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Opinião overlay esperta do aplicativo de rede
(SNA) 

Objetivo
 

O aplicativo de rede esperto (SNA) é um sistema que indique uma vista geral da topologia
de rede que inclui informação detalhada da monitoração para dispositivos e tráfego. O SNA
permite a visão e a alteração das configurações globalmente em todos os dispositivos
suportados na rede.
 
O mapa de topologia é a ideia principal do aplicativo de SNA porque é uma representação
gráfica da rede, incluindo a informação em dispositivos individuais, e as conexões entre
dispositivos. O usuário pode selecionar as folhas de prova diferentes para o visualização de
topologia que afetam a representação gráfica dos elementos no visualização de topologia
baseado em critérios de variação.
 
As folhas de prova são as camadas de informação que podem ser ativadas no visualização
de topologia para adicionar mais informação ou para afetar a maneira a topologia é
indicada. Isto pode ser realizado, por exemplo, colorindo elementos da topologia em cores
diferentes segundo vários critérios, ou mudando os ícones que são indicados em elementos
da topologia para mostrar os dados detalhados relevantes à folha de prova selecionada.
 
Este artigo explica as opções disponíveis da folha de prova que você pode ver da topologia
SNA.
 
Nota: Para obter mais informações sobre do visualização de topologia do SNA, clique aqui.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
 

Nota: Os dispositivos do Sx250 Series podem fornecer a informação SNA quando são
conectados à rede, mas o SNA não pode ser lançado destes dispositivos.
  

Versão de software
 

2.2.5.68
  

Opinião da folha de prova
 

O mapa de topologia abaixo mostra uma folha de prova do SNA. Nesta imagem, a folha de
prova atual é a utilização do enlace, que é a folha de prova do padrão do SNA.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5375
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Somente um overlay pode ser ativo em um momento. Consequentemente, selecionar uma
folha de prova desativa toda a outra folha de prova ativa. Você pode escolher a folha de
prova que você quer usar de uma lista de folhas de prova disponíveis abaixo:
 

 
Utilização do enlace
Informação PoE
Sociedade de VLAN
Spanning Tree
  
Utilização do enlace
 

A folha de prova da utilização do enlace adiciona a informação às telas do explorador do
mapa de topologia e da conexão em relação ao nível de utilização atual para os últimos 15
segundos das conexões na rede. As conexões e os links cor-são codificados, de acordo
com o volume de tráfego que flui nelas nos ambos sentidos.
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Àrevelia, os seguintes são os pontos iniciais e suas cores correspondentes:
 

 
0% a 69% — Normal
70% a 89% — Ambarino
90% a 100% — Vermelho
 

As conexões entre dispositivos no visualização de topologia são coloridas de acordo com o
link individual o mais pesadamente utilizado na conexão. Ao ver o explorador da conexão,
cada link mostra sua própria utilização nos ambos sentidos.
 



 
A utilização para cada sentido de um link está calculada verificando a informação dos
ambos os lados, como se o link está entre dispositivos SNA-capazes e se está usando o
valor mais alto como a utilização.
 
Por exemplo, se um link está entre a porta 1 do dispositivo A e a porta 2 do dispositivo B, o
cálculo de um sentido é uma comparação entre o valor transmitir (Tx) da porta 1 e o valor da
recepção (RX) da porta B. O valor mais alto determina a utilização do link.
 
Se somente um lado do link é um dispositivo SNA-capaz, a utilização do link está
determinada pela informação do dispositivo SNA-capaz somente.
 
Ao determinar o link pesado-o mais utilizado para o indicador agregado no mapa de
topologia, cada sentido de um link é considerado um link separado. Por exemplo, se um
sentido de um link tem uma utilização de 5% e o outro sentido tem uma utilização de 92%, a
conexão agregada no mapa de topologia é vermelha, porque a utilização mais elevada na
conexão é 92%.
  

Informação PoE
 

A potência sobre os Ethernet (PoE) overlay indica o estado da fonte de alimentação e do
consumo dos elementos na rede. Esta folha de prova aplica cores aos links baseados na
quantidade de energia fornecida pelo link aos dispositivos defornecimento baseados em
suas energias restante. A folha de prova igualmente destaca os dispositivos que pedem a
potência que não estão recebendo a potência pedida. O usuário pode selecionar os pontos
iniciais onde estas cores mudam para cada tipo de dados, e as cores específicas usadas



para cada ponto inicial alcançado.
 

 
Um ícone é adicionado ao Switches defornecimento, e colorido de acordo com o consumo
do orçamento de potência do Switches.
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Dispositivo que fornecem 0 a 80% de seu orçamento de potência — esverdeie (o Normal)
Dispositivo que fornece 81% a 95% de seu orçamento de potência — âmbar
Dispositivo que fornece 96% a 100% de seu orçamento de potência — vermelho
 

Os dispositivos que recebem a potência sobre Ethernet são cercados por um halo.
 
As conexões que contêm pelo menos um link sobre que a potência é fornecida são
destacadas no mapa de topologia.
 
No explorador da conexão, cada potência de transferência do link indica uma indicação de
fornecer a potência, e o sentido do fluxo de potência. Esta indicação é indicada pela porta,
mesmo se o link está em uma agregação do link (RETARDAÇÃO). É possível que alguns
links em uma RETARDAÇÃO fornecem a potência quando outro não fizerem.
 



 
Nota: Neste exemplo, a porta GE1/5 consome a potência 80%-95%.
  

Sociedade de VLAN
 

Algumas folhas de prova podem ter os parâmetros associados com eles, tais como a folha
de prova da sociedade de VLAN. Por exemplo, quando você seleciona a sociedade de
VLAN para overlay, você deve igualmente selecionar uma rede de área local virtual
correspondente (VLAN). Esta folha de prova permite a visão das sociedades de VLAN de
vários portas e dispositivos na rede. Por exemplo, na imagem abaixo, as linhas ambarinas
mostram as conexões assimétricas, significando onde uma extremidade do link é um
membro no VLAN selecionado e a outra extremidade não é.
 
Ao ativar a folha de prova da sociedade de VLAN, uma lista de VLAN existentes na rede é
indicada e alistada pelo ID de VLAN. Quando você seleciona um VLAN, o nó, que são os
membros neste VLAN, está destacado.
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Os links entre dispositivos são indicados em um dos seguintes estados:
 

Um link entre os dispositivos SNA, onde nenhuma das interfaces conectadas em um ou outro
dispositivo é um membro do VLAN, é não marcado.
Um link entre um dispositivo SNA e um dispositivo não-SNA, cuja a relação no dispositivo
SNA não esteja no VLAN, é não marcado.
Um link entre os dispositivos SNA onde as interfaces conectadas em ambos os dispositivos
são membros do VLAN é destacado como um membro do VLAN.
Um link entre um dispositivo SNA e um dispositivo não-SNA cuja a relação no dispositivo
SNA seja um membro do VLAN é destacado.
Um link assimétrico entre os dispositivos SNA onde uma das interfaces conectadas é um
membro do VLAN e do outro não está é marcado no âmbar.
 

A conexão entre a agregação dos links (retardações) entre dispositivos no mapa de
topologia é marcada de acordo com as seguintes regras:
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Se pelo menos um link é destacado, a conexão está destacada.
Se pelo menos um link tem uma conexão assimétrica, a conexão é ambarina.
 

No explorador da conexão, cada link pode ser visto individualmente. Quando um link tiver
uma configuração assimétrica, além do que ser âmbar colorido, os indicadores do
explorador da conexão que o lado do link não é um membro do VLAN.
 

 
Nota: Neste exemplo, o GE1/21 é um membro de VLAN 20.
  

Spanning Tree
 



A medida - a folha de prova da árvore indica a topologia ativa da rede. Quando esta folha de
prova é ativada, uma indicação está adicionada a dispositivo da raiz de Spanning Tree e a
todas as conexões. Esta indicação destaca os links que são obstruídos pelo Common
Spanning-Tree.
 

 
Ao ver um explorador da conexão, todos os links obstruídos são destacados.
 



 
Quando um link é obstruído, o explorador da conexão especifica que extremidade do link é
a relação obstruída.
 

 
Nota: Neste exemplo, não há nenhuma relação obstruída.
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