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Smart Network Application (SNA) overlay
weergave 

Doel
 

De Smart Network Application (SNA) is een systeem dat een overzicht van de
netwerktopologie weergeeft, inclusief gedetailleerde bewakingsinformatie voor apparaten en
verkeer. SNA maakt het mogelijk om configuraties wereldwijd te bekijken en te wijzigen op
alle ondersteunde apparaten in het netwerk.
 
De Topologie Kaart is de belangrijkste weergave van de SNA toepassing aangezien het een
grafische voorstelling van het netwerk is, inclusief informatie over individuele apparaten, en
de verbindingen tussen apparaten. De gebruiker kan verschillende overlay voor de topologie
selecteren die de grafische weergave van elementen in de topologie op basis van
verschillende criteria beïnvloedt.
 
De lagen van informatie zijn die op de topologie kunnen worden geactiveerd om meer
informatie toe te voegen of de manier te beïnvloeden waarop de topologie wordt
weergegeven. Dit kan, bijvoorbeeld, door topologie elementen in verschillende kleuren te
kleuren afhankelijk van verschillende criteria, of door de pictogrammen te veranderen die op
topologie elementen worden weergegeven om gedetailleerde gegevens relevant voor de
geselecteerde overlay te tonen.
 
Dit artikel legt de beschikbare opties van Overlay uit die u van de SNA Topologie kunt
bekijken.
 
Opmerking: Klik hier voor meer informatie over de Weergave van de topologie van de SNA.
 
 
  

Toepasselijke apparaten
 

Sx350 Series
SG350X Series
Sx550X Series
 

Opmerking: Apparaten van de Sx250 Series kunnen SNA informatie verstrekken wanneer zij
met het netwerk worden verbonden, maar SNA kan niet van deze apparaten worden
gelanceerd.
  

Softwareversie
 

2.2.5.68
  

Weergave overlay
 

De onderstaande Topologie Map toont een overlay van de SNA. In deze afbeelding is de
huidige overlay Link-out gebruikt, wat de standaardoverlay van SNA is.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5375
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Slechts één overlay kan tegelijkertijd actief zijn. Daarom wordt door een overlay te
selecteren, elke andere actieve overlay gedeactiveerd. U kunt de overlay kiezen die u wilt
gebruiken uit onderstaande lijst met beschikbare overlay's:
 

 
Link-gebruik
PoE-informatie
VLAN-lidmaatschap
Spanning Tree
  
Link-gebruik
 

De overlay van het gebruik van de verbinding voegt informatie aan de Kaart van de
Topologie en de schermen van de Verkenner van de Verbinding met het huidige
gebruiksniveau voor de laatste 15 seconden van de verbindingen in het netwerk toe. De
verbindingen en verbindingen zijn kleurgecodeerd, afhankelijk van het volume van het
verkeer dat er in beide richtingen in stroomt.
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Standaard zijn de drempels en de bijbehorende kleuren als volgt:
 

 
0% tot 69% — Normaal
70% tot 89% — Amber
90% tot 100% — Rood
 

De verbindingen tussen apparaten in de topologie worden gekleurd volgens de zwaarst
gebruikte individuele verbinding in de verbinding. Wanneer u de Explorer bekijkt, toont elke
link zijn eigen gebruik in beide richtingen.
 



 
Het gebruik voor elke richting van een link wordt berekend door de informatie van beide
kanten te controleren, zoals als de verbinding tussen SNA-compatibele apparaten is en als
de hogere waarde als het gebruik gebruikt.
 
Bijvoorbeeld, als een verbinding is tussen Port 1 van apparaat A en Port 2 van toestel B, is
de berekening van één richting een vergelijking tussen de Transmit (Tx) waarde van Port 1
en de Ontvangende (Rx) waarde van Port B. De hogere waarde bepaalt het gebruik van de
link.
 
Als slechts één kant van de verbinding een SNA-geschikt apparaat is, wordt het gebruik van
de verbinding bepaald door de informatie van het SNA-Geschikt apparaat slechts.
 
Wanneer het bepalen van de meest zwaar gebruikte verbinding voor de geaggregeerde
display op de topologie kaart, wordt elke richting van een verbinding als een afzonderlijke
verbinding beschouwd. Bijvoorbeeld, als één richting van een verbinding een gebruik van
5% heeft en de andere richting een gebruik van 92% heeft, is de geaggregeerde verbinding
in de topologie kaart rood, aangezien het hoogste gebruik in de verbinding 92% is.
  

PoE-informatie
 

De Power over Ethernet (PoE) overlay geeft de stroomtoevoer en de verbruiksstatus van de
elementen in het netwerk weer. Deze bekleding past kleuren op verbindingen toe gebaseerd
op de hoeveelheid macht die door de verbinding aan apparaten wordt verstrekt die op hun
resterende macht gebaseerd zijn. De overlay benadrukt ook apparaten die om macht vragen
die niet het gevraagde vermogen ontvangen. De gebruiker kan de drempels selecteren waar



deze kleuren voor elk type gegevens veranderen, en de specifieke kleuren die voor elke
bereikte drempel worden gebruikt.
 

 
Een pictogram wordt toegevoegd aan switches voor energiebevoorrading en is gekleurd
volgens het budget van wisselstroom.
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Apparatuur die 0 tot 80% van haar stroombudget levert — Groen (normaal)
Apparatuur voor 81% tot 95% van het stroombudget — Amber
Apparatuur voor 96% tot 100% van het stroombudget — Rood
 

Apparaten die macht over Ethernet ontvangen worden omringd door een halo.
 
Aansluitingen die ten minste één link bevatten waarover de macht wordt geleverd, worden in
de topologie gemarkeerd.
 
In de Verkenner van de Verbinding, geeft elke link die de stroom overdraagt een indicatie
van het leveren van stroom en de richting van de stroomtoevoer. Deze indicatie wordt per
poort weergegeven, zelfs als de link zich in een Link Aggregation (LAG) bevindt. Het is
mogelijk dat bepaalde verbindingen in een LAG macht verschaffen, terwijl andere niet.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld verbruikt de GE1/5 poort 80%-95% vermogen.
  

VLAN-lidmaatschap
 

Sommige overlay's kunnen parameters verbonden met hen hebben, zoals de overlay van
het VLAN Membership. Wanneer u bijvoorbeeld de VLAN Membership overlay selecteert,
moet u ook een corresponderend Virtual Area Network (VLAN) selecteren. Deze overlay
maakt het bekijken van het VLAN-lidmaatschap van verschillende poorten en apparaten in
het netwerk mogelijk. In de afbeelding hieronder tonen de amberlijnen bijvoorbeeld
asymmetrische verbindingen, wat betekent dat het ene uiteinde van de link een lid is in het
geselecteerde VLAN en het andere uiteinde niet.
 
Wanneer u de VLAN Membership overlay activeert, wordt er een lijst met bestaande VLAN’s
in het netwerk weergegeven en door VLAN-ID weergegeven. Wanneer u een VLAN
selecteert, wordt het knooppunt, dat leden in dit VLAN zijn, gemarkeerd.
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De koppelingen tussen apparaten worden in een van de volgende staten weergegeven:
 

Een link tussen SNA apparaten, waar geen van de aangesloten interfaces op elk apparaat
een lid van het VLAN is, is niet gemarkeerd.
Een verbinding tussen een SNA apparaat en een niet-SNA apparaat, waarvan de interface op
het SNA apparaat niet in VLAN is, is niet gemerkt.
Een verbinding tussen SNA apparaten waar de aangesloten interfaces in beide apparaten
leden van het VLAN zijn wordt benadrukt als lid van het VLAN.
Een verbinding tussen een SNA apparaat en een niet-SNA apparaat waarvan de interface op
het SNA apparaat een lid van VLAN is wordt gemarkeerd.
Een asymmetrische verbinding tussen SNA apparaten waar een van de aangesloten
interfaces lid van het VLAN is en de andere niet in aantal wordt gemarkeerd.
 

De verbinding tussen aggregatie van links (LAG's) tussen apparaten in de topologie wordt
gemarkeerd volgens de volgende regels:
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Als ten minste één link wordt gemarkeerd, wordt de verbinding gemarkeerd.
Als minstens één link een asymmetrische verbinding heeft, is de verbinding amber.
 

In de Connection Explorer kan elke link afzonderlijk worden bekeken. Wanneer een link een
asymmetrische configuratie heeft, naast het gekleurde amber, toont de Connection Explorer
welke kant van de link geen lid van het VLAN is.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld is GE1/21 lid van VLAN 20.
  

Spanning Tree
 



De overlay van de Spanning Tree toont de actieve topologie van het netwerk. Wanneer deze
overlay wordt geactiveerd, wordt een indicatie toegevoegd aan het omspant van de
boomwortel en alle verbindingen. Deze indicatie geeft de koppelingen weer die worden
geblokkeerd door de gezamenlijke omspanboom.
 

 
Wanneer u een Connection Explorer bekijkt, worden alle geblokkeerde koppelingen
gemarkeerd.
 



 
Wanneer een link is geblokkeerd, specificeert u in de Verkenner van de verbinding welk
einde wordt gemaakt aan de geblokkeerde interface.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld is er geen geblokkeerde interface.
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