیرندهسرویس Webاحرازهویت 

تواند از نمی

طریق رابط 

کاربری 

وب/مهمان 

 ر است و منقضی نشده است.تببررسی کنید که آیا گواهی مهمان مع 

  تواند به صفحه ورود هدایت شود.می گیرندهسرویسبررسی کنید که آیا 

  دهندهسرویسبررسی کنید که RADIUS است سقابل دستر. 

 ی هااطمینان حاصل کنید که پنجرهpop-up اند.مسدود نشده 

  آیا  کنید کهبررسیDNS  کند.میکار  گیرندهسرویسدر 
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 عملیات پیشنهادی مشکل هگیرندسرویسوضعیت 

 اصالتاحراز 

 شود

  تنظیمات پروکسی  یک از هیچ گیرندهسرویساطمینان حاصل کنید که

 کند.میاستفاده ن

  تواند به می گیرندهسرویسآیا  کنید کهبررسیhttps: // <virtual-ip> 

/login.html دسترسی پیدا کند. 

  گواهی  گیرندهسرویسبررسی کنید که آیا مرورگرself-signed پیشنهاد شده 

 پذیرفته است. را توسط کنترلر
IP Connectivity میمشتری ن

تعامل تواند 

DHCP  را

 کامل کند

  دهندهسرویسبررسی کنید که DHCP است. قابل دسترس 

  دهندهسرویسبررسی کنید که DHCP  برایWLAN .پیکربندی شده است 

  بررسی کنید که محدودهDHCP ،exhaust .شده است 

  دهندهسرویسآیا چند  کنید کهبررسی DHCP ی همپوشانی شده هابا دامنه

 اند.پیکربندی شده

  دهندهسرویسبررسی کنید که DHCP  محلی وجود دارد. اگر حالتbridge 

برای  گیرندهسرویس )انتقال به دومی(، فعال باشد DHCP دهندهسرویس

 پیکربندی شده است. DHCP دهندهسرویسدریافت آدرس از 

 با گیرندهسرویسسی کنید که آیا برر IP  پیکربندی شده است و ایستا

 کند.میرا تولید  IPترافیک  گیرندهسرویسد که یاطمینان حاصل کن
Authorization عدم مجوز   اطمینان حاصل کنید کهVLAN  تعریف شده برای مجوز در سوئیچ موجود

 است.

  درگاه اطمینان حاصل کنید کهACL برای مجوز  فرضپیشACL  پیکربندی

 شده است.
Successful Connection None  پایان یافته است. موفقیتبا  تمام مراحل قبلیدهد که نشان می 

 Network Client Troubleshootingابزار استفاده از  2-5-3

 Client Troubleshootingدر صفحه  Troubleshooting یهااستفاده از زبانه  13 جدول

 عملیات کار

ی اتصال هاالگ تحلیل

 گیرندهسرویس

 هایپیام برای مشاهده log زبانهبر روی  گیرندهسرویس ثبت شده توسط Log Analysis  کلیک

 کنید.

 هایپیام برای شروع ضبط log  از کنترلر، روی  گیرندهسرویسدر موردStart .کلیک کنید 

 هایپیام برای متوقف کردن ضبط log  رویStop .کلیک کنید 

 هایپیام برای پاک کردن تمام log  رویClear .هایپیام کلیک کنید log  به مدت ده دقیقه ضبط

 کلیک کنید. Startبرای ادامه روی  شوند.میشوند و سپس به طور خودکار متوقف می

 هایپیام برای نمایش log ی زیرهایکی از لینک Select Log Messages  را کلیک کنید )شماره

 .دهد(میرا نشان  هاتعداد پیام اهبین پرانتز
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 عملیات کار

 Client Eventمشاهده 

History  وEvent Logs 

 روی زبانه  گیرندهسرویسرخداد یک  چهبرای نمایش تاریخEvents .کلیک کنید 

 روی زبانه شده های ثبتبرای مشاهده رخداد ،Event Log .کلیک کنید 

 هایپیام برای شروع ضبط log  روی گیرندهسرویساز ،Start .کلیک کنید 

 روی آوری شدکه تعداد کافی پیام جمعمیهنگا ،Stop .کلیک کنید 

 بررسی تاریخچه احراز

 ISE اصالت

 و شناسایی گیرندهسرویس

 هاسرویس

  اصالتبرای مشاهده اطالعات مربوط به احراز ISE روی زبانه ،Identity Services Engine 

 کلیک کنید.

  نی بر تاریخ وارد کنید مب اصالت و مجوزاحراز  اطالعات برای بازیابیمحدوده تاریخ و زمان را

 Authentication Recordsوجو در بخش کلیک کنید. نتایج پرس Submitو سپس روی 

 شود.میصفحه نمایش داده 

 روی زبانه هابرای مشاهده اطالعات مربوط به پارامترهای شناسایی سرویس ،Identity 

Services Engine که به این زبانه دسترسی پیدا کنید، باید سرویس کلیک کنید. قبل از این

Identity Services Engine (ISE) .را پیکربندی کنید 

  اگرISE  پیکربندی نشده باشد، یک لینک برای اضافه کردنISE  بهPrime Infrastructure 

 APIرا از طریق  Prime Infrastructureبرای  اصالتاحراز  رکوردهای ISEدهد. میارائه 

REST  احراز  رکوردهایتواند یک دوره زمانی برای بازیابی میکند. مدیر شبکه میفراهم

 انتخاب کند. ISEرا از  اصالت

بررسی محیط هوای پاک 

 گیرندهسرویس

  برای مشاهده اطالعات در مورد پارامترهای کیفیت هوا و مداخله فعال برای نقطه دسترسی که

 کلیک کنید. CleanAirفعال است، روی زبانه  CleanAirدر آن 

  برای اطالعات بیشتر در مورد شاخص کیفیت هوا، رویCleanAir Details .کلیک کنید 

ی تشخیصی اهتاجرای تس

روی مشکل سرویس

 هاهگیرند

 برکنند، استفاده میسازگار با سیسکو  6یا  5 هاینسخه های باها از توسعهگیرندهسرویس اگر 

 کلیک کنید Test Analysisروی زبانه 

 check box  اطالعات ورودی مناسب را وارد کنید بزنید تیکرا  اعمالتست تشخیصی قابل ،

ی هادهد تا انواع تستمیشما اجازه به  Test Analysisکلیک کنید. زبانه  Startو روی 

 اجرا کنید. گیرندهسرویس بر رویتشخیصی را 

 وجود دارد: Test Analysisهای تشخیصی زیر در زبانه آزمون

 DHCP – تبادل یک DHCP  کاملDiscover/Offer/Request/ACK  دهد تا میانجام

 کند.میکار  گیرندهسرویسکننده و به طور مناسب بین کنترل DHCPتعیین کند که 

 IP Connectivity – اجرای یک تست  به را گیرندهسرویسping  ازdefault gateway 

شبکه ر زیرد IPاتصال  که دکند تا بررسی کنمجبور می DHCPدست آمده در تست به

 .وجود داردمحلی 
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 عملیات کار

 DNS Ping - اجرای یک تست  به را گیرندهسرویسping  دهنده سرویسازDNS به

دهنده به سرویس IPاتصال  کند تا بررسی کند کهمجبور می DHCPدست آمده در تست 

DNS وجود دارد. 

 802.11 Association –  ود را شخاص تکمیل  نقطه دسترسیبا یک که باید  ارتباطیک

تعیین  WLANبا  صحیحطور تواند بهمی گیرندهسرویسکند که  تأییدتا  کندهدایت می

 اط برقرار کند.تبشده ار

 Authentication 802.1X -  802.1 اصالتو احراز  ارتباطیکX نقطه  با یک که باید

 رندهگیسرویستا اطمینان حاصل شود که  کندشود را هدایت میخاص تکمیل  دسترسی

 را تکمیل کند. 802.1Xقادر است به درستی احراز هویت 

 Profile Redirect -  را به  گیرندهسرویسدر هر زمان، سیستم تشخیصی ممکن است

برای ادامه کار تحت آن پروفایل  WLAN شده ی پیکربندیهافعال کردن یکی از پروفایل

 هدایت کند.

سرویس pingمشکل 

 ی متنیهابا پیام هاهگیرند

شود که میظاهر  Messaging زبانهسازگار با سیسکو، یک  6یا  5نسخه  هایگیرندهسرویسبرای 

ت کشویی استفاده شود. از لیس گیرندهسرویسکاربر این  هرای ارسال یک پیام متنی فوری بتواند بمی

Category Message یک پیام را انتخاب کرده و روی ،Send .کلیک کنید 

 ید.کلیک کن RTTSروی زبانه  RTTSبرای مشاهده جزئیات  RTTS30مشاهده جزئیات 

 را برای دیباگ و سطح دیباگ انتخاب کنید. هاماژول

سرویسی متصل به هاکنندهدستورات در کنترلای از مجموعه RTTSکلیک کنید. مدیر  Runروی 

را  RTTSکند و جزئیات میی دیباگ انتخاب شده و سطح دیباگ اجرا هااساس ماژولرا بر دهنده

 دهد.مینمایش 

کنترل IPکننده، را براساس زمان دیباگ، نام کنترل RTTSکلیک کنید تا جزئیات  Filterروی زبانه 

 یم کنید.یباگ تنظدپیام  و کننده، شدت

 کلیک کنید. CSVبرای انتقال جزئیات دیباگ به عنوان یک فایل  Exportبر روی زبانه 

انتخاب شده ی دیباگ و سطوح دیباگ های دیگر را بر اساس ماژولهاکنندهتوانید کنترلمیهمچنین 

 دیباگ کنید.  Choose different controllersبا استفاده گزینه

محدود به  debugنشست  کند و هرمیهمزمان پشتیبانی  RTTSنشست دیباگ  از پنج RTTSمدیر 

 پنج دستگاه است.

                                                    

 

 

30 Real Time Troubleshooting 
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 عملیات کار

 Voice Metricsمشاهده 

 گیرندهسرویسبرای یک 

 را دنبال کنید: زیر ، مراحلگیرندهسرویس برای اینترافیک معیارهای جریان برای مشاهده 

 Monitor > Monitoring Tools > Clients and Users .را انتخاب کنید 

  را انتخاب کنید گیرندهسرویسیک. 

  از گزینهMore  ،لیست کشوییMetrics Voice .را انتخاب کنید 

  روی Goکلیک کنید. 

 شود:می مشاهدهاطالعات زیر 

 Time - ه استآوری شدجمع های دسترسینقطهاز  هازمانی که آمار. 

 QoS 

 AP Ethernet MA 
 AP Ethernet MAC 
 Radio 
 PLR (Downlink) ٪ - ی از دست رفته در هادرصد بستهdownlink  از نقطه دسترسی(

 .ثانیه 90در طول بازه گیرنده( به سرویس

 PLR (Uplink) ٪ - ی از دست رفته در هادرصد بستهuplink گیرنده به )از سرویس

 .ثانیه 90در طول بازه نقطه دسترسی( 

 Avg Queuing Delay (ms) (Uplink) - یبندصف ریختأ uplink هیثان یلیم به .

 یاست که در صف صوت یصوت یهامتوسط بسته ریخأت ،بسته یبندصف ریخأمتوسط ت

 یبسته برا کی کهشود یشروع مبسته زمانی صف  ریخأتگیری اندازهکنند. یحرکت م

. یابدخاتمه مید، شارسال  تیکه بسته با موفق یو زمان در صف قرار گرفته است انتقال

 .شود، نیز میازی، در صورت نمجددشامل زمان تالش  نیا

 % Packets > 40 ms Queuing Delay (Downlink) - هابسته صف خیرأدرصد ت 

 .ثانیهمیلی 40بیشتر از 

 % Packets 20ms—40ms Queuing Delay (Downlink)– صف خیرأدرصد ت 

 میلی ثانیه 20بیشتر از  هابسته

 Roaming Delay – خیر رومینگ، که توسط أتگیری اندازهثانیه. میلی بهخیر رومینگ أت

 accessکه آخرین بسته از شود آغاز میزمانی  ،شودمیگیری اندازه هاگیرندهسرویس

point که اولین بسته از یابد پایان میشود و زمانی میدریافت میقدیaccess point  جدید

 شود.میپس از یک رومینگ موفق دریافت 
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 RTTSدستورات دیباگ برای  2-5-3-1

 NGWCو  Legacyی هاکنندهدستورات دیباگ برای کنترل  14 جدول
Commands Debug Level Modules to Debug Controller 

debug capwap info enable 

debug dot1x all enable 

debug mobility directory enable 

 All 

Legacy 

debug dot1x all enable Detail 
Dot1.x debug dot1x events enable Error 

debug dot1x states enable High Level 
debug mobility packet enable 

debug mobility keepalive enable 
Detail 

Mobility debug mobility directory enable 

debug mobility config enable 
Error 

debug mobility handoff enable High Level 
debug client <macAddress> 

debug aaa all enable 

debug dot1x all enable 

Detail 

Wireless Client Join 

debug client <macAddress> Error 
debug client <macAddress> High Level 
debug capwap ap error 

debug dot1x events 

debug capwap ios detail 

 All NGWC 

 debug wcm-dot1x detail 

debug wcm-dot1x all 

debug dot1x all 

Detail 

Dot1.x 

debug wcm-dot1x errors 

debug dot1x errors 
Error 

debug wcm-dot1x trace 

debug wcm-dot1x event 

debug wcm-dot1x error 

debug client mac-address 

<macAddress> 

High Level 

 debug mobility all Detail 
Mobility debug mobility error Error 

debug mobility handoff High Level 
 debug wcdb error 

debug wcdb event 

debug wcdb db 

debug ip dhcp snooping 

events 

debug ip dhcp server 

events 

debug client mac 

<macAddress> 

Detail 

Wireless Client 

Join 

debug client mac 

<macAddress> 
Error 

debug client mac 

<macAddress> 
High Level 
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 شبکه هایگیرندهسرویسزمان اتصال  یافتن 2-5-4

اطالع  را به شبکه هاآن اتصال زمانکرده و  یابیرا رد هاهرندیگسیسازد تا سرومیشما را قادر  قابلیت نیا

 .دیده

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

فهرست که  شودمیظاهر  Track Clients وگوجعبه گفتکلیک کنید.  Track Clientsروی  2گام 

ردیف را  2000. این جدول حداکثر دهدرا نشان می اندیی که در حال حاضر ردیابی شدههاگیرندهسرویس

را  میی قدیهای جدید، ابتدا باید برخی از ورودیهاکند. برای اضافه کردن یا وارد کردن ردیفمیپشتیبانی 

 حذف کنید.

 کلیک کنید، سپس پارامترهای زیر را وارد کنید: Addروی  گیرندهسرویسیک  ردیابیبرای  3گام 

 Client MAC address 
 Expiration - Never .را انتخاب کنید یا یک تاریخ را وارد کنید 

وی ر گیرندهسرویسدارید، برای ردیابی چندین  هاگیرندهسرویساگر شما یک لیست طوالنی از  4گام 

Import  را از فایل  گیرندهسرویسدهد یک لیست میکلیک کنید. این به شما اجازهCSV  وارد کنید. آدرس

MAC ارد کنیدو نام کاربری را و. 

 .ددهمی ارائهتوان دانلود کرد که فرمت داده را مینمونه را  CSV لیفایک 

 مثال:

# MACAddress, Expiration: Never/Date in MM/DD/YYYY format, Note 

00:40:96:b6:02:cc, 10/07/2010, Sample Test Client 

00:02:8a:a2:2e:60, Never, NA 

 یبرخ د،یاضافه کن هکنیقبل از ا د،یادهیحد رساین شوند. اگر به  یابیتوانند ردمی گیرندهسرویس 2000حداکثر 

 .دیحذف کن ستیرا از ل هاگیرندهسرویساز 

 کاربران نامشخص شبکه ییشناسا 2-5-5

 روش
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 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 کلیک کنید. Identify Unknown Usersروی  2گام 

 کلیک کنید. Addبرای اضافه کردن یک کاربر روی  3گام 

که یک نام کاربری و آدرس میهنگا کلیک کنید. Addو نام کاربری را وارد کنید و روی  MACآدرس  4گام 

MAC  ،اضافه شدPrime Infrastructure  با مطابقت آدرس  گیرندهسرویسی وجوجستاز این اطالعات برای

MAC  کند.میاستفاده 

 گیرندهسرویسو نام کاربری مربوطه برای هر  MAC Addressرا برای وارد کردن  4تا گام  3گام  5گام 

 تکرار کنید.

 کلیک کنید. Saveروی  6گام 

 نکته

 شود.میروز دهد، بهمیرخ  گیرندهسرویس یاط بعدتبکه ار یفقط زمان کاربری نام 

 د،یجد سطرهایوارد کردن  ایاضافه کردن  یکند. برامی یبانیرا پشت سطر 10،000جدول حداکثر  نیا 

 .دیرا حذف کن مییقد یهایاز ورود یبرخ دیابتدا با

 وارد کردن لیستی از کاربران نامشخص شبکه 2-5-5-1

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 کلیک کنید. Identify Unknown Usersروی  2گام 

 کلیک کنید. Choose File برای باز کردن فایل روی  3گام 

 کلیک کنید. Chooseمورد نیاز بروید و روی  CSVبه فایل  4گام 

 کلیک کنید Importبرای وارد کردن لیست روی  5گام 

 صدور لیستی از کاربران نامشخص شبکه 2-5-5-2

 روش
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 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را کلیک کنید.Export کلیک کنید و سپس گزینه  Identify Unknown Usersروی  2گام 

 نندهکلکنتر هایگیرندهکاربران و سرویس کردن صفحه یسفارش 2-5-6

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 کلیک کنید. Columnsو سپس روی  settingsروی آیکون  2گام 

 انتخاب کنید. ها را برای نمایشستون 3گام 

 کلیک کنید. Resetفرض روی برای برگرداندن به نمایش پیش 4گام 

 کلیک کنید. Closeتغییرات روی  تأییدبرای  5گام 

 یصیکانال تشخ کیدر  Automatic Controller Client Troubleshooting میتنظ 2-5-7

 روش

 را انتخاب کنید. Administration > Settings > System Settingsمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. Client از منوی سمت چپ  2گام 

 را عالمت بزنید. Automatically troubleshoot client on diagnostic channelچک باکس  3گام 

 کلیک کنید. Saveروی  4گام 

 Network Client V5 یآماراطالعات  تست برای نمایشاجرای  2-5-8

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهیک سرویس 2گام 

 را انتخاب کنید. Test ،V5 Statisticsاز لیست کشویی  3گام 
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 د.کلیک کنی Goروی  4گام 

 (.Security Measurementیا  Dot11 Measurementآمار مورد نظر را انتخاب کنید )نوع  5گام 

 ثانیه است. 5مدت زمان سنجی  کلیک کنید. Initiate روی گیریبرای شروع اندازه 6گام 

 شوند:میی زیر در صفحه نتایج نمایش داده ها، شمارندهV5 Statisticsبسته به نوع درخواست  7گام 

Dot11 Measurement 

 Transmitted Fragment Count 

 Multicast Transmitted Frame Count 

 Failed Count 

 Retry Count 

 Multiple Retry Count 

 Frame Duplicate Count 

 Rts Success Count 

 Rts Failure Count 

 Ack Failure Count 

 Received Fragment Count 

 Multicast Received Frame Count 

 FCS Error Count—This counter increments when an FCS error is detected in a received 

MPDU 

 Transmitted Frame Count 

Security 

 Pairwise Cipher 

 Tkip ICV Errors 

 Tkip Local Mic Failures 

 Tkip Replays 

 Ccmp Replays 

 Ccmp Decryp Errors 

 Mgmt Stats Tkip ICV Errors 

 Mgmt Stats Tkip Local Mic Failures 

 Mgmt Stats Tkip Replays 

 Mgmt Stats Ccmp Replays 

 Mgmt Stats Ccmp Decrypt Errors 

 Mgmt Stats Tkip MHDR Errors 

 Mgmt Stats Ccmp MHDR Errors 

 Mgmt Stats Broadcast Disassociate Count 

 Mgmt Stats Broadcast Deauthenticate Count 

 Mgmt Stats Broadcast Action Frame Count 
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 گیرنده شبکهنمایش پارامترهای عملیاتی سرویس یتست برایک  یاجرا 2-5-9

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس 2گام 

میاطالعات زیر نمایش داده  را انتخاب کنید. Test ،Operational Parametersاز لیست کشویی  3گام 

 شود:

Device Name—User-defined name for device. 

Client Type—Client type can be any of the following: 

 laptop(0) 

 pc(1) 

 pda(2) 

 dot11mobilephone(3) 

 dualmodephone(4) 

 wgb(5) 

 scanner(6) 

 tabletpc(7) 

 printer(8) projector(9) 

 videoconfsystem(10) 

 camera(11) 

 gamingsystem(12) 

 dot11deskphone(13) 

 cashregister(14) 

 radiotag(15) 

 rfidsensor(16) 

 server(17) 

 SSID—SSID being used by the client. 

 IP Address Mode—The IP address mode such as static configuration or DHCP. 

 IPv4 Address—IPv4 address assigned to the client. 

 IPv4 Subnet Address—IPv4 subnet address assigned to the client. 

 IPv6 Address—IPv6 address assigned to the client. 

 IPv6 Subnet Address—IPv6 address assigned to the client. 

 Default Gateway—The default gateway chosen for the client. 

 Operating System—Identifies the operating system that is using the wireless network adapter. 

 Operating System Version—Identifies the version of the operating system that is using the 

wireless 

 network adapter. 

 WNA Firmware Version—Version of the firmware currently installed on the client. 

 Driver Version 
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 Enterprise Phone Number—Enterprise phone number for the client. 

 Cell Phone Number—Cell phone number for the client. 

 Power Save Mode—Displays any of the following power save modes: awake, normal, or 

maxPower. 

 System Name 

 Localization 

Radio Information: 

Radio Type—The following radio types are available: 

 unused(0) 

 fhss(1) 

 dsss(2) 

 irbaseband(3) 

 ofdm(4) 

 

 گیرنده شبکهسرویس نمایش جزئیات 2-5-10

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس 2گام 

 شود:میاطالعات زیر نمایش داده  را انتخاب کنید. More ،Profilesاز لیست کشویی  3گام 

 Profile Name – ها را در قالب های پروفایللیست نامhyperlinkدهد. برای نمایش جزئیات ها نمایش می

 کلیک کنید. hyperlinkپروفایل بر روی 

 SSID – WLAN SSID گیرنده با آن مرتبط شده است.که سرویس 

 های شبکهگیرندهسرویس غیرفعال کردن 2-5-11

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس 2گام 

 شود.می نشان داده Disable Client کلیک کنید. صفحه  Disableبر روی  3گام 

 توضیحات را وارد کنید. Description متنی کادردر  4گام 
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 را کلیک کنید. OK 5گام 

 Prime Infrastructureهای شبکه از گیرندهسرویس حذف 2-5-12

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر   1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس  2گام 

 را انتخاب کنید. Remove  3گام 

 .را کلیک کنید Removeحذف  تأییدبرای   4گام 

 

 دهندگیرنده شبکه گوش میهای دسترسی که به یک سرویسنقطهشناسایی  2-5-13

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس 2گام 

 را انتخاب کنید. More ،Detecting APsاز لیست کشویی  3گام 

 کلیک کنید. Goروی  4گام 

 

 گیرنده شبکهتاریخچه مکان برای یک سرویس نمایش 2-5-14

 روش

 را انتخاب کنید. Monitor > Monitoring Tools > Clients and Usersمسیر  1گام 

 را انتخاب کنید. گیرندهسرویس 2گام 

 را انتخاب کنید. More ،Location Historyاز لیست کشویی  3گام 
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 کلیک کنید. Goروی  4گام 

 

 تنظیمات پیکربندی دستگاه 3

 صورت خودکاروسیله به ایجاد قالب برای تغییر تنظیمات پیکربندی 3-1

های پیکربندی خارج از قالب ، تعدادیPrime Infrastructure شوند؟های پیکربندی جدید ایجاد میچرا قالب

 شبکه استفاده کنید.خود های در دستگاهتوانید از آن برای ایجاد تغییر کند که میارچوب را ارئه میاز چ

های جدیدی را ایجاد کنید که نیازهای دقیق محیط شما را توانید قالبکافی داشته باشید، می امتیازاتاگر 

های مورد نیاز را توانید قالبشما می ها را برای بقیه نیز استفاده کنید.کنند و سپس این قالببرآورده می

ر نهایت، با استفاده کنید. د ،رکیبیتبندی چند قالب با هم به یک قالب ساده یا پیچیده، از جمله گروه صورتبه

 .های خاص مرتبط کنیدتوانید الگوها را با دستگاههای پیکربندی، میایجاد گروه

Prime Infrastructure هایفرمان CLI های توانید در قالبکند که میرچوب )متداول( را فراهم میاخارج از چ

 CLI توانید برای ایجاد دستوراتکه میکند اهم میفرخالی را  CLI همچنین یک قالب خود استفاده کنید.

صورت جداگانه یا با دستورات دیگر در یک قالب ترکیبی استفاده ها بهتوانید از آنجدید استفاده کنید. شما می

 .کنید

تواند به عوامل متعددی مانند بزرگی شبکه شما، تعداد طراحان های پیکربندی میچگونگی استفاده از قالب

 عنوان مثال:بهد در سازمان و میزان تغییرات در تنظیمات دستگاه بستگی داشته باشد. موجو

  ی دستگاه، با کپ هایپیکربندیبرای یک شبکه کوچک با تنها یک یا دو طراح و تعداد محدودی از

. شروع کنیدها ای از قالبهستند، به مجموعه "خوب" دانیدکه شما می CLIهای پیکربندیکردن 

ها را در اختیار اپراتورهای و آندست آورده بههای مرکب قالب با هم هاآنبا ترکیب  توانیدمیسپس 

 .خود قرار دهید

  که  هاییدیپیکربنمختلف دستگاه، سعی کنید های تعداد زیادی پیکربندیبرای یک شبکه بزرگ با

تا میزان استثنائات این استانداردها  دهداین به شما اجازه می شناسایی کنید. را توانید استاندارد کنیدمی

 .یا خاموش کنید روشنها را در صورت نیاز دهد که ویژگیرا کنترل کنید و به شما امکان می
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 Prime Infrastructureهای پیکربندی با ایجاد قالب 3-2

Cisco Prime Infrastructure ددههای پیکربندی زیر را ارئه میبانواع قال: 

 Features and technologies templates - یک ویژگی یا تکنولوژی در  خاص هایی کهپیکربندی

 .هستندیک پیکربندی دستگاه 

 CLI templates - مشخص شده توسط  شده توسط کاربر که بر اساس پارامترهایهای تعریفقالب

انتخاب  هاپیکربندید که عناصر را در ندهبه شما این امکان را می CLI هایشوند. قالبایجاد می شما

 منطقی هایعبارتکند که شما با مقادیر واقعی و متغیرهایی را فراهم می Prime Infrastructureکنید. 

 Cisco Prime LAN Management Systemها را از توانید قالبکنید. شما همچنین میجایگزین می

 .وارد کنید

 Composite templates - قالب  دو یا چند ویژگی یاCLI شوند. مییکپارچه  به یک قالب با هم

 د.رمشخص کرا ها دستگاه بههای موجود در قالب مرکب قالبتوان ترتیب اعمال می

 قالب یک با استفاده از جدید Features and Technologiesایجاد یک قالب  3-3

 موجود

بر  اند واحی شدههایی هستند که براساس پیکربندی دستگاه طرقالب Features and Technologiesهای قالب

 که یک دستگاه را بههنگامی .کننددر پیکربندی دستگاه تمرکز میخاص های یا تکنولوژیها روی ویژگی

Prime Infrastructure کنید، اضافه میPrime Infrastructure اضافه ی که شما پیکربندی دستگاه را برای مدل

انی پشتیب ها رابرای انواع دستگاه پیکربندیهر گزینه قابل  Prime Infrastructure .کندآوری میاید جمعدهکر

عنوان مثال، به. دنکناستقرار تغییرات پیکربندی را ساده می Features and Technologiesهای قالب کند.نمی

یجاد کنید و سپس آن را به سرعت به ا SNMP Features and Technologies قالب توانید یکشما می

ا به یک قالب ترکیبی ر SNMP توانید این قالبشما همچنین می کنید اعمال کنید.هایی که مشخص میدستگاه

 اضافه کنید.

 .را دنبال کنید زیر مراحل Features and Technologiesقالب برای ایجاد 

 را انتخاب کنید. Configuration > Templates > Features and Technologies 1 گام

 در سمت چپ، یک نوع قالب را برای ایجاد انتخاب کنید. Features and Technologiesدر منوی  2 گام
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است که فقط به یک نوع  31اگر هدف شما ایجاد یک قالب ویژگی های آن قالب را کامل کنید.فیلد 3 گام

کند و شما را لیست می های قابل اعمالنوع دستگاهشود، فیلد نوع دستگاه تنها دستگاه خاص اعمال می

 ،یدکند تا از عدم هماهنگی جلوگیری کنتوانید انتخاب را تغییر دهید. تعیین نوع دستگاه به شما کمک مینمی

 .داعمال کنی نادرستبه یک دستگاه  را آن پیکربندیتوانید یک پیکربندی ایجاد کنید و یعنی شما نمی

های خود اعمال ، آن را به دستگاهقالبکلیک کنید. پس از ذخیره  Save as New Template روی 4گام 

 .کنید

را انتخاب  Administration > Dashboard > Jobs Dashboard، قالبوضعیت استقرار  تأییدبرای  5 گام

را  configuration jobک ، یبعدیپیکربندی  استقرار قالبکنید. برای تغییر پارامترهای استقرار برای هرگونه 

 .کلیک کنید Edit Scheduleانتخاب کنید، سپس روی 

 CLI هایا برای ایجاد قالبنیازهشپی 3-4

 موارد زیر را انجام دهید: دی، باCLI قالب کی جادیقبل از ا

  از  دانش و درک متخصصبایدCLI  دیو بتوان دیداشته باشرا CLI  را درApache VTL دیسیبنو. 

 دستگاه در چه که درک آنCLI تواند اعمال شود.می شده، جادیا 

 شده توسط  یبانیدرک نوع داده پشتCisco Prime Infrastructure. 

  دیکن یگذاردر قالب برچسبرا  ماتیتنظ یصورت دستبه دیتوانمی کهایندرک. 

 قالب خالی استفاده از باجدید  CLI پیکربندی یک قالبایجاد  3-5

 توصیف استفاده کنید. قابل استفاده مجدد، ای از دستورات پیکربندی دستگاهتعریف مجموعهها برای از قالب

 Technologies & Configurationشود، نمایش داده میwebGUI ها در و نحوه استفاده از آن CLI هایقالب

> Templates > Features و سپس CLI Templates را انتخاب کنید. 

                                                    

 

 

31 Feature template 



 (دومبخش ) Cisco Prime Infrastructureمعرفی، نصب و پیکربندی 

59 

 

 
 

ویرایش کنید، یک کپی را تهیه شده است  Cisco Prime Infrastructure لب که توسطخواهید یک قااگر می

 Myکنید در هایی که ایجاد میایجاد کنید، نام جدیدی بگذارید و سپس آن را ویرایش کنید. قالب قالباز 

Templates شوند.ذخیره می 

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

 .دیرا انتخاب کن CLIسپس را باز کنید و ، CLI Templates 2 گام

 .دیکامل کن Templates Basicرا در قسمت  ازیمورد ن یلدهایف 3 گام

انتخاب شده  یهادستگاه انیانتخاب شده در م هایواسطاز  یاقالب را به مجموعه دیخواهیاگر م 4 گام

 شود.می یگذاربرچسبدرگاه بر  یمبتن قالبعنوان به قالب .دیکن کیکل Ports رادیویی دکمه یرو د،یاعمال کن

 :دیرا انجام ده ریز یکربندی، پTemplate Detailدر بخش  5 گام

 زبانه  یبر روAdd Variable ن آ یکه برا دهدمیرا  ریمتغ کی نییتعبه شما اجازه  کار نی. ادیکن کیکل

 ریمتغ یو پارامترها دیکن کیکل Add Row ی. رودیکنمی نییتع قالبمقدار را هنگام استفاده از  کیشما 

 ویوججست در کادر عمومی ریمتغ یبرا کهاین ای .دیکن کیکل رهیذخ یو سپس رو دیرا وارد کن دیجد

Add Global Variable  ریو متغ دیکن وجوجست عمومی رینام متغ از اول کاراکتربا وارد کردن چند 

 .دیدلخواه مورد نظر خود را انتخاب کن عمومی

  اطالعاتCLI در زبانه  .دیرا وارد کنCLIکد را با استفاده از  دی، شما باApache VTL دیوارد کن. 

 یرو رهایمتغ دنید یبرا Form View (کلیفقط خواندن شینما کی )دیکن کی. 

( My Templates)در  ایپوشه د،یکن کیکل Save as New Template ی. رودیکن رهیقالب خود را ذخ  6 گام

 .دیکن کیکل Save یو سپس رو دیرا مشخص کن دیکن رهیقالب را ذخ دیخواهکه در آن شما می

 موجود استفاده از یک قالببا   CLIجدید یک قالب پیکربندی پیکربندی 3-6

پیکربندی جدید، یافتن یک الگوی موجود مشابه، کپی کردن آن و ویرایش آن  قالبترین راه ایجاد یک ساده

)شما فقط  اید استفاده کنید.هایی که ایجاد کردهتوانید از این روش برای ویرایش قالباست. شما همچنین می

 (.ویرایش کنیدرا کنید ایجاد می خودتان هایی کهتوانید قالبمی

 روش
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 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

 .دیرا انتخاب کن System Templates - CLIسپس و ، دادهگسترش را  CLI Templates 2 گام

 یگر ماوس خود را بر رونشان ،پیدا کنیدرا  دیکن یکپ دیخواهکه می قالبی، سمت راستدر پنل  3 گام

 .دیکن کیکل Duplicateپنجره  یسپس رو ،هداداده شده است قرار د شینما قالبکه در کنار نام  i کونیآ

 دیقالب جد دیخواه( که میMy Templates)در  اینام و پوشه ،Duplicate Template Creationدر  4 گام

 .دیکن کیکل OK یو رو دیشود را مشخص کن رهیذخدر آن 

کپی کنید،  قرار دارد CLI Templates> System Templates - CLIدر  که قالب را کیعنوان مثال، اگر به

 شود:در مسیر زیر ذخیره می فرضشیپصورت به

My Templates > CLI Templates > System Templates - CLI (User Defined) 

 .دیاضافه کن را CLI یو محتوا یسنجتباراع یارهایمع 5 گام

 

 CLIی الگو ها با استفاده از یکعبور رسانی رمزروزمثال: به

 روش

 :اگر چهار گروه، منطقه شمال، منطقه جنوب، منطقه شرق و منطقه غرب، ایجاد نشده باشند 1گام 

و سپس موس  کنید انتخابرا  Inventory > Device Management > Network Devices (gear icon) .أ

 .دیکن کیکل Add SubGroup یو بر رو قرار داده User Define یخود را رو

 :دیوارد کنموارد زیر را  Create Sub-Groupدر قسمت  .ب

 Group Name :North Region 

 Group Descriptionها در منطقه شمال: فهرست دستگاه 

 Filter :Location > Contains > SJC-N 

 < Inventory > Device Management > Network Devices(gear icon) دستگاه کی موقعیت نییتع یبرا

Columns > Locationدی.را انتخاب کن. 

 شوند.ظاهر می Device Work Center> User Defined> Northدر قسمت  دیگروه جد یهادستگاه

 .انجام دهیدکار را  نیمناطق جنوب، شرق و غرب هم هم یبرا .ج
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 :کلمه عبور استقرار قالب یبرا  2 گام

 Configuration > Templates > Features and Technologies > CLI Templates > System .أ

Templates-CLI .را انتخاب کنید 

 را کلیک کنید. Deploy و کردهرا انتخاب  Enable Password-IOS یالگو .ب

 Southو  North Region هایرا باز کرده و گروه User Defined هایگروه در ناحیه انتخاب دستگاه .ج

Region .را انتخاب کنید 

کلیک Apply روی  و بعد کنید جدید را تأیید وارد کنید و کلمه عبور فعالرا  Value Selectionدر قسمت  .د

 کنید.

 OKروی  سپسو  ردهوارد ک راجدید  قالبزمان و تاریخ اعمال  ،نام برای کاریک  Schedule قسمت در .ه

 .کلیک کنید

ن را برای نشان داد Administration > Dashboards > Job Dashboard ،که کار اجرا شدبعد از این  3گام 

 کار انتخاب کنید. وضعیت

 یک قالب وارد کردن متغیرها در 3-7

 د.کنکمک می قالب کیبه  رهاید که به شما در هنگام ورود متغشومی ارئه یاطالعاتدر این قسمت 

 هاانواع داده 3-7-1

 کند.میلیست را  پیکربندی کنید Manage Variablesتوانید در صفحه ای که میانواع داده 15جدول 

 Manage Variablesدر صفحه قابل پیکربندی  یانواع داده 15جدول 

 نوع داده توصیف

برای مشخص کردن یک عبارت  ایجاد کنید. CLI هایقالب برایکادر متنی  ازد تا یکسیشما را قادر م

 Validationو  Default Value و فیلدهای را باز کنید سطرفرض، اعتبارسنجی و یک مقدار پیش

Expression را پیکربندی کنید. 

String 

خواهید طیفی را اگر می پذیرد.ایجاد کنید که تنها مقادیر عددی را می کادر متنی سازد تا یکشما را قادر می

برای   را پیکربندی کنید. To و  Range From را باز کنید و فیلدهای سطربرای عدد صحیح مشخص کنید، 

 Default Valueرا باز کنید و فیلدهای  سطر، فرضت اعتبارسنجی و یک مقدار پیشباریک عمشخص کردن 

 .را پیکربندی کنید Validation Expressionو 

Integer 
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 نوع داده توصیف

 DB داده را مشخص کنیدسازد تا یک نوع پایگاهشما را قادر می

 سطرلیست کنید. برای تعیین مقدار،   DB Query سازد تا مقادیر خاص دستگاه را بر اساسشما را قادر می

پیکربندی را د( نشوظاهر می UI )با مقدار جدا شده با کاما برای چند لیست که در Value را باز کنید و فیلد

 .کنید

DB_Dropdown 

 بپذیرد. CLIهای قالب را برای IPv4های ایجاد کنید که فقط آدرس کادر متنیسازد تا یک شما را قادر می

و  Default Valueرا باز کنید و  سطرفرض، شخص کردن یک عبارت اعتبارسنجی و یک مقدار پیشبرای م

Validation Expression پیکربندی کنید را. 

IPv4 Address 

برای مشخص کردن یک عبارت اعتبارسنجی  ایجاد کنید. CLI هایقالب لیستی برای که سازدشما را قادر می

را پیکربندی کنید )با مقدار جدا شده با کاما  Default Valueرا باز کنید و فیلد  سطرفرض، و یک مقدار پیش

با ) Value را باز کنید و فیلد سطربرای مشخص کردن مقدار، . د(نشوظاهر می UI برای چند لیست که در

 .پیکربندی کنید را د(نشوظاهر می UIمقدار جدا شده با کاما برای چند لیست که در 

Drop-down 

برای مشخص کردن یک عبارت  ایجاد کنید. CLIهای قالب برای check boxیک  که سازدشما را قادر می

برای تعیین  را پیکربندی کنید. Default Valueرا باز کنید و فیلد  سطرفرض، اعتبارسنجی و یک مقدار پیش

 کنید.را پیکربندی  Default Valueرا باز کنید و فیلد  سطرفرض، یک مقدار پیش

Check box 

برای مشخص کردن یک عبارت  ایجاد کنید. CLI هایقالب برای radio buttonسازد تا یک شما را قادر می

برای تعیین  را پیکربندی کنید. Default Valueفرض، ردیف را باز کنید و فیلد عتبارسنجی و یک مقدار پیشا

ظاهر  UI جدا شده با کاما برای چندین لیست که در با مقدار) Value را باز کنید و فیلد سطریک مقدار، 

 .پیکربندی کنیدرا د( نشومی

Radio Button 

 دهد.میرا  CLI هایقالب برای چندین مقدار اجازه ایجاد کنید که ناحیه متنی را سازد که یکشما را قادر می

 Default فیلدهایو  را باز کنید سطرفرض، برای مشخص کردن یک عبارت اعتبارسنجی و یک مقدار پیش

Value  وValidation Expression پیکربندی کنید را. 

Text Area 

 

 CLIهای قالباده در دهمدیریت متغیرهای پایگا 3-7-2

 توان استفاده کرد:( برای اهداف زیر میDBداده )از متغیرهای پایگاه

 یرهامتغی DB هایقالب در ایاز انواع داده یکی CLI یرهایمتغ از دیتوانیهستند. شما م DB یبرا 

 .دیدستورات خاص دستگاه استفاده کن دیتول
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 یرهایمتغ DB یرهایمتغ ستیمشاهده ل یشده هستند. برا فیتعر شیاز پ یرهایمتغ DB شیاز پ 

را مشاهده  CLITemplateDbVariablesQuery.properties با نام لیفا از آدرس زیر، شده، فیتعر

 :دیکن

folder/opt/CSCOlumos/conf/ifm/template/inventoryTagsInTemplate 

 عنوان مثال، بهSysObjectID ،IPAddress ،ProductSeries ،ImageVersion یرهایمتغ DB  .هستند

 یرهایکامل دستگاه در متغ اتیشود، جزئیاضافه م Prime Infrastructureدستگاه به  کیکه هنگامی

DB یعنیشوند. یم یآورجمع، OID ها در دستگاهSysObjectIDمحصوالت در  ی، سر

ProductSeriesدستگاه در  ریتصو یها، نسخهImageVersion اندشده یآورجمع ،رهیو غ. 

 یرهایشده توسط متغ یآورجمع یهابا استفاده از داده DBتوان به دستگاه یرا م قی، دستورات دق

 کرد. دیتول

 ریمتغ دیتوانیشما م DB لدیرا در ف Type  با استفاده از صفحه(Managed Variablesانتخاب کن )دی .

 .خواهید استفاده کنید، پر کنیدکه می DB فرض را با هر متغیرپیشمقدار نام فیلد را باز کنید و فیلد 

 دستگاه به  کیکه هنگامیPrime Infrastructureریاز مقاد دیتوانیم ،شودی، کشف و اضافه م 

استفاده  CLI هایقالب جادیا یبرا ،اندشده یآورجمع ،یموجود یآورجمع حینکه در  یاادهدهگایپا

 .دیکن

 

 Enterprise JavaBeans با استفاده از را سفارشی یوجویک پرس این امکان وجود دارد کهکه در حالی 

Query Language (EJB QL) ید این کار را انجام دهند. توصیهدهندگان پیشرفته باایجاد کنید، تنها توسعه 

استفاده  CLITemplateDbVariablesQuery.properties از متغیرهای تعریف شده در فایلکه فقط کنیم می

 کنید.

 Validation Expressionsاستفاده از  3-7-3

عنوان هشوند. بلفه مربوطه اعتبارسنجی میؤکنید با ارزش متعریف می Expression Validation مقادیری که در

را در جریان طراحی وارد کنید، در طول اعتبارسنجی  عبارتمقدار فرض و یک مثال، اگر شما یک مقدار پیش

فرض با مقدار وارد شده به عبارت دیگر، اگر مقدار پیش جریان طراحی اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت.
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یافتی در جریان طراحی روبرو خواهید مطابقت نداشته باشد، شما با یک خطای در validation expressionدر 

 .شد

 .کندکار می stringفقط برای فیلد نوع داده  عبارت اعتبارسنجیمقدار 

  CLI Templates > CLIسپس و Configuration > Templates > Features and Technologiesبرای مثال، 

برای مشاهده لیست متغیرها کلیک  Add Variable ، بر روی زبانهTemplate Detailدر بخش  را انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Add Variablesدر زبانه  (+)عالمت  ، رویCLI templateبرای اضافه کردن یک ردیف به  کنید.

String   فیلد را درType  انتخاب کنید، مقادیر باقیمانده را وارد کنید و رویSave .از لیست  کلیک کنید

را پیکربندی کنید، که اجازه وارد کردن یک  32یجدید را باز کنید و عبارت منظم متغیرها، جزئیات این متغیر

وارد  Validation Expression را در قسمت $+[S\]^ نخواهد داد. عبارت را کادر متنی در آن ی خالیفضا

 کنید.

 ncs – فرض )اختیاری(مقدار پیش

 .مطابقت داشته باشد validation expressionدر فیلد  عبارت منظممقدار باید با این 

وارد  فیلد متنیرا در  ی خالیسعی کنید یک فضا را ذخیره کنید و سپس یک دستگاه را انتخاب کنید. قالب

 .مواجه خواهید شد منظم عبارتشما با یک خطای . کنید

 Multi-line Commandsاضافه کردن  3-7-4

 :، از نحو زیر استفاده کنیدCLI Contentبرای وارد کردن دستورات چند خطی در محدوده 

<MLTCMD>First Line of Multiline Command 

Second Line of Multiline Command 

...... 

...... 

Last Line of Multiline Command</MLTCMD> 

 :که در آن

                                                    

 

 

32Regular expressions 
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 یهابرچسب <MLTCMD>  و</MLTCMD> به صورت حروف  دیحساس به حروف هستند و با

 بزرگ وارد شوند.

 یهابرچسب نیب دیبا یدستورات چند خط <MLTCMD>  و</MLTCMD> ردیقرار گ. 

 آغاز کرد. فاصله کیتوان با یرا نم برچسب 

 یهابرچسب <MLTCMD>  و</MLTCMD> خط استفاده کرد. کیتوان در یرا نم 

Example 1: 

 

<MLTCMD>banner_motd Welcome to  

Cisco. You are using 

Multi-line commands. 

</MLTCMD> 

 

Example 2: 

 

<MLTCMD>banner motd ~ ${message} 

</MLTCMD> 

 .یک متغیر ورودی چند خطی است {message}که در آن

 Multi-Line Bannerهای محدودیت استفاده از فرمان 3-7-5

Prime Infrastructure های از فرمانmulti-line banner توانید شما می کند.پشتیبانی نمیbanner file xyz 

format  که در مثال زیر نشان داده شده است، استفاده کنید کهبه صورتیرا. 

#conf t 

Enter configuration commands, one per line. End with Ctrl-Z. 

(config)#parameter-map type webauth global 

(config-params-parameter-map)# type webauth 

(config-params-parameter-map)#banner file tftp://209.165.202.10/banner.txt 

(config-params-parameter-map)#^Z 

#more tftp://192.168.0.0/banner.txt 

Disclaimer: 

Usage of this wireless network is restricted to authorized users only. 

Unauthorized access is strictly forbidden. 

All accesses are logged and can be monitored. 

# 

 Enable Modeدستورات اضافه کردن  3-7-6

 .خود استفاده کنید CLI templatesبه  enable modeبرای دستورات اضافه کردن  نحو زیراز  

#MODE_ENABLE<<commands >>#MODE_END_ENABLE 
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3-8 Import  وExport  قالب پیکربندی یکCLI 

د تواننشده می صادر یهاقالبدهد. را توضیح می های پیکربندیقالب کردن 34صادرو  33واردنحوه  قسمتاین 

 کرد.صادر  zipیک فایل  در قالب توان. چندین قالب را میباشندداشته  xml. نام فایل یک

 یهالیفا د،یکنیرا صادر م قالب پیکربندی اگر چندین .xml  لیفا کیدر zip نام  شوندیبا پ

Exported Templates رندیگیقرار م. 

 یهالیفا صورتبه یتک یهالیفا .xml  د.شونمیوارد یا صادر 

 لیچند فا دیتوانیشما م .xml لیفا کی با استفاده از ای خاص یهالیرا با انتخاب فا zip، دیوارد کن. 

 هایقالب هنگام وارد کردن CLIلیاز فا یکه بخش ،شده توسط کاربرفیتعر عمومی یرهای، متغ 

وارد  CLIقالب  در یدستصورت را به رهایمتغ نیا دیشوند. شما بایطور خودکار وارد نمهستند، به

 .دیکن

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

 کلیک کنید. System Templatesرا باز کرده و بر روی  CLI Templatesپوشه  2گام 

 قالب پیکربندی: کی کردن صادر یبرا 3 گام

 .دیکن کیکل Export یو رو کردهانتخاب  را کردن صادر برای خودمورد نظر  هایقالب .أ

 .دیکن رهیمکان دلخواه ذخدر ها را لیفا .ب

 قالب پیکربندی: کیوارد کردن  یبرا 4گام 

 .دیقرار ده CLIکنار  "i" یگر ماوس خود را رو، نشانCLI Templatesپوشه  ریزدر  .أ

 .دیکن کیکل Import یسپس روو  Show All Templates یبر رو .ب

                                                    

 

 

33 Import 

34 Export 
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آن وارد ها را از قالب دیخواهیکه م ،My Templates، پوشه Import Template وگویکادر گفتدر  .ج

های مورد نظر خود را انتخاب فایلو  دیکن کیکل Select Templates یسپس رو کرده وانتخاب  را ،دیکن

 .کنید

 .دیکن کیکل OK یسپس رو ،کرده تأییدخود را  یهانهیگز .د

 جدید Compositeیک قالب  ایجاد 3-9

اضافه واحد  37ترکیبی قالب توان به یکرا می 36و ایجاد شده توسط کاربر 35ارچوبخارج از چ هایقالبتمام 

یجاد ا قالب ترکیبی را که یککند. هنگامیآوری میجمعرا های خاصی که شما نیاز دارید که تمام ویژگی ،کرد

از  توانیدشما می مشخص کنید.های عضو بر اساس آن باید اجرا شوند را ترتیبی که قالب توانیدکنید، میمی

 .استفاده کنید هادستگاه از گروهچند برای ایجاد تغییر در یک یا  های ترکیبیقالب

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

 .دیرا انتخاب کن Composite Templates سپس و دیرا باز کن Composite Templatesپوشه  2 گام

 .دیوارد کن template یبرا نامی Base Templateدر قسمت  3 گام

قالب موجود در  یهاقالب که تمامی دیرا انتخاب کن ییهادستگاه ،Validation Criteriaدر قسمت  4 گام

 بهاست که  قالب کیشما شامل  قالب ترکیبیعنوان مثال، اگر اعمال شوند. به هابر روی آن دیبا ترکیبی

، شما فقط هامسیریابهمه اعمال به  یبرا گریدقالب شود و یاعمال م Cisco ASR 900 یسر هایمسیریاب

 Device Typeرا از لیست  Routers > Cisco ASR 900 Series Aggregation Services Routers دیبا

 آن نوع دستگاه اعمال کرد. یبر رو توانیرا نم قالبباشد،  dimmedاگر نوع دستگاه کنید.  انتخاب

                                                    

 

 

35 Out-of-the-box 

36 User-created 

37 Composite 
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خواهید در قالب ترکیبی حضور داشته باشند را هایی که میقالب، Detail Templateدر قسمت  5 گام

 د.نها اعمال شوبه دستگاه دیکه با دیقرار ده یبیترتبهرا  هاقالب، هاپیکاناستفاده از . با دیانتخاب کن

 یهاآن را به دستگاه، دیکرد رهیرا ذخ قالب نکهی. بعد از ادیکن کیکل Save as New Template یرو 6 گام

 .دیخود اعمال کن

 

 هابا استفاده از برچسب هاقالبر به بنایجاد میا 3-10

 .شودمیلیست  My Tags در زیرپوشه قالبکنید، اعمال می قالبکه یک برچسب را به یک هنگامی

 کند که:گذاری قالب پیکربندی به شما کمک میبرچسب

 لدیدر ف برچسبرا با استفاده از نام  قالب کی search  دیکن وجوجست 

  دیاستفاده کن شتریب یهادستگاه یکربندیپ یعنوان مرجع براشده به گذاریبرچسب قالباز 

 :دیرا دنبال کن زیر موجود، مراحل قالب کی گذاریبرچسب یبرا

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

 .دیمورد نظر خود را انتخاب کن قالبو  دیرا باز کن My Templatesپوشه  2 گام

 .دیکن کیکل Save یسپس رو د،یوارد کن Tag as کادر متنی را در برچسبنام  کی 3 گام

 

 هابه دستگاه هاقالباعمال  3-11

با استفاده از  هادر دستگاه را دستوراتهایی از گروه توانیدکه شما می دهدیم حیرا توض هاییراه قسمت نیا

 .اجرا کنید یکربندیپ یهاقالب

 

 هادستگاه یهابه گروه هاقالباستقرار  یبرا یکربندیپ یهاگروه جادیا

 دیکن جادیا Configuration group کی دیتوانیممشابه دارند،  یکربندیپ کیبه  ازیکه ن دیدار ییهااگر دستگاه

به شما  Compositeهای قالبد. نها اعمال شود به آن دستگاهنتوانیاست که م هاییقالبها و که شامل دستگاه
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و  هاقالب نیرابطه ب یکربندیپ یهااما گروه د،یکن بیترک گریکدیکوچکتر را با  یهاد که گروهندهیاجازه م

 شوند.یکه دستورات اجرا م ترتیبیو  ،کنندیرا مشخص م هادستگاه یهاگروه

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Configuration Groups 1 گام

 .دینام وارد کن کی ،Configuration Group Basicدر قسمت  2 گام

چند  ای کی، Template Selectionدر قسمت  د،یانتخاب کن دیتوانیکه م ییهادستگاه شینما یبرا 3 گام

 .دیکنانتخاب  هاانتخاب قالب و Add یکردن بر رو کیرا با کل قالب

ی. شما نماضافه کنید Template Selectionدر قسمت  Addبر روی  کیبا کلرا  یاضاف هایقالب 4 گام

-Add-Host-Name دیتوانیمثال، شما نم یهستند؛ برا متقابالً ناسازگارکه  دیرا انتخاب کن هاییقالب دیتوان

IOS  وAdd-Host-Name-IOS-XR  دیانتخاب کنبا هم را. 

برای انتخاب  و سپس ،انتخاب کرده را دیبکار ببر هاندر آ قالب را دیخواهیکه م ییهادستگاه 5 گام

 .دیکن کیکل Next یروهای ورودی بر گزینه

را انتخاب  دیاضافه کن یکربندیگروه پبه  دیخواهیکه م ییها، دستگاهDevice Selectionدر قسمت  6 گام

 .دیکن

ها ، قالبنییپا ایباال  هاینکایپ یبر رو کیو کل قالب کیبا انتخاب  د،یباش داشتهچندین قالب اگر  7 گام

 شوند.یفهرست م ترتیببه

 .دیکن کیکل Save as New Configuration Group یرو 8 گام

 ویزاردبا استفاده از  های پیکربندیبرای قالب انیجر استقرار 3-11-1

  ها قابل اجرا نیست.کنندهمبتنی بر کنترل هایقالباین جریان استقرار برای  

 

 روش

باز  Deployment wizard. صفحه دیکن کیکل Deploy یرو ،قالب پیکربندی کی جادیپس از ا 1 گام

 شود.می
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 کیکل Next یانتخاب کرده و سپس رو را د،یبکار ببر برایشان قالب را دیخواهیکه م ییهادستگاه 2 گام

 .دیرا انتخاب کن یورود ریتا مقاد دیکن

 .دیده رییرا تغ CLIو  Form ینما نیب دیتوانمی ،Input Valuesدر زبانه  3 گام

 .دیکن کیکل Apply یسپس رو ،کردهوارد  قالب راهر  یبرا یاجبار یلدهایتمام ف 4 گام

دستگاه  ریداتا مق دیکن کیرا کل CLI ای Next ی، رویکربندیپ ضروری برای ریبعد از وارد کردن مقاد 5 گام

 .دیکن تأییدرا  یکربندیپ و قالب

 :بندی کنیدزمان Schedule Deploymentبا استفاده از زبانه در صورت نیاز، کار استقرار را  6 گام

 ندهیر آد ایدر حال حاضر  دیبا ایکه آ دیسپس مشخص کن ،ردهک جادیاستقرار ا با معنی برای کار نام کی 

 .شود اجرا

 ایماهانه  ،ی، روزانه، هفتگیساعت یاصورت دورهبهبندی کنید که ای زمانگونهکار را به دیتوانیم نیهمچن 

 .شودساالنه اجرا 

  دیکن یکربندیپ دیتوانمیرا  ریز یهانهیگز ،شکست سیاستبرای فیلد: 

o Ignore failure and continue :ستقرار ا یبرا یتصادف صورتها بهدستگاه نیرض است. افشیپ نهیگز

نظر صرف ستگاهاز آن د، با شکست مواجه شوددستگاه  کی یشوند. اگر کار بر روانتخاب می قالب

 مربوط به اطالعات جینتادر نهایت . ابدیمانده ادامه مییباق یهادستگاهبر روی و  کرده

 د.ندهانتخاب شده نشان می یهاهمه دستگاه یرا برا کست/شتیموفق

o Stop on failure :یراتنها ب جیشود. نتادستگاه اجرا شود، کار متوقف می کی روی بر نتواند کار اگر 

ها گاهدست دیگر یو برا شوندروزرسانی می، بهاجرا شده است هاروی آن تیبا موفق کارکه  ییهادستگاه

ترتیب شود. داده می شینما ”Not Attempted“ امیند پاهکه در معرض استفاده از قالب قرار نگرفت

 .است Value تخصیص پنجرهدر  هادستگاه شده برای استقرار مشابه ترتیبهای انتخابدستگاه

o Copy Running Config to Startup : حال  در یکربندیشود، پ یت انجامموفقبا استقرار قالب  کاراگر

 شود.می یکپ 38یاندازراه یکربندیدستگاه به پ یاجرا

                                                    

 

 

38 Startup 
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o Archive Config after deploy :پیکربندیو  را ایجاد کرده دیجد  39یکربندیپ آرشیور کا کی 

 کند.می ویآرش قالب، آمیزتیموفق استقرار پس از را هادستگاه

 .دینیکار را بباز استقرار  یاتا خالصه دیکن کیکل Next یرو 7 گام

 کرد. دیها مشاهده خواهاز دستگاه کیهر  یرا برا CLI نمای، Summary Summaryدر زبانه  8 گام

 .دیکن کیکل Finish ی، رواستقرار قالب یبرا 9 گام

 اندازی شده وهرا Job Dashboardتا  دیکن کیکل pop-up وگویکادر گفت در Job Status یرو 10 گام

 .را مشاهده نماییدکار  تیوضع

 

 Interactiveاضافه کردن دستورات  3-12

حاوی ورودی است که باید پس از اجرای یک فرمان وارد شود. برای وارد کردن یک  interactiveیک فرمان 

 :زیر استفاده کنید نحو، از CLI Content ناحیهدر  interactiveفرمان 

CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question 

2<R>command response 2 

 :مثالعنوان به .حروف بزرگ وارد شوند احساس به حروف هستند و باید ب <R> و <IQ>های تگ

#INTERACTIVE 

crypto key generate rsa general-keys <IQ>yes/no<R> no 

#ENDS_INTERACTIVE 

 

 Interactive Enable Modeترکیب دستورات  3-12-1

 :استفاده کنید Interactive Enable Modeبرای ترکیب دستورات  زیر از نحو

#MODE_ENABLE 

#INTERACTIVE 

commands<IQ>interactive question<R>response 

#ENDS_INTERACTIVE 

 #MODE_END_ENABLE 

                                                    

 

 

39 Config archive job 
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 برای مثال:

#MODE_ENABLE 

#INTERACTIVE 

mkdir <IQ>Create directory<R>XXX 

#ENDS_INTERACTIVE 

#MODE_END_ENABLE 
 

 Interactive چند خطی اضافه کردن دستورات 3-12-2

 خط است: نیاست که شامل چند Interactiveیک دستور مثال از  کی نیا

#INTERACTIVE 

macro name EgressQoS<IQ>Enter macro<R><MLTCMD>mls qos trust dscp 

wrr-queue queue-limit 10 25 10 10 10 10 10 

wrr-queue bandwidth 1 25 4 10 10 10 10 

priority-queue queue-limit 15 

wrr-queue random-detect 1 

wrr-queue random-detect 2 

wrr-queue random-detect 3 

wrr-queue random-detect 4 

wrr-queue random-detect 5 

wrr-queue random-detect 6 

wrr-queue random-detect 7 

wrr-queue random-detect max-threshold 1 100 100 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 1 80 100 100 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 2 100 100 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 2 80 100 100 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 3 80 90 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 3 70 80 90 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 4 70 80 90 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 4 80 90 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 5 70 80 90 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 5 80 90 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 6 70 80 90 100 

wrr-queue random-detect max-threshold 6 80 90 100 100 

wrr-queue random-detect min-threshold 7 60 70 80 90 

wrr-queue random-detect max-threshold 7 70 80 90 100 

@</MLTCMD> 

#ENDS_INTERACTIVE 
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 کنندهکنترل WLAN Clientهای پیکربندی پروفایل 3-13

گیرنده را از سرویس توان نوعد، میشو مرتبط WLANیک  کند باگیرنده تالش میکه یک سرویسهنگامی

را  ISE کند وکننده اطالعات عمل میعنوان جمعکننده بهکنترل. تعیین کرد فرآینداطالعات دریافت شده در 

 .کندارسال می بهینهبه شکل  ،های مورد نیازبا دادههمراه 

 لیپروفا رض،فشیپ ترصوبه) دیها را دنبال کندستورالعمل نیا ،40رندهیگسیسرو پیکربندی پروفایلهنگام 

 است(: رفعالیها غWLANگیرنده در همه سرویس

 که در حالت  ینقاط دسترس بر رویگیرنده سرویس پروفایلLocal  و حالتFlexConnect هستند، 

 شود.می یبانیپشت

 شوند:نمی یبانیپشت ریز یوهایدر سنار هاگیرندهسرویس یها برالیپروفا 

o با مرتبط  هایگیرندهسرویسAPحالت  هایFlexConnect 41در حالت مستقل. 

o ط با تبمر هایگیرندهسرویسAPحالت  هایFlexConnect با  که یمحل تاصالکه احراز هنگامی

 فعال است. ،شودانجام می یمحل نگیچیسوئ

 حالت دو هر DHCP Proxy  وDHCP Bridge شوند.می یبانیپشت کنندهکنترل یبر رو 

 روی 42یرسحسابدهنده سرویس یکربندیپ WLAN نسخه در ISE یدر حال اجرا nR1.1 M از  بعد ای

 کند.نمی یبانیگیرنده پشتسرویس لیاز پروفا Cisco ACS. آن قابل انجام است

  دهندهسرویسنوع DHCP گذارد.نمی یریثأگیرنده ترویسس لیبر پروفا ،استفاده شده 

  اگر بستهDHCP_REQUEST ستیرشته است که در ل کی یحاو Profiled Devices از ISE  وجود

 شود.می لیگیرنده به طور خودکار پروفا، پس سرویسدارد

 گیرنده بر اساس آدرس سرویسMAC شود.می ییشناسا رسیفرستاده شده در بسته درخواست حساب 

 آدرس  دیشود، فقط بافعال می لایکه پروفهنگامیMAC  به عنوانID یهاتماس در بسته ستگاهیا 

 ارسال شود. رسیحساب

                                                    

 

 

40 Client profiling 

41 Standalone 

42 Accounting Server 
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  یمحل نگیچیسوئ یبرا لیاپروف فعال کردنبا APهای حالت FlexConnect،  رونویسیفقط VLAN به

 شود.می یبانیپشت AAA رونویسی یژگیویک عنوان 

 :دیرا دنبال کن زیر مراحل ،گیرندهسرویس لیپروفا یکربندیپ یبرا

 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > WLANs > WLAN 1گام 

Configuration دیرا انتخاب کن. 

 .دیکن کیکلAdvancedزبانه  یبر رو 2 گام

 .آن را فعال کنید ،DHCP Profiling با تیک زدن 3 گام

کننده نسخه از کنترل HTTPگیرنده سرویس لیپروفا ، آن را فعال کنید.HTTP Profiling تیک زدن با 4 گام

 کند.می یبانیپشت 7.3.1.31

 .دیکن کیکل Save یرو 5 گام

 

 استفاده کنید AP هایاز گروه WLAN برای مدیریت پیکربندی و راه اندازی

 :دیرا به خاطر داشته باش ری، نکات زAP یهابا استفاده از گروه WLAN یکربندیپ تیریهنگام مد

  یهاگروهبه AP عنوان  اب ،5.2قبل از  یهاکنندهکنترل ، درو باالتر( 5.2 نسخه یهاکنندهکنترل ی)برا

AP Group VLANs شود.می رجوع 

 لیپروفا یهاتمام نام شینما برای WLAN  پروفایلموجود، نام WLAN حذف  کادر متنیرا از  یفعل

 WLAN هایتمام پروفایل شود،حذف می کادر متنی از WLAN یفعل پروفایلکه نام . هنگامیدیکن

 .شوندنشان داده میموجود در فهرست کشویی 

 پروفایل 16به  یهر نقطه دسترس WLAN هایپروفایلهمه  یشود. هر نقطه دسترسمحدود می 

WLAN  رونویسی یژگیو که هاییاز آنغیر بهکند می پخشیهمهرا WLAN ده فعال شها در آن

در هر نقطه  WLAN لیپروفا 16از  کیدهد تا شما هر اجازه می WLAN رونویسی یژگی. وباشد

 .نیدفعال کریرا غ یدسترس
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 رونویسی ویژگی WLAN 512 یژگیتر که از ومییقد هایکنندهفقط به کنترل WLAN یبانیپشت 

 شود.، اعمال میکند( یبانیپشترا  WLAN پروفایل 512تواند تا )می دنکننمی

  WLAN AP Groupsهایقالب جادیا 3-13-1

VLANهایگروه ای 43تیسا یاختصاص یها AP یک یبندقطعه با پخشی را به یک حداقل،همه یهادامنه 

WLAN ازنوثرتر تؤم تیریمدعبارتند از ی این کار ای. مزاکنندمیمحدود  ،مختلف پخشیهمه یهابه دامنه 

 :دیرا دنبال کن زیر ، مراحلWLAN AP Groups یکربندیپ یبرا باند. یپهنا صیبار و تخص

 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > WLANs > AP 1 گام

Groups  صفحه دیانتخاب کنرا .WLAN > AP Groups  ها و کنندهتعداد کنترل همراهبهشود ظاهر می

 یزمان که چه دهدستون نشان می نی. آخرشودها اعمال میبه آن صورت خودکاربه قالبکه  یمجاز یهادامنه

، آن یبر رو کیاست. با کل نکیل یک Applied to Controllersتعداد . ه استشد رهیذخقالب برای آخرین بار 

شود، اعمال میقالب به آن که آن  IPکننده و آدرس که نام کنترلشود باز می Applied to Controllersصفحه 

 یک زین Applied to Virtual Domainsتعداد دهد. می شینما را آن تیو وضع شدن زمان اعمال نیو همچن

 یهاشود که تمام نامباز می Applied to Virtual Domainsصفحه  نکیل نیا یبر رو کیاست. با کل نکیل

 دهد.را نشان می شنیپارت

و  کردهانتخاب  از لیست کشویی را Add Template د،یاضافه کن را دیجد قالب کی دیخواهیاگر م 2 گام

ظاهر  AP Groups قالب . صفحهدیکن کیکل قالبنام  یموجود، رو قالب کی رییتغ ی. برادیکن کیکل Go یرو

صفحه  نیدهد. در امی شیشما را نما کهشده در شب یکربندیپ APهای هگرو از یاصفحه خالصه نیشود. امی

 شیرایو یبرا شیرایوستون . در دیمشاهده کن ای شیرایرا اضافه، حذف، و AP گروه کی اتیجزئ دیتوانمی

 بر روی و دیرا انتخاب کن WLAN Profile Nameدر ستون  check box. دیکن کیکل ،آن ینقطه دسترس

Remove  یهالیپروفاکلیک کنید تا WLAN  دشونحذف. 

 است. 256 د،یوارد کن Descriptionکادر متنی مربوط به در  دیتوانکه می ییکاراکترها تعداد حداکثر

                                                    

 

 

43 Site-specific 
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 WLAN AP هایگروه حذف 3-13-2

 :دیرا دنبال کن زیر مراحل ،یگروه نقطه دسترس کیحذف  یبرا

 روش

 .دیرا انتخاب کن Configuration > Templates > Features & Technologies 1 گام

Controller > WLANs > AP Groups دیسمت چپ انتخاب کن ینوار کنار یرا از منو. 

 .دیکن کیکل Remove یرو 2 گام

 

 FlexConnect AP Groups در FlexConnect کاربرانپیکربندی  3-14

شود . این لینک زمانی نشان داده میدیکن کیکل Users configured in the groupلینک  یبر رو دیتوانشما می

نشان  FlexConnectفعال شده است تا لیست کاربران  FlexConnect مربوط به Local Authenticationکه 

 رهیرا ذخ FlexConnect AP Group کهاین را فقط پس از FlexConnect کاربران دیتوان. شما میداده شود

 یبانیپشت ،و بعد از آن x.x.5.2های نسخه کنندهکنترلدر  FlexConnect صد حداکثر. کردید، ایجاد کنید

 یبرا د.ننکمی یبانیرا پشت FlexConnectکاربر  20و قبل از آن تنها  5.2.0.0 های نسخهکنندهکنترلشوند. می

 Delete یو سپس رو کردهانتخاب  FlexConnectکاربران  ستیکاربر را از ل ،FlexConnectکاربر  کیحذف 

 :دیرا دنبال کن زیر ، مراحلFlexConnectکاربر  یک یکربندیپ یبرا .دیکن کیکل

 روش

 Configuration > Features & Technologies > Controller > FlexConnect >FlexConnect 1 گام

AP Groups دیرا انتخاب کن. 

 .دیرا انتخاب کن Show All Templatesو  دادهقرار  FlexConnect AP Groups یرا روس مو 2 گام

 فعالرا  FlexConnect Local Authenticationو  دیکن کیکل Local Authenticationزبانه  یرو 3 گام

 فعال شود. FlexConnect گروه نیا یبرا یمحل اصالتتا احراز  دیکن

ظاهر  FlexConnect Users. صفحه دیکن کیکل Users configured in the group نکیلی بر رو 4 گام

 شود.می
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و بر  کردهانتخاب  ییکشو ستیل را از Add User د،یرا اضافه کن دیکاربر جد کی دیخواهیاگر م 5 گام

 شود.ظاهر می Add User. صفحه دیکن کیکل Go یرو

 .دیرا وارد کن FlexConnect ینام کاربر ،User Name یدر کادر ورود 6 گام

 .دیعبور را وارد کن کلمه ،Passwordی کادر وروددر  7 گام

 .دیعبور وارد کن کلمه تأییدعبور را در کادر  کلمهدوباره  8 گام

 .دیکن کیکل Save یرو 9 گام

 

 نندهکلکنتر کاربر مبتنی بر و دستگاهبر  یمبتن یهااستیس یکربندیپ 3-14-1

کنترل رویبر دستگاه  یمبتن یهااستیس یکربندیشما را قادر به پ Policy Configuration Templatesصفحه 

. حداکثر دیکن یکربندیدستگاه در شبکه پ کی ایکاربر  کی یها را برااستیس دیتواند. شما مینمایکننده می

کننده در کنترل AAA 44رونویسیکه یاست. در صورت 64 دیکن یکربندیپ دیتوانکه میهایی سیاستتعداد 

 هایقالب برای پیکربندی. شوداعمال نمی APهای گروهها و WLAN به هاباشد، سیاستشده  یکربندیپ

Policy Configurationصورت زیر عمل کنید:، به 

 روش

 Configuration > Templates > Features &Technologies > Controller > WLANs > Policy 1 گام

Configuration دیرا انتخاب کن. 

و  کردهانتخاب  از لیست کشویی را Add Template ،دیاضافه کن را دیجد قالب کی دیخواهیاگر م 2 گام

 .دیکن کیکل Go یبر رو

 کنید. یکربندیپرا  ازیمورد ن یلدهایف 3 گام

 .دیکن کیکل Save as New Template یرو 4 گام

                                                    

 

 

44 Override 
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 Config Templatesبا استفاده از ها کنندهروی کنترل AAA یکربندیپ 3-15

 :دیرا دنبال کن زیر کننده، مراحلکنترل کی یبرا یکل یتیبا اطالعات امن دیجد قالب کیاضافه کردن  یبرا

 روش

را انتخاب  Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security 1 گام

 .دیکن

 .دیسمت چپ انتخاب کن ینوار کنار یرا از منو AAA> General - AAA 2 گام

 .دیکن کیکل New یرو دیاضافه کن دیخواهکه می قالبیدر کنار  3 گام

 :کنید یکربندیپ را ریز یهافیلد 4 گام

 Template Name : قرار  مورد استفادهقالب  ییشناسا یبرااست که  فردبهمنحصر دیکل قالب یکنام

تمایز یکدیگر ماز هستند،  کسانی یدیکل یهایژگیو یکه دارا قالبدو تا است  یاجبار قالب. نام گیردمی

 .شوند

 Maximum Local Database Entries (on next reboot) :داده مجاز را  گاهیپا یهایحداکثر تعداد ورود

 .شودقابل استفاده می یمجدد بعد یاندازراه پس از تنظیم نی. ادیوارد کن

 Mgmt User Re-auth Intervalدیوارد کن ی راتیریکاربران مد یخاتمه برای : بازه. 

 .دیکن کیکل Save یرو 5 گام

 قالب نیا دیتوان، میTemplate Listشود. در صفحه داده می شینما Template Listدر صفحه  قالب 6 گام

 .دیها اعمال کنکنندهکنترل بهرا 

 

روی  TACACS Server Fallbackو  RADIUS تنظیمات یکربندیپ 3-16

 هاکنندهکنترل

موجود، مراحل  یک قالب رییتغ ای  RADIUS TACACS Fallback یک قالب یکربندیاضافه کردن و پ یبرا

 :دیرا دنبال کنزیر 
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 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA 1 گام

> RADIUS TACACS+ Fallback دیرا انتخاب کن. 

 Radius Fallback ییکشو ستیاز ل. کنید یکربندیپموارد زیر را ، Radius Fallbackاز قسمت  2 گام

Mode ،دیرا انتخاب کن ریاز موارد ز یکی: 

 Off :فعال کردن ریغfallback 

 Passive :دیرا وارد کن یزمان یبازه کی دیبا. 

 Active :دیرا وارد کن یزمان یبازهو  ینام کاربر دیبا. 

 :دیکن یکربندیرا پ ریموارد ز، TACACS Fallback قسمتاز  3 گام

 Enable ای Disable  ییکشو ستیاز لرا Fallback Mode کنید انتخاب. 

 جعبه متنی  درTime Intervalی تست بازه یبرا ی، مقدارTACACS Fallback دیوارد کن بر حسب ثانیه. 

 .دیکن کیکل Save as New Template یرو 4 گام

 Local EAP Timeout تنظیمات پیکربندی 3-17

 میعموقالب  به یک دیتوانمی . بعداًدیکن نییتع محلی EAP یبرا 45مهلت کیدهد صفحه به شما اجازه می نیا

EAP  دیکن جادیامحلی موجود، تغییراتی را. 

 کند تا ابتداکننده تالش میشده باشند، کنترل یکربندیپ کنندهکنترل یرو RADIUS هایدهندهسرویساگر 

تنها زمانی از  .کند احراز اصالت RADIUS هایدهندهیسرا با استفاده از سرو میسیب هایگیرندهسرویس

Local EAP ی دهندهشود که سرویساستفاده میRADIUS ی دهندهای وجود نداشته باشد، یعنی سرویس

RADIUS یدهندهسرویساگر چهار  که اصالً پیکربندی نشده باشد.منقضی شده باشد یا این RADIUS 

 یدهندهسرویس نیاولاستفاده از گیرنده را با سرویس کند تاکننده تالش می، کنترلده باشندش یکربندیپ

RADIUSیدهندهسرویس نی، سپس دوم RADIUS و سپس ،Local EAP ،کند. اگر  احراز اصالت

                                                    

 

 

45 Timeout 
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کند که این تالش میکننده ، کنترلاحراز اصالت شود صورت دستی دوبارهپس از آن به گیرنده بخواهدسرویس

، و سپس RADIUS یدهندهسرویس نی، سپس چهارمRADIUS یدهندهسرویس کار را با استفاده از سومین

Local EAP انجام دهد. 

داده محلی و یک پایگاه LDAPهنگام استفاده از  Authentication Order یکربندیپ 3-17-1

 هاکنندهبرای کنترل دسترسی کاربر به کنترل

 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > Local 1 گام

EAP >Network Users Priority دیرا انتخاب کن. 

شبکه در سمت  انکاربر یهاهرنامباتاع حذف ایکردن  اضافه یدار چپ و راست براجهت یدهایاز کل 2 گام

 .دیاستفاده کنصفحه راست 

 .ها استفاده کنیدترتیب اعتبارنامه نییتع یبرا نییباال و پا یهادیاز کل 3 گام

 .دیکن کیکل Save یرو 4 گام

 کنندهکاربر کنترل اصالت های استفاده شده برای احرازاعتبارنامه یکربندیپ 3-18

 رهیذخ را یو رمز عبور( همه کاربران شبکه محل ی)نام کاربر 46هااعتبارنامه دیتوانشما می قالب نیبا استفاده از ا

ممکن است  local EAPمثال،  یشود. براکاربران استفاده می احراز اصالت یها براهامنرباتاع نیا از . سپسدیکن

 نیکاربر استفاده کند. ا هاینامهاعتبار یابیزبا یخود برا یانیداده پاگاهیعنوان پابه یداده کاربر محلگاهیاز پا

کاربر  کی دی. شما بادهدیرا م یکاربر شبکه محل قالب کیاصالح در  ایصفحه به شما امکان اضافه کردن 

رمز  کی، وب احراز اصالتده گیرنسیسرو کیعنوان به ستمیهنگام ورود به سبه و  دیکن جادیا محلی راشبکه 

 .دیکن نییتع عبور را

 :دیرا دنبال کن زیر مراحل، Local Network Usersقالب  یکربندیپ یبرا

                                                    

 

 

46 Credentials 
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 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA 1 گام

> Local Net Users دیرا انتخاب کن. 

کرده و فایل  کیکل Browse یسپس رو د،یکن کیکل Import CSV یرو ل،یفا کیاز  import یبرا 2 گام

 . فقط فرمتدیادامه ده 3 گام تا ،کردید رفعالیرا غ import. اگر دیادامه ده 6 گام تا. سپس را انتخاب کنید

اول  فید. ردخوانمیدوم به بعد  فیرا از رد اتاطالع Primate Infrastructureشود. می یبانیپشت CSV لیفا

 سرآیندشود. خوانده نمی Prime Infrastructureشود و توسط می در نظر گرفته سرآیندبه عنوان  لیدر فا

 باشد.پر  ای یتواند خالمی

 :دیرا وارد کن ریاطالعات ز 3 گام

 Username 
 Password 
 Profile 
 Description 

 کی این است که ی(، به معناتکمیل شود any profileعبارت با  ایبماند ) یباق یاگر خال Profileستون 

 حساب استفاده کند. نیتواند از امی یلیهر پروفا باگیرنده سرویس

 .دیرا انتخاب کن any SSID نهیگز ایو شود اعمال می یکاربر محل نیکه ا SSID یک ییکشو ستیاز ل 4 گام

 .دیوارد کن واسط را نیشده توسط کاربر از ا فیتعر فیتوص کی 5 گام

 .دیکن کیکل Save یرو 6 گام

 

 داشته باشدتواند میهمزمان که هر کاربر چند نشست ورود این کنترل

افه کردن اض ی. برادیکن میتنظ را تواند داشته باشدکاربر می یکهمزمان که  یحداکثر تعداد ورودها دیتوانمی

 :دیرا دنبال کن زیر قالب موجود، مراحل کیدر  راتییتغ جادیا ایکاربر  ستمیقالب ورود به س کی

 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > User 1 گام

LoginPolicies  دیرا انتخاب کن. 
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 .دیتوانند داشته باشند را وارد کناز کاربران می کیهمزمان که هر  یحداکثر تعداد ورودها 2 گام

 .دیکن کیکل Save as New Template یبر رو 3 گام

 

 MACآدرس  توسطکردن  لتریف یها براAP یکربندیپ 3-18-1

 :دیرا دنبال کن زیر در قالب موجود، مراحل راتییتغ جادیا ای MAC لتریقالب ف کیاضافه کردن  یبرا

 روش

 Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA 1گام 

> MACFiltering  یاSecurity > MAC Filtering  دیانتخاب کنرا. 

 .دیکن کلیک Import CSV یرو ،ینقطه دسترس MAC هایآدرس یحاو فایل کی import یبرا 2 گام

 شده import لی. فادیکن کیکل Browse یرو لیفا import یبرا ای دیمورد نظر را وارد کن لیفا ریمس 3 گام

 ,Profile1 ,00:11:22:33:44:55)مانند  حاتیو توض واسط ،پروفایل، نام MACبا آدرس  CSV لیفا کی دیبا

management, test filter باشد. اگر )Import from File آدرس دیادامه ده 4 گام تا د،ینک رفعالیرا غ .MAC 

 شود.داده می شیگیرنده نماسرویس

 .دیرا انتخاب کن Any Profile نهیگز ایو  اعمال شودباید به آن  MAC لتریف نیکه ا پروفایلینام  4 گام

 .دیکنانتخاب را موجود  هایواسط نام ییکشو ستیاز ل 5 گام

 .دیرا وارد کن واسط نیشده توسط کاربر از ا فیتعر فیتوص کی 6 گام

 .دیکن کیکل Save as New Template یرو 7 گام

 


