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 معلومات االتصال 
 تكنولوجیز  فورسكوت شركة

190 West Tasman Drive 

 األمریكیة  المتحدة الوالیات ،95134 كالیفورنیا خوسیھ، سان

https://www.forescout.com/support/ 

 1.866.377.8771): المتحدة الوالیات( المجاني الرقم 

 1.408.213.3191): دولي ( الھاتف

 1.708.237.6591: الدعم

 الوثائق عن
 إضافیة تقنیة  مستندات على لالطالع لفورسكوت اإللكتروني الموقع على" الموارد" صفحة  إلى الرجوع یرجى :

https://www.forescout.com/company/resources/ 

  على مراسلتنا یرجى أسئلة، أو مالحظات أي لدیك كان إذا documentation@forescout.com 

 قانوني إخطار 
. دیالویر والیة في  مؤسسة شركة ھي تكنولوجیز فورسكوت شركة. محفوظة الحقوق جمیع, تكنولوجیز فورسكوت شركة 2019 ©

 التالي الرباط على علیھا حصلنا التي  االختراع وبراءات التجاریة بعالماتنا قائمة على العثور  یمكن
. trademarks-patents-property-https://www.forescout.com/company/legal/intellectual قد تكون

 . المعنیین ألصحابھا مملوكة خدمة عالمات أو  اریةالعالمات التجاریة أو المنتجات أو أسماء الخدمات األخرى عالمات تج 
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 8.2 اإلصدار في بك مرحبًا
تتیح منصة فورسكوت مراقبة البنیة التحتیة واألجھزة وإدارة السیاسات وخدمات التنسیق وتبسیط إجراءات سیر العمل من أجل تعزیز أمن 

الشبكات. توفر المنصة للشركات معلومات سیاقیة لحظیة تتعلق باألجھزة والمستخدمین على الشبكة. یتم تعریف السیاسات باستخدام 
 . الخدمة عملیات وتبسیط للشبكات المناسب  والوصول والمعالجة االلتزام تحقیق على تساعد التي  ةالسیاقی المعلومات  

یتناول ھذا الدلیل طریقة تركیب جھاز كونترآكت واحد 
قًا باإلصدار  . وقد تأتي بعض 8.0مستقل مركب مسب

األجھزة مركبة مسبقًا بإصدار أحدث. الستخدام إصدار 
 في الموضح المعتمد، الترقیة مسار اتبع ،8.2

 .الجدید اإلصدار مالحظات
 المؤسسات، مستوى على الشبكات لحمایة متعددة أجھزة  نشر حول أو الترقیة حول معلومات أو  تفصیالً  أكثر معلومات على للحصول 

للحصول على معلومات عن طریقة  اإلضافیة فورسكوت وثائق راجع. فورسكوت إدارة دلیلو فورسكوت  تركیب دلیل  إلى الرجوع یرجى
 الوصول إلى تلك األدلة. 

للحصول  http://www.forescout.com/support: التالي الرابط عبر بالدعم الخاص اإللكتروني الموقع زیارة یمكنك كما
 على أحدث المستندات ومقاالت قاعدة المعارف والتحدیثات الخاصة بالجھاز.

 فورسكوت عبوة محتویات
 : التالیة العناصر  على فورسكوت ةعبو تحتوي

 كونترآكت  جھاز 

  اإلطار األمامي 

 تركیب كتائف( القضبان  مجموعات ( 

 الكھرباء كبالت/كبل 

 كونسول توصیل كابل DB9 )فقط التسلسلیة لالتصاالت ( 

 ونظامیة  بیئیة ومعلومات الشركات  منتجات سالمة عن معلومات 

 عدد( االستخدام بدء مستند CT-xxxx 5 األجھزة مراجعة أساس على جھاز x 51وxx فقط  فورسكوت جھاز ( 
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 عامة لمحة
 : للتركیب فورسكوت جھاز إلعداد التالیة الخطوات اتبع

 للتركیب  خطة وضع -1

 الُمبدل  إعداد -2

 والتشغیل  الشبكة كابالت بتوصیل قم -3

 الجھاز  تھیئة -4

 بُعد عن اإلدارة -5

 االتصال من التحقق -6 

 فورسكوت  تحكم وحدة إعداد -7

 للتركیب خطة وضع -1
 .البینیة الجھاز وصالت ومعرفة الجھاز وضع مكان تحدید یجب التركیب،  في البدء  قبل

 الجھاز  وضع مكان  تحدید
 على  الصحیح الموقع  اختیار سیعتمد. األمثل والتشغیل الناجح  للتركیب ضروریًا أمًرا  الجھاز لتركیب الصحیح الشبكة موقع اختیار یعد

 على.  المرغوبة بالسیاسة الصلة  ذات الحركة مراقبة على قادًرا الجھاز یكون أن یجب. الشبكة إلى الوصول وسیاسة المرجوة التنفیذ أھداف
 فیتعین للشركات، المصادقة خوادم وحتى النھایة  نقاط من الترخیص  أحداث مراقبة على تعتمد بك الخاصة   السیاسة كانت إذا  المثال، سبیل

 .المصادقة خوادم/خادم حتى النھایة نقاط حركة رؤیة من یمكنُھ موقع في الجھاز تركیب

للحصول على   اإلضافیة فورسكوت  وثائق راجع .فورسكوت تركیب كتیب إلى الرجوع یرجى والنشر، التركیب حول المعلومات من لمزید
 معلومات عن طریقة الوصول إلى ھذا الدلیل. 

 البینیة الجھاز وصالت
 . الشبكة بمبدل وصالت بثالث عموًما  الجھاز توصیل یتم

 اإلدارة واجھة
 مبدل بمنفذ الواجھة تتصل أن  یجب. عمیق بشكل النھایة نقاط وفحص االستعالمات وتنفیذ فورسكوت منصة تمكنك واجھة اإلدارة من إدارة 

 .الشبكات نھایة نقاط جمیع إلى الوصول  إمكانیة مع

 وصول ومنفذ المحلیة االتصال  شبكة على  اإلنترنت بروتوكول عنوان الوصلة ھذه تتطلب. بالشبكة مستقل إدارة اتصال جھاز كل یتطلب
13000/TCP  إلى  الوصول إمكانیة اإلدارة منفذل یكون أن یجب. كونسول إدارة تطبیق تشغیل عن  المسؤولة األجھزة إلى للوصول  

 . اإلضافیة الشبكة خدمات
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 الشبكة  إلى الوصول متطلبات

  منصة إلى  أو من  الخدمة منفذ
 فورسكوت

 الوظیفة 

22/TCP 

SSH 

  OS X التشغیل نظامي نھایة لنقاط بعد  عن بالفحص یسمح من
 . Linuxو

ن  وأجھزة الشبكة مبدالت  مع التواصل  من فورسكوت منصة یمّكِ
 .التوجیھ

 بمنصة الخاصة األوامر سطر واجھة  إلى بالوصول یسمح إلى
 . فورسكوت

2222/TCP SSH تُعد التي الفعلیة األجھزة إلى الوصول یتیح) العالي التوفر( إلى  
 .العالي التوفر زوج من جزًءا

  المشترك IP عنوان إلى للوصول TCP/22 منفذ استخدام
 .للزوج) الظاھري(

25/TCP البرید إرسال بروتوكول  
 البسیط 

ن من   البرید رسائل  إلى الوصول من فورسكوت منصة تمّكِ
 . الشركة تخص والتي الُمَرّحلة اإللكتروني

53/UDP ن من النطاقات أسماء نظام   اإلنترنت  بروتوكول عناوین  حل من فورسكوت منصة تمّكِ
 .الداخلیة

80/TCP الفائق النص نقل بروتوكول توجیھ  بإعادة یسمح إلى الفائق  النص  نقل  بروتوكول 

123/UDP ن من الشبكة وقت  بروتوكول   الوقت بالتوقیت الخادم إلى الوصول من فورسكوت منصة تمّكِ
 .ntp.forescout.net  موقع إلى أو المحلي

  إلى بالوصول االفتراضي الوضع في فورسكوت منصة تقوم
  ntp.foreScout.net موقع

135/TCP MS-WMI نھایة لنقاط بعد  عن بالفحص یسمح من Windows. 

139/TCP 
SMB, MS-RPC من 

 النھایة لنقاط( Windows نھایة لنقاط بعد  عن بالفحص یسمح
 )منھ السابقة واإلصدارات Windows 7 نظام  تشغل التي

445/TCP نھایة لنقاط بعد  عن بالفحص یسمح Windows. 

161/UDP الشبكات إدارة بروتوكول 
 البسیط 

ن من  وأجھزة الشبكة مبدالت  مع التواصل  من فورسكوت منصة تمّكِ
 .التوجیھ

  الشبكات إدارة بروتوكول  تكوین عن  المعلومات من لمزید
 . فورسكوت إدارة دلیل  إلى الرجوع یرجى  البسیط،

 162/UDP الشبكات إدارة بروتوكول 
 البسیط 

ن إلى   إدارة بروتوكول  اتصاالت استقبال من فورسكوت منصة تمّكِ
 . التوجیھ وأجھزة الشبكة مبدالت  من البسیط الشبكات

  الشبكات إدارة بروتوكول  تكوین عن  المعلومات من لمزید
 . فورسكوت إدارة دلیل  إلى الرجوع یرجى  البسیط،
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  منصة إلى  أو من  الخدمة منفذ
 فورسكوت

 الوظیفة 

 389/TCP 
(636( 

  الدلیل إلى النفاذ بروتوكول
 البسیط 

ن من  . النشط الدلیل مع التواصل  من فورسكوت منصة تمّكِ
 منصة في  اإللكترونیة البوابات مع  التواصل  من تمكَّن

 . فورسكوت

443/TCP النص  نقل  بروتوكول  
 اآلمن  التشعبي

 . TLS باستخدام الفائق النص نقل بروتوكول  توجیھ إعادة یتیح  إلى

2200/TCP SecureConnector 
 Linux لنظام

ن إلى   آمن اتصال إنشاء من SecureConnector یُمّكِ
)SSH أجھزة من بجھاز) مشفر Linux.  

SecureConnector تعلیمات إلى یستند  برنامج ھو 
 اتصالھا أثناء Linux نھایة نقاط إدارة یتیح برمجیة نصیة

 . بالشبكة

 10003/TCP SecureConnector 
 Windows لنظام

 TLS( آمن اتصال إنشاء من SecureConnector یمكن إلى
  تشغیل بنظام تعمل التي األجھزة من بجھاز) مشفر

Windows. SecureConnector یستند برنامج  ھو  
 Windows نھایة نقاط إدارة یتیح برمجیة  نصیة تعلیمات إلى

  عن المعلومات  من لمزید. بالشبكة اتصالھا أثناء
SecureConnector، إدارة دلیل  إلى الرجوع یرجى  

 . فورسكوت
  بـ أو األجھزة بأحد SecureConnector  یتصل عندما 

Enterprise Manager، إلى توجیھھ إعادة یتم فإنھ  
  مفتوح المنفذ ھذا أن من  تأكد. علیھ مضیفھ  تعیین تم الذي الجھاز
 للسماح Enterprise Manager وكذلك األجھزة لجمیع

 . المؤسسة داخل الشفافة بالحركة

10005/TCP SecureConnector 
for OS X 

 TLS( آمن اتصال إنشاء من SecureConnector یمكن إلى
 OS X.  SecureConnector أجھزة من بجھاز) مشفر

  إدارة من یمّكن برمجیة  نصیة تعلیمات  إلى یستند   برنامج ھو
  لمزید. بالشبكة اتصالھا أثناء OS X التشغیل نظام نھایة نقاط
 الرجوع یرجى ،SecureConnector عن المعلومات من
 . فورسكوت إدارة دلیل إلى

  بـ أو األجھزة بأحد SecureConnector  یتصل عندما 
Enterprise Manager، إلى توجیھھ إعادة یتم فإنھ  

  مفتوح المنفذ ھذا أن من  تأكد. علیھ مضیفھ  تعیین تم الذي الجھاز
 للسماح Enterprise Manager وكذلك األجھزة لجمیع

 . المؤسسة داخل الشفافة بالحركة

13000/TCP إلى التحكم وحدة من - فقط واحد جھاز بھا التي النشر لعملیات إلى/من فورسكوت  منصة  
 .الجھاز

  إلى التحكم وحدة من - جھاز من أكثر بھا التي النشر لعملیات
 إمكانیات تتضمن. آخر جھاز إلى واحد جھاز ومن الجھاز
 Enterprise Manager مع التواصل الجھاز تواصل

 وذلك ،Recovery Enterprise Managerو
 . TLS باستخدام

 

 الشاشة  في  التحكم واجھة
تسمح واجھة التحكم في الشاشة للجھاز بالمراقبة وتتبع حركة عمل الشبكة. یمكن استخدام أي واجھة متوفرة لتكون واجھة التحكم في 

 الشاشة. 

 الشبكات عدد على 802.1Q VLAN ربط بطاقات استخدام یعتمد. الجھاز یراقبھا ثم ومن المبدل  على منفذ في المرور حركة تنعكس
 .محاكاتھا الجاري" VLANs" االفتراضیة   المحلیة
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 بشبكة المحاكاة الحركة ربط یلزم ال افتراضیة، محلیة شبكة من الحركة في التحكم یتم عندما: فردیة افتراضیة محلیة شبكة  
VLAN. 

 یجب فإنھ افتراضیة، محلیة شبكة من أكثر من فیھا التحكم یتم التي االتصاالت حركة كانت إذا: متعددة افتراضیة محلیة شبكات 
 .802.1Q VLAN بـ المحاكاة الحركة ربط

 .المبدلین كال من المرور  حركة الجھاز یراقب أن یجب فإنھ متكرر، كزوج المبدالت من اثنین توصیل حال في

 .الشاشة واجھة على مطلوب IP عنوان یوجد ال

 االستجابة واجھة
 وتنفیذ ضار نشاط أي ضد للحمایة االستجابة مرور حركة  استخدام یتم. االستجابة ھةیستجیب الجھاز لحركة االتصاالت باستخدام واج 

 منفذ تكوین یعتمد. الجلسة حظر تنفیذ  أو الویب متصفحات توجیھ إعادة المثال سبیل  على اإلجراءات ھذه تضمن قد.  السیاسة إجراءات
 . االتصاالت حركة مراقبة على  الصلة  ذي التبدیل

 . االستجابة واجھة لتكون  متوفرة واجھة أي استخدام  یمكن

  أن یجب فإنھ  فردیة، افتراضیة محلیة شبكة من للمراقبة  خاضعة اتصاالت  حركة إنشاء عند: فردیة افتراضیة محلیة شبكة 
ً  االستجابة منفذ یكون   االفتراضیة المحلیة الشبكة  على واحد IP عنوان الجھاز یتطلب الحالة، ھذه وفي. الشبكة بذات مقترنا

 . الفردیة

 منفذ توصیل  یجب فإنھ افتراضیة، محلیة شبكة من أكثر  من االتصاالت حركة مراقبة حالة في: متعددة افتراضیة محلیة شبكات 
 محلیة شبكة لكل IP عنوان الجھاز  ویتطلب. االفتراضیة المحلیة الشبكات بذات 802.1Q VLAN ربط خالل  من االستجابة
 . للمراقبة خاضعة افتراضیة
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 الُمبدل إعداد -2

 الُمبدل  توصیل  خیارات -أ
واسعة من بیئات الشبكات. لتوصیل الجھاز بنجاحٍ بالشبكة، تحقق من إعداد المبدل لمراقبة حركة  ُصّمم الجھاز لیتكامل بسالسة مع مجموعة 

 االتصاالت الالزمة.

 .بالمبدل لتوصیل عدیدة خیارات تتوفر

نظام التشغیل القیاسي (واجھات منفصلة لإلدارة والتحكم  -1
 واالستجابة) 

 في موضحة  المنافذ وھذه. صلةمنف منافذ ثالث بھ الموصى التشغیل نظام یستخدم
 . وصالت الجھاز البینیة

 المأخذ السلبي الداخلي  -2
 بدًال من االتصال بمنفذ التحكم بالمبدل، قد یستخدم الجھاز مأخذاً سلبیاً داخلیًا. 

 الصاعدة  االتصاالت  لحركة منفذ( تحكم منفذي وجود الداخلي السلبي المأخذ یتطلب
 الذي ،التركیب إعادة مأخذ حالة في باستثناء ،)الھابطة االتصاالت لحركة وآخر
  حركة ربط حالة في أنھ مالحظة یرجى. واحد منفذ في المزدوجین الناقلین یدمج

ً  یجب فإنھ ،802.1Q VLAN بـ التحكم منفذ على االتصاالت  منفذ  ربط أیضا
 . 802.1Q VLAN بـ االستجابة

 

 ) لإلدخال قابل( النشط الداخلي المأخذ -3
قد یستخدم الجھاز مأخذاً داخلیاً نشطاً. في حال كان المأخذ قابالً لإلدخال، فإن 

الجھاز یجمع الشاشة ومنافذ االستجابة بحیث ال توجد حاجة لتھیئة منفذ استجابة 
منفصل على المبدل. وقد یُستخدم ھذا الخیار بصرف النظر عن نوع تھیئة الُمبدل  

 االت الصاعدة أو الھابطة. لحركة االتص

 للطبقة الُمبدل لتركیبات( IP عنوان  لطبقات  االستجابة -4
3( 

قد یستخدم الجھاز واجھة اإلدارة لالستجابة لحركة االتصاالت. وعلى الرغم من إمكانیة استخدام ھذا الخیار مع أي حركة اتصاالت خاضعة  
الجھاز للمنافذ التي ال تمثل جزًءا من أي شبكة افتراضیة محلیة ومن ثم ال یمكن  للمراقبة، إال أنھ یُوصى بذلك فقط في حالة مراقبة 

االستجابة لحركة االتصاالت الخاضعة للمراقبة باستخدام أي منفذ مبدل آخر. وھذا أمٌر طبیعي عند مراقبة ارتباط یصل بین جھازي توجیھ. 
عناوین، األمر الذي یحد من قدرة الجھاز على الكشف عن عملیات المسح وال یستطیع ھذا الخیار االستجابة لطلبات بروتوكول تحلیل ال 

 بین االتصاالت  حركة في التحكم حالة في  القید ھذا ینطبق وال . للتحكم الخاضعة الفرعیة  الشبكة في المتضمنة IP عناوین إلى الموجھة
 . التوجیھ جھازي

 الُمبدل  ضبط حول  مالحظات -ب

 VLAN (802.1Q) بطاقات
 فردیة، افتراضیة محلیة شبكة من للمراقبة عة: في حال كانت حركة االتصاالت الخاضالتحكم في شبكة محلیة افتراضیة فردیة  

 .802.1Q VLAN بطاقات إلى تحتاج ال االتصاالت حركة فإن
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 فیجب أكثر،  أو افتراضیتین محلیتین  شبكتین بواسطة الحركة في التحكم حالة في: متعددة افتراضیة محلیة شبكات في التحكم 
  محلیة شبكات عدة في بالتحكم ویُوصى. 802.1Q VLAN عالمة وإظھار االستجابة ومنفذ بھ المتحكم المنفذ  من كلٍ  تمكین

 .المطابقة المنافذ عدد  من  الوقت نفس في ویقلل شاملة تغطیة أفضل یوفر ذلك  إن حیث افتراضیة

 802.1 بطاقة استخدام  على الُمبدل قدرة عدم حالة فيQ VLAN التالیة  اإلجراءات بأحد فقم المطابق، المنفذ على: 

 فقط فردیة افتراضیة محلیة  شبكة مطابقة −
 تعریفیة  بطاقة بدون  فردي صاعد ارتباط  منفذ مطابقة −
 االستجابة  لخیار IP عنوان طبقة استخدام −

 بطاقة وضع الممكن ومن. فردي صاعد ارتباط منفذ مطابقة فیمكن فقط، واحًدا منفذًا الُمبدل یطابق أن  الممكن من كان إذا 
  لطبقة االستجابة خیار استخدام فیجب التعریفیة،  802.1Q VLAN بطاقات بحذف المبدل قام إذا عام، وبشكل. تعریفیة
 .IP عنوان

 إضافیة إرشادات
  (تسمح باإلرسال / االستالم):في الحاالت التالیة، یجب مطابقة واجھة واحدة فقط 

 والمستلمة  المرسلة الحركة من كالً  الُمبدل  یطابق لم إذا −
 المبدل  اتصاالت حركات كل  الُمبدل یطابق لم إذ −
 االفتراضیة  المحلیة الشبكات عبر االتصاالت  حركة كل الُمبدل  یطابق لم إذا −

 المطابق المنفذ على الزائد التحمیل عدم من تحقق . 

 مثل( المبدالت بعض تتطلب قد Cisco 6509 (حذف عدم إن. جدیدة تكوین إدخال  قبل بالكامل الحالي  المنفذ تكوین حذف 
 .التعریفیة 802.1Q بطاقات باستبعاد المبدل قیام  إلى یؤدي ما غالبًا المنفذ  معلومات
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 والتشغیل الشبكة كابالت بتوصیل قم -3

 الكابالت وتوصیل  الجھاز بفك قم. أ
 الشحن  حاویة  من الطاقة وكابل الجھاز أخرج .1

 . الجھاز مع استلمتھا   التي القضبان مجموعة أخرج  .2

 .الحامل على الجھاز تركیب مع الجھاز على الموجودة  القضبان مجموعة  بتجمیع قم .3

 .المبدل ومنافذ للجھاز الخلفیة اللوحة على الموجودة  الشبكة واجھات بین الشبكة كابالت  بتوصیل قم  .4

 فورسكوت جھاز - الخلفیة اللوحة نموذج

 
 قبل  من علیھا والموافقة اختبارھا تم التي FinisarSFPs بأجھزة ForeScout شركة من المزودة SFP أجھزة استبدال یمكنك 

ForeScout .التفاصیل من لمزید فورسكوت  تركیب دلیل  إلى  الرجوع یرجى . 

 الواجھة تعیینات تسجیل . ب
 ھذه إدخال یتم. الواجھة تعیینات بتسجیل مطالبتك  ستتم فورسكوت، تحكم وحدة  وتثبیت البیانات مركز في الجھاز تثبیت من االنتھاء بعد

 .التحكم وحدة إلى  مرة ألول الدخول تسجیل عند یفتح  الذي" األولي اإلعداد معالج" في ،القناة تعریفات باسم إلیھا المشار التعیینات،

 .التحكم وحدة في القناة إعداد إكمال عند واستخدمھا أدناه  الفعلیة الواجھة تعیینات سجل

 )االستجابة  المراقبة، اإلدارة،  المثال،  سبیل على( الواجھة تعیین  Eth  واجھة 

Eth0  

Eth1  

Eth2  

Eth3  

Eth4  

Eth5  

Eth6  

Eth7  

 الجھاز  لتشغیل  الالزمة الطاقة -جـ
 . للجھاز الخلفیة اللوحة في الموجود الطاقة بموصل الطاقة كابل بتوصیل قم .1
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 .متردد أرضي  تیار بمأخذ الطاقة  لكابل اآلخر الطرف  بتوصیل قم .2

 من لمزید فورسكوت تركیب دلیل راجع. التسلسلیة  لالتصاالت الجھاز بإعداد قم أو بالجھاز والشاشة المفاتیح لوحة بتوصیل قم .3
 . المعلومات

 . األمامیة اللوحة خالل من الجھاز بتشغیل قم .4
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 الجھاز تھیئة -4
 : الجھاز تھیئة قبل اآلتیة المعلومات تحضیر  علیك یتعین

  الجھاز مضیف اسم 

 آمن مكان في المرور بكلمة احتفظ فورسكوت مسؤول مرور كلمة

  اإلدارة واجھة

  للجھاز IP عنوان

  الشبكة  قناع

  االفتراضیة للبوابة IP عنوان

  النطاقات أسماء نظام اسم

  النطاقات أسماء نظام  خادم عناوین

 

 : التالیة الرسالة  خالل من التھیئة ببدء مطالبًا تكون سوف  التشغیل، عقب

 طفیفًا اختالفًا مختلفة مطالبات بھ  بإصدار مسبقًا مركبة األجھزة بعض تأتي وقد. نماذج ھي التالیة المطالبات. 

 تم االنتھاء من عملیة تشغیل جھاز كونترآكت  

 .للمتابعة<دخول>  على اضغط

 : التالیة القائمة لك ستظھر ،51xx فورسكوت جھاز  لدیك كان إذا. دخول على اضغط .1

 >البناء<->اإلصدار< كونترآكت خیارات

 فورسكوت جھاز) تھیئة 1
 حفظھا تم التي فورسكوت) استعادة تھیئة 2
 الشبكات واجھات ترقیم وإعادة تحدید) 3
 المفاتیح لوحة تصمیم تھیئة) 4
 الجھاز تشغیل إیقاف) 5
 الجھاز تشغیل إعادة) 6

 
 1): 6-1( االختیار

 . القائمة أعلى كإصدار مدرًجا 8.0.0 كونترآكت أو 7.0.0 كونترآكت  إما فستشاھد ،CT-xxxx  جھاز لدیك كان إذا

 الرجوع یرجى. لھ جدید تثبیت  إجراء أو 8.0.0 اإلصدار إلى الترقیة  فیمكنك ،7.0.0 كونترآكت لجھاز مشاھدتك بعد  −
  القائمة تشاھد سوف ،8.0.0 لإلصدار التثبیت أو الترقیة إجراء عقب. التفاصیل  من لمزید فورسكوت تركیب دلیل إلى

 . أعاله الواردة
 الموضح النحو على ،8.0.0 تھیئة أو 7.0.0 تركیب خیار  القائمة لك فستعرض ،8.0.0 كونترآكت تشاھد كنت إذا −

 تركیب دلیل إلى الرجوع یرجى. التھیئة  قائمة خالل من 8.0.0 تثبیت إعادة یمكن لن ،7.0.0 اخترت إذا. أدناه
 . 7.0.0 إصدار تھیئة بشأن التفاصیل  من لمزید 7.0.0  إصدار فورسكوت
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 :8.0.0 كونترآكت -<تھیئة> خیارات

 

 <تھیئة>- 7.0.0 كونترآكت تركیب) 1
 <تھیئة>- كونترآكت تھیئة) 2
 حفظھا تم التي كونترآكت تھیئة استعادة) 3
 الشبكة واجھات ترقیم وإعادة تحدید) 4
 المفاتیح لوحة تصمیم تھیئة) 5
 الجھاز تشغیل إیقاف) 6
 الجھاز تشغیل إعادة) 7
 

 ):  7-1( الخیار

 ملف من المناسب باإلصدار الجھاز تثبیت إعادة علیك سیتعین خاطئًا، إصداًرا   اخترت إذا أو  التھیئة  توقفت إذا ISO .
 .الجھاز   تثبیت إعادة حول المعلومات من لمزید فورسكوت  تركیب دلیل راجع

 . Enterواضغط   1 اكتب .2

 ."High Availability" عال توافر وضع حدد

 

 قیاسي تركیب )1

 عُقدة أساسیة –عاٍل  توافر )2

 )ثانویة أو ة(رئیس نشطة حالیة عقدة إلى عقدة إضافة
 

 : [1] (3-1) الخیار

 

 .Enter واضغط) قیاسي تركیب(  1 اكتب .3

 >>>>>> األولي لمنصة فورسكوت  اإلعداد <<<<<<
 

 اإلعداد عملیة أثناء مطالبتك ستتم. فورسكوت منصة إعداد وشك على أنت
 بإدخال معامالت أساسیة مستخدمة لتوصیل ھذا الجھاز بالشبكة.  األولیة

 وحدة من اإلعداد إكمال إلى توجیھك سیتم المرحلة ھذه اكتمال عند
 .فورسكوت
 ال)/نعم: (متابعة

 .Enter اضغط  ثم نعم اكتب .4

 جدیدة 8.2 نسخة تثبیت  تشغیل عند التالیة  المطالبة تظھر. 

 ] :ال[ (نعم/ال)لالعتماد؟ االمتثال وضع

 .Enter  واضغط ال فاكتب ،DoDIN  APL واعتماد العامة للمعاییر االمتثال  في ترغب مؤسستك  تكن لم ما .5

 >>>>>>  كونترآكتنوع تثبیت  حدد <<<<<<
 
  كونترآكت جھاز) 1
  كونترآكت مؤسسات مدیر) 2
 

 ):2-1( الخیار

 .دقائق بضع األمر  یستغرق وقد اإلعداد، یبدأ. Enter  واضغط 1 اكتب .6
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 >>>>>> الترخیص وضع حدد <<<<<<
 
 جھاز لكل الترخیص وضع) 1
 فلیكس الترخیص وضع) 2

 
 ]:1) [2-1(الخیار

 وضع من تتحقق أن بعد إال قیمة تكتب ال. الشراء  أثناء الترخیص وضع یتحدد. نسختك  تستخدمھ الذي الترخیص وضع حدد .7
  قد كنت إذا مساعدة على للحصول أو الترخیص، وضع من للتحقق فورسكوت بممثل اتصل .نسختك تستخدمھ الذي الترخیص

 .الخاطئ  الوضع إلى دخلت

 51 فورسكوت أجھزة في یظھر  ال الخیار ھذاxx. 

 .Enter واضغط  فلیكس ترخیص لوضع 2 أو جھاز لكل الترخیص لوضع  1 اكتب .8

 >>>>>> الجھاز وصف أدخل <<<<<<
 

 ).نیویورك مكتب مثل( الجھاز لھذا موجًزا وصًفا أدخل
 

 :الوصف

 .Enter واضغط وصفًا اكتب .9

 : یلي ما عرض یتم

 <<<<<< المسؤول مرور كلمة تعیین>>>>>> 

 التشغیل نظام إلى الدخول لتسجیل ھذه المرور كلمة استخدام سیتم
 بصفتك كونتراكت تحكم وحدة وإلى" cliadmin" بصفتك بالجھاز الخاص

 "مسؤول".
 وأن أقصى بحد حرف 15 إلى 6 بین ما على المرور كلمة تحتوي أن یجب

 .الھجائیة غیر الحروف من حرف على األقل على تحتوي

 :المسؤول مرور كلمة

 ثم) للشاشة   مطابقة غیر السلسلة(  بك الخاصة المرور كلمة تكون التي السلسلة اكتب ،"المسؤول  مرور كلمة تعیین" موجھ في .10
 وأن أقصى، بحد حرفًا 15  إلى 6 بین ما المرور كلمة تتألف أن یجب. المرور كلمة بتأكید مطالبتك تتم. دخول على اضغط
 .ھجائیة  الغیر الحروف من حرف على  األقل  على تحتوي

 بصفتك الجھاز إلى  الدخول بتسجیل قم  cliadmin، مسئوالً  بصفتك التحكم وحدة إلى الدخول بتسجیل قم ثم. 

  تسجیل عند  المضیف اسم استخدام الممكن من. دخول على اضغط ثم المحدد، المضیف اسم موجھ في المضیف اسم بكتابة قم .11
 أال یجب. بعرضھ أنت تقوم الذي كونترآكت جھاز تحدید في لمساعدتك وذلك الكونسول، في وعرضھ الكونسول في الدخول
 .حرفًا 13 المضیف اسم یتجاوز

 اضغط ثم موجھ، كل في ما قیمة بكتابة قم. التكوین  معلمات من سلسلة  الشبكة  تكوین الخاصة  اإلعدادات شبكة إعدادات لك تقدم .12
 .التالیة الموجھ لعرض دخول على

  نموذج على القائمة في المدرج اإلدارة واجھات عدد یعتمد. اإلدارة واجھة عبر فورسكوت منصة مكونات تتواصل −
 . الجھاز

 ال فورسكوت منصة مكونات خاللھا من تتواصل التي الواجھة عنوان ھو باإلدارة الخاص اإلنترنت بروتوكول عنوان −
 منصة مكونات بین للتواصل المستخدمة الواجھة  كانت إذا إال الواجھة لھذه االفتراضیة المحلیة الشبكة معّرف یضاف

 .مربوط بمنفذ متصلة فورسكوت
 خوادم معظم تقوم. وآخر عنوان  كل بین مسافة وضع فعلیك النطاقات، أسماء نظام لخادم عنوان من أكثر وجود حالة وفي −

 نظام لخادم خارجي حل تضمین إلى تحتاج قد أنك إال والخارجیة، الداخلیة العناوین  بحل الداخلیة النطاقات أسماء نظام
  للعناوین  سیُخصَّص الذي الجھاز خالل من األسماء نطاق نظام استعالمات تنفیذ یتم التقریب،  وجھ وعلى. النطاقات  أسماء

 .مؤخًرا الخارجي  األسماء نطاق نظام خادم إدراج  یجب ولذا. الداخلیة

 عملیة بإتمام أو  اإلعدادات تكوین بإعادة أو باالتصال، تتعلق عامة اختبارات بإجراء لك یُسمح. اإلعداد ملخص شاشة عرض یتم .13
 .اإلعداد عملیة إلتمام "D" اُكتب. اإلعداد
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 الترخیص
 نظام یستخدمھ الذي  الترخیص وضع على لجھازك االفتراضیة الترخیص حالة تعتمد. سار جھازك ترخیص أن من تأكد التھیئة، بعد

 . تشغیلك

  العمل في البدء اآلن یمكنك ،الجھاز استعمال قبل ما ترخیص لوضع وفقًا یعمل بك الخاص فورسكوت تشغیل نظام كان إذا  
 شركة من دائم ترخیص استالم  علیك یتعین التجریبیة، الفترة ھذه وخالل. یوًما 30 لمدة الساري التجریبي الترخیص  باستخدام

  انتھاء قبل المكان  ھذا من الترخیص بإعداد قم. الشبكة على أو حاسوبك على إلیھ الوصول یُمكن مجلد في إدخالھ ثم فورسكوت،
 ).األمر  لزم إذا التجریبي الترخیص إلى ُملحق طلب  یمكنك. (فقط یوًما  30لـ الصالح التجریبي  الترخیص

 التجریبي، الترخیص تنبیھات حول المعلومات من لمزید. االنتھاء وشك  على التجریبي الترخیص بأن تنبیھیة رسالة لك ستظھر
 فورسكوت إدارة دلیل  إلى الرجوع یرجى

 : االفتراضي فورسكوت بنظام یعمل جھازك كان إذا 

  من استلمتھ الذي التجریبي الترخیص إعداد علیك  یتعین. المرحلة ھذه في تلقائیة بصورة التجریبي الترخیص إعداد یتم لن −
 . اإللكتروني البرید طریق عن فورسكوت شركة مندوب

 صحة  من للتحقق االتصال ھذا یُستخدم. اإلنترنت إلى الوصول  على قادًرا كونترآكت جھاز یكون أن األقل،  على ویجب، −
 لمدة علیھا  التصدیق یُمكن ال التي التراخیص، تصبح وسوف. فورسكوت ترخیص بخادم مقارنة فورسكوت تراخیص

  إلى تشیر الیوم في واحدة مرة اإللكتروني البرید   عبر  تحذیریة  رسالة فورسكوت منصة  سترسل. ساریة غیر واحد، شھر
 .بالخادم االتصال في خطأ وجود

 . المعلومات من لمزید فورسكوت تركیب دلیل إلى   الرجوع یرجى 
  إلى الرجوع یرجى الجھاز، استعمال قبل ما ترخیص لوضع وفقًا التجریبي الترخیص إدارة حول المعلومات من لمزید 

 فورسكوت إدارة دلیل

 فلیكس ترخیص بوضع یعمل بك الخاص  فورسكوت تشغیل  نظام كان إذا )Flexx(،  ٍاالستحقاق مسؤول یتلقى أن ینبغي عندئذ 
 التشغیل  لمسؤول یمكن ،إتاحتھ وبمجرد. فورسكوت عمالء بوابة على  وإتاحتھ الترخیص استحقاق  إنشاء  عند إلكتروني برید

 تنشیط یتم أن إلى وذلك التحكم، وحدة تھیئة تغییرات بعض تُقید وقد  الترخیص إنفاذ سیطبق. التحكم وحدة في  الترخیص تفعیل
 . النظام إعداد عملیة أثناء عادي  تجریبي ترخیص إعداد یتم .الترخیص

 . فورسكوت فلكس لترخیص التفسیري الدلیل راجع المعلومات، من لمزید
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 بُعد عن اإلدارة -5

 iDRAC  خادم  إعداد
– الموقع لك تحدد التي  المتكامل الخادم نظام حلول إحدى ھي ) iDRAC( دیل من المدمجة بُعد عن  الوصول في المتكاملة التحكم وحدة

  إجراء لتنفیذ النمطیة الوحدة استخدم. كونترآكت ألجھزة اإلنترنت أو  المحلیة الشبكة حول المفعلة للخدمة مستقل غیر /مستقل وصول
 األخطاء كشافاست مھام وتنفیذ وفصلھ بالطاقة الجھاز توصیل ضبط وإعادة) KVM(  النواة على المعتمدة  االفتراضیة اآللة إلى الوصول

 .وإصالحھا

 : النمطیة iDRAC وحدة مع للعمل یلي ما بتنفیذ قم

  وحدة تمكین iDRAC وتكوینھا النمطیة 

 بالشبكة  النمطیة الوحدة اتصال 

 إلى الدخول  تسجیل  iDRAC 

 وتكوینھا  النمطیة iDRAC وحدة تمكین 
 مع للعمل  المطلوبة  األساسیة التكامل إعدادات القسم ھذا یتناول. كونترآكت جھاز إلى  بُعد عن الوصول لتمكین  iDRACقم بتغییر إعدادات 

 .فورسكوت منصة

 :یلي ما اتبع ،iDRAC لتھیئة 

ل .1  .المستخدم الجھاز  شغِّ

 . التشغیل إعادة عملیة عند 2 رقم الشكل اختر .2

 .iDRAC إعدادات حدد النظام، إلعداد الرئیسة القائمة فیھا تظھر التي  الصفحة في .3

 
 .الشبكة حدد ،iDRAC إعدادات صفحة في  .4
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 : یلي ما اتبع الشبكة، إعدادات لتكوین .5

 .ُمفعَّل حقل تحدید یتم الشبكة واجھة تحكم وحدة تفعیل من تحقق. الشبكة إعدادات −

 
 :الدینامیكي DNS لتحدیث ،المشتركة اإلعدادات>  الشبكة>   iDRAC إعدادات في) اختیاري ( .6

 .ممكَّن على DNS على iDRAC تسجیل اضبط .أ
 .الدینامیكي DNS أدخل ،DNS iDRAC اسم حقل في .ب

 

 :IPV4 إعدادات>  الشبكة>  iDRAC إعدادات في .7



 سریع  تركیب  كتیب واحد جھاز

 20 8.2 اإلصدار

 

 .ُمفعَّل على IPv4 تفعیل حقل ضبط من تحقق −
ً  DHCP سیخصص. دینامیكي IP عنوان الستخدام ُمفعَّل على DHCP  تمكین حقل اضبط −   والبوابة IP عنوان تلقائیا

 . iDRAC إلى الفرعیة الشبكة وقناع
 أو

 البوابةو الثابت IP عنوان لحقول القیم أدخلو  ثابت، IP عنوان الستخدام معّطل على DHCP  تمكین حقل اضبط
 .الثابت الفرعیة الشبكة قناعو الثابتة

 .رجوع حدد .8

 :المستخدم تكوین>  iDRAC إعدادات في .9

 

 ":األساسي" للمستخدم التالیة المستخدم تكوین حقول بتكوین قم

 .ُمفعَّل على المستخدم تمكین حقل ضبط من تحقق −

 ن) األساسي( المستخدم اسم  .فورسكوت جھاز مستخدم السم مطابق غیر ھنا المكوَّ

 .نظام مسؤول حدد ،LAN مستخدم میزة لـ بالنسبة −
 .نظام مسؤول حدد ،المتسلسل المنفذ مستخدم میزة لـ بالنسبة  −
 .المستخدم دخول  لتسجیل  مرور كلمة اضبط ،المرور كلمة تغییر لـ بالنسبة −

 . تغییرھا تم التي اإلعدادات أكد. إنھاء حدد ثم رجوع حدد .10

 . التشغیل إعادة یتم ثم تكوینھا، تم التي اإلعدادات حفظ یتم
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 بالشبكة النمطیة  الوحدة اتصال
  الخلفیة  اللوحة على iDRAC منفذ موقع تُظھر  التالیة الصورة. اإلدارة بشبكة اتصالھ العادة جرت. Ethernet بشبكة iDRAC تتصل 

 :CT-1000 لجھاز

 

 iDRAC إلى الدخول  تسجیل

 :یلي ما اتبع ،iDRAC إلى الدخول لتسجیل

ن المجال اسم أو IP الـ عنوان باستعراض قم .1  . الشبكة < iDRAC إعدادات في المكوَّ

 
 . iDRAC نظام  إلعداد المستخدم تكوین صفحة في المكونة  المرور  وكلمة المستخدم اسم أدخل .2

 .إرسال حدد .3

 : التالي الموقع خالل من الدلیل ھذا  إلى الوصول یمكنك .iDRAC مستخدم دلیل راجع ،iDRAC حول المعلومات من لمزید

guide/-user-9-https://forescout.com/company/resources/idrac 

 :بك الخاص الترخیص وضع لتعریف
 فورسكوت عن>  مساعدة التحكم وحدة من اختر 

  ُّتحدیثھا عدم حالة في ھاًما أمًرا االفتراضیة الجذریة المرور كلمة تحدیث یُعَد. 
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 االتصال من التحقق -6 

 اإلدارة  اتصال  واجھة اتصال   من التحقق 
 الختبار اتصال الواجھة باإلدارة، قم بتسجیل الدخول إلى الجھاز وأدخل األمر التالي: 

fstool linktest 

 :یلي كما التالیة المعلومات تظھر

 اإلدارة اتصال واجھة حالة

 االفتراضیة البوابة معلومات من التحقق

 االتصال اختبار أداة إحصائیات

 االسم تحلیل اختبار تنفیذ

  االختبار ملخص

 االختبار  أداة على اختبار  تنفیذ
 :االتصال من حققأدخل األمر التالي من الجھاز إلى سطح مكتب الشبكة للت

Ping <network_desktop_IP_address> 
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 فورسكوت تحكم وحدة إعداد -7

   التحكم وحدة تركیب
 على  الحصول ویتم. فیھا والتحكم النھایة نقاط حول مھمة مفصلة معلومات لعرض یُستخدم الذي فورسكوت إدارة تطبیق ھي التحكم وحدة
 . فورسكوت إدارة  دلیل راجع المعلومات، من لمزید. كونترآكت أجھزة خالل  من المعلومات ھذه

 األقل، ھي:علیك توفیر جھاز الستضافة برنامج تطبیق وحدة تحكم فورسكوت. المتطلبات الالزمة للجھاز، على 

 وھي األنظمة، ھذه بتشغیل یقوم مخصص غیر جھاز : 

− Windows 7/8/8.1/10 
 R2/2012/2012 R2/2016/2019 2008/2008 بإصدارات أنظمة خادم −
 Linux RHEL/CentOS 7 نظامي −

 عشوائي وصول ذاكرة )RAM ( بایت جیجا 2 بسعة 

 بایت جیجا 1 بمساحة قرص 

 : یلي ما وھي الكونسول، تثبیت لتنفیذ متاحة التالیة الطریقة

 .بجھازك المرفق البرنامج تثبیت استخدم

 افتح نافذة مستعرض من الحاسوب المرفق بھ الكونسول.  .1

 :المستعرض عنوان سطر في یلي ما اكتب .2
http://<Appliance_ip>/install 

 . ونسولالك تثبیت نافذة  بعرض المستعرض یقوم الجھاز، ھذا  IP لعنوان الجھاز  IP مطابقة عند

 . الشاشة تشغیل عن التعلیمات اتبع .3

 الدخول تسجیل 
 .التركیب  إتمام بعد التحكم وحدة إلى الدخول تسجیل یمكنك

 . أنشأتھ  الذي االختصار موقع من فورسكوت أیقونة أختر .1
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 IP/Name" حقل في الجھاز  مضیف اسم أو IP الـ عنوان أدخل .2

 .المسئول أدخل "المستخدم اسم" حقل في .3

 . الجھاز تثبیت أثناء أنشأتھا التي المرور  كلمة أدخل المرور كلمة حقل في .4

 .الكونسول لتشغیل "الدخول تسجیل" اختر .5

 األوليّ  اإلعداد عملیة تنفیذ
 فورسكوت منصة لتشغیل  األساسیة التھیئة خطوات خالل من  المعالج یرشدك. األوليّ  اإلعداد معالج  فتح یتم مرة، ألول دخولك تسجیل عند

 . وكفاءة بسرعة
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 :اآلتي اتبع األولّي، التثبیت  عملیة في تبدأ أن قبل
م  : المعالج مع  العمل قبل اآلتیة المعلومات قّدِ

 القیمة معلومات الزمة للمعالج

  ) اختیاري( مؤسستك جانب من  مستخَدم NTP خادم عنوان

  عدم  في اإللكتروني للبرید التنبیھیة الرسائل بإخراج یسمح  داخلي برید  ترحیل IP عنوان
 )اختیاري. (الجھاز من SMTP بمرور السماح

 

  فورسكوت لمسؤول اإللكتروني البرید عنوان

  استجابة وواجھات شاشة

 المضیف ضبط بروتوكول بھا  لیس التي االفتراضیة المحلیة الشبكات/  لشرائح بالنسبة
 االستجابة واجھة بھا تتصل  التي االفتراضیة المحلیة الشبكات/  الشبكة شریحة  دینامیكی�ا،

  كل في  فورسكوت منصة جانب  من یستخدم  الذي الدائم اإلنترنت برتوكول  وعنوان مباشرةً 
 . االفتراضیة المحلیة الشبكات من شبكة

 

 الغیر العناوین ذلك في بما  الداخلیة، العناوین كافة. (الجھاز ھذا یعرضھ الذي  IP عنوان
 )مستخدمة

 

  LDAPالـ خادم IP وعنوان LDAPالـ مستخدم حساب معلومات

  للنطاق اإلداري الحساب مرور وكلمة اسم ذلك في بما النطاق، اعتماد بیانات

  تم  اللذین  الشبكة مضیفي تحدید   من فورسكوت منصة تتمكن بحیث المصادقة، خوادم
 بنجاح مصادقتھم

 

د تبدیل ال أداة IP عنوان   SNMP ومعلمات وموّرِ

 . اإلنترنت عبر المساعدة  أو فورسكوت إدارة دلیل إلى الرجوع  یرجى المعالج، عن لمعلومات
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 اإلضافیة فورسكوت وثائق
 لمعلومات عن وحدات وخصائص فورسكوت األخرى، یرجى الرجوع إلى المصادر التالیة:  

   الوثائق تحمیل 

  بوابة الوثائق 

  فورسكوت  مساعدةأدوت 

 الوثائق تحمیل 
أو من إحدى بواباتي فورسكوت، وذلك من خالل االعتماد على    الفنیة فورسكوت وثائقصفحة  من الوثائق تحمیل  إلى الوصول  یمكن

 الترخیص الذي یستخدمھ نظام تشغیلك.

 منتج بوابة تحدیثات ال  – الجھاز استعمال قبل ما ترخیص وضع 

 ) وضع ترخیص فلیكسFlexx (   –  بوابة العمیل 

 البوابات ھذه من البرامج تحمیل یُمكن. 

 :بك الخاص الترخیص وضع لتعریف
 فورسكوت عن>  مساعدة التحكم وحدة من اختر 

 الفنیة فورسكوت وثائق صفحة

القائمة على الویب والقابلة للبحث إلى جانب  الوثائق  بوابة \ MERGEFORMAT * إلى الوصول الفنیة  فورسكوت وثائق صفحة تتیح
 . التقنیة الوثائق  من كاملة لمجموعة  PDF بتنسیق لملفاتروابط  

 :الفنیة الوثائق صفحة إلى للوصول

 بزیارة قم documentation/-https://www.Forescout.com/company/technical . 

 المنتج تحدیثات بوابة 

 الوثائق عن فضًال   eyeExtend ومنتجات والمحتوى األساس ووحدات الجدیدة فورسكوت إلصدارات روابط  المنتج  تحدیثات بوابة تقدم
 الوثائق  من  إضافیة مجموعة بتقدیم أیًضا البوابة وتقوم. الصلة ذات

 :یلي ما اتبع المنتج، تحدیثات بوابة إلى وللوصول

 بزیارة قم https://updates.forescout.com/support/index.php?url=counteract   واختر
 االصدار الذي ترغب في معرفة التفاصیل عنھ 

 العمیل بوابة
 ومنتجات والمحتوى األساس ووحدات المشتراة الجدیدة فورسكوت إلصدارات روابط فورسكوت عمالء بوابة في التحمیالت صفحة تقدم

eyeExtend،  كان إذا  وذلك التحمیالت، صفحة على الصلة ذات األخرى والوثائق البرامج تظھر سوف. الصلة ذات الوثائق عن فضًال 
 . بالبرنامج االنتفاع رخصة لدیك

 :اآلتي اتبع فورسكوت، عمالء بوابة على لمعروضةا الوثائق إلى للوصول

 بزیارة قم https://Forescout.force.com/support/  التحمیالتواختر. 

 الوثائق  بوابة
 وعملیات الوظیفي وأدائھا وخصائصھا فورسكوت أدوات عن معلومات على تحتوي اإلنترنت  عبر بحثیة مكتبة ھي فورسكوت وثائق بوابة

 .بھا التكامل
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 البوابة ھذه إلى للوصول النطاق اعتمادات على تحصل ال فقد فلیكس، ترخیص وضع یستخدم تشغیلك نظام كان إذا . 

 :یلي ما اتبع فورسكوت، شركة عمیل بوابة على المعروضة الوثائق إلى وللوصول 

 بزیارة قم https://updates.forescout.com/support/files/counteract/docs_portal/ 
 واستخدم اعتمادات دعم العمالء الخاصة بك لتسجیل الدخول.

 فورسكوت  مساعدة أدوت
 .التحكم وحدة من مباشرة المعلومات إلى الوصول

 كونسول مساعدة أزرار
 . علیھا تعمل التي والموضوعات المھام عن للمعلومات السریع للتصفح السیاق تتبع تعلیمات أزرار استخدم 

 فورسكوت إدارة دلیل
 المساعدة  قائمة من اإلدارة دلیل اختر 

 التوصیل أداة تعلیمات ملفات
 المساعدة  اختر ثم التوصیل أداة اختر ثم الوحدات>  الخیارات>  األدوات اختر ،التوصیل أداة تركیب بعد. 

 الوثائق بوابة
 الوثائق بوابة إلى للوصول المساعدةمن قائمة  الوثائق بوابة أختر. 
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