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Configurar ajustes espertos dos serviços 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.
 
A área à direita do mapa de topologia do SNA indica um painel de informação que mostre
atributos dos elementos selecionados e permita a execução de ações nelas. Este painel inclui o
bloco dos serviços que você pode usar para configurar ajustes diferentes em seus dispositivos
SNA-capazes.
 
Este artigo fornece instruções em como usar os ajustes de configuração no bloco dos serviços do
SNA.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx350 Series | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Série SG350X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
Série Sx550X | 2.2.5.68 (transferência o mais tarde)
 

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.
  
Configurar ajustes dos serviços SNA
 
Vista geral do bloco dos serviços
 
Os serviços são as configurações que podem ser ativadas simultaneamente em dispositivos ou
em relações SNA-capazes múltiplas. Estes serviços estão somente disponíveis para dispositivos
com apoio completo SNA ou para relações daqueles dispositivos.
 
A seção dos serviços dos serviços disponíveis dos indicadores de painel de informação para a
seleção atual dos elementos. Somente os serviços que são relevantes para todos os elementos
selecionados são indicados. Esta seção não está indicada se os elementos que não fazem
serviços de assistência são parte da seleção, ou quando os dispositivos e as relações estão
selecionados junto.
 
O bloco dos serviços é mostrado no painel de informação à direita, apenas abaixo do bloco das
notificações.
 

https://software.cisco.com/download/home/286311197/
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526


  
Escolha um serviço
 
Para aplicar um serviço, você pode escolher uns ou vários dispositivos ou relações do
visualização de topologia, manualmente do mapa ou selecionando os dos resultados da busca.
Você pode ativar todo o serviço que for apropriado a todos os elementos selecionados. Para
escolher um serviço, siga estas etapas:
 
Etapa1. Para escolher dispositivos SNA-capazes do múltiplo, incorpore uma palavra-chave do
campo de busca.
 

 
Nota: Neste exemplo, o interruptor é a palavra-chave usada.
 
Etapa 2. Verifique as caixas de seleção ao lado dos dispositivos SNA-capazes que você quer
configurar.
 



 
Nota: Neste exemplo, o Switches switche6f4d3 e switche6fa9f é usado.
 
Os dispositivos escolhidos serão destacados no azul.
 



 
Etapa 3. (opcional) para escolher um único dispositivo SNA-capaz do mapa de topologia, você
pode clicar sobre o dispositivo.
 

 
Etapa 4. Escolha um serviço do bloco dos SERVIÇOS.
 



 
O serviço escolhido será indicado e você pode começar configurar seus ajustes. As configurações
atual para a característica relevante de todos os elementos selecionados são indicadas. Os
parâmetros específicos indicados para cada serviço são descritos abaixo. Você pode então
atualizar os ajustes em dispositivos ou em relações selecionadas, ou escolha uma entrada de um
dispositivo e copie a entrada aos outros dispositivos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o serviço de gerenciamento de arquivos é escolhido.
 
Etapa 5. (opcional) se você prefere usar um outro serviço, você pode escolher da lista de drop-
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down do serviço que é ficada situada na parcela da mão esquerda superior da página.
 

 
Você deve agora ter aprendido como escolher um serviço em seus dispositivos SNA-capazes.
  
Serviços do Dispositivo-nível
 
Para configurar o dispositivo-nível preste serviços de manutenção a ajustes em seu Switches
SNA-capaz, escolhem dos seguintes serviços:
 

Configuração de cliente RADIUS
Configuração de cliente de DNS
Configuração de servidor de SYSLOG
Configuração das configurações de tempo
Gerenciamento de arquivos
Política de gerenciamento de energia
Ajustes do gerenciamento de energia
 

Para cada um destes serviços do dispositivo-nível, os bilhetes que mostram as configurações
atual dos dispositivos selecionados mostram a seguinte informação de identificação além do que
parâmetros específicos do serviço:
 

Nome de host do dispositivo
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Se mais de um endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT existe para o dispositivo, esse usado pelo SNA para
alcançar o dispositivo está indicado.
Modelo do dispositivo — A corda alfanumérica que representa o modelo do dispositivo. Por
exemplo, SG350XG-2F10.
 

Configuração de cliente RADIUS
 
Este serviço permite-o de configurar uns ou vários dispositivos como clientes do Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS) definindo o servidor Radius que se estão usando
para o início de uma sessão.
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Se mais de um servidor Radius da mais baixa prioridade existe, um servidor único está indicado,
e no seguinte ordem:
 

O primeiro servidor Radius definido pelo nome de host alfabeticamente.
O servidor Radius com o mais baixo endereço do IPv4.
O servidor Radius com o mais baixo endereço do IPv6.
 

A entrada criada pelo serviço tem uma prioridade de 0 e o tipo início de uma sessão do uso.
 

Se uma entrada com o mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou
nome de host que a entrada nova já existe, com prioridade 0 e tipo 802.1X do uso, a entrada
existente está atualizado ao tipo todo do uso.
Se uma entrada com um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou um nome
de host diferente já existe, a entrada está indicada e se seu tipo do uso é início de uma
sessão, é substituída pela entrada nova. Se seu tipo do uso é todo, estará mudado ao 802.1X
.
Se uma entrada com o mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou
nome de host já existe em uma prioridade mais baixo de 0, a prioridade da entrada está
mudada a 0, e o tipo início de uma sessão do uso é-lhe adicionado, caso necessário.
 

Para configurar dispositivos SNA-capazes escolhidos como clientes a um servidor Radius
diferente do que o servidor Radius atual-configurado, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Escolha o RAIO da lista de drop-down do serviço.
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço do IPv4 ou do IPv6 do servidor Radius ao campo de ENDEREÇO
DO SERVIDOR.



 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 
Etapa 3. (opcional) se você quer dar entrada com o nome de host em vez do endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT, firma o botão para hospedar então dá entrada com o nome de
host no campo de ENDEREÇO DO SERVIDOR.
 

 
Nota: Neste exemplo, LocalRADIUSServer é usado.
 
Etapa 4. Inscreva a corda chave usada para o servidor Radius no campo CHAVE da CORDA.
Você pode entrar até os caráteres 128.
 

 
Nota: Neste exemplo, Cisc0123456 é usado.
 
Etapa 5. (opcional) se você quer entrar em uma corda chave cifrada, para firmar o botão cifrado
então inscreve a corda chave cifrada no campo CHAVE da CORDA. Você pode entrar até os
caráteres 128.
 

 
Nota: Neste exemplo, AR0EvVLMGAD24At8AbZCRXJgLKYwPRAx3qYDTZqk8Go é usado.
 
Etapa 6. Incorpore o número de porta de autenticação ao campo de PORTA DE AUTENTICAÇÃO
. O número padrão é 1812.
 



 
Etapa 7. Escolha o método de autenticação principal das opções de método da AUTENTICAÇÃO
PRINCIPAL. A configuração padrão é RAIO.
 

 
Etapa 8. (opcional) desmarca a salvaguarda à caixa de verificação da configuração de
inicialização se você escolhe não salvar os ajustes configurados no arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Etapa 9. O clique VAI.
 



 
Etapa 10. (opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
 



 
Você deve agora ter configurado o cliente RADIUS com o serviço de raio do SNA.
 
Configuração de cliente de DNS
 
O serviço de configuração do cliente de DNS permite a definição do servidor DNS que os
dispositivos selecionados usam. Para cada dispositivo selecionado, a configuração atual indica o
servidor DNS atual usando o preference 1 no lado direito. Se mais de um servidor DNS existe, o
server estático-definido está indicado.
 
Nota: Se o server indicado é uma entrada dinâmica, você está informado deste e impedido de
suprimir o server. A entrada criada pelo serviço terá o preference 1. Se uma entrada estática do
preference 1 existe e foi indicada já, o server estático está substituído pela entrada nova.
 
Para configurar dispositivos SNA-capazes escolhidos como clientes a um servidor DNS
específico, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Escolha a Configuração de DNS da lista de drop-down do serviço.
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço do IPv4 ou do IPv6 do servidor Radius ao campo de ENDEREÇO
DO SERVIDOR.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 
Etapa 3. (opcional) desmarca a salvaguarda à caixa de verificação da configuração de
inicialização se você escolheu não salvar os ajustes configurados no arquivo de configuração de
inicialização.



 
Etapa 4. O clique VAI.
 

 
Etapa 5. (opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
 



 
Você deve agora ter configurado o cliente de DNS com o serviço de Configuração de DNS do
SNA.
 
Configuração de servidor de SYSLOG
 
O serviço do log de sistema (Syslog) permite a definição do servidor de SYSLOG usado pelos
dispositivos selecionados. Para cada dispositivo selecionado, o servidor de SYSLOG com o mais
baixo deslocamento predeterminado na tabela do Syslog é indicado.
 
Nota: Se uma entrada estática existiu e foi indicada, a entrada nova criada pelo serviço substitui a
entrada PRE-existente.
 
Para configurar o Syslog, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Escolha o Syslog da lista de drop-down do serviço.
 

 
Etapa 2. Incorpore o endereço do IPv4 ou do IPv6 do servidor de SYSLOG ao campo de 
ENDEREÇO DO SERVIDOR.
 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 

 
Nota: Desde que o nome de host não salvar, uma definição IP é executada pelo SNA como parte
do processo de afixar o endereço do servidor. Em consequência, o endereço do servidor no



bilhete é indicado sempre como um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 3. (opcional) desmarca a salvaguarda à caixa de verificação da configuração de
inicialização se você escolhe não salvar os ajustes configurados no arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Etapa 4. O clique VAI.
 

 
Etapa 5. (opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
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Você deve agora ter configurado os ajustes do Syslog com o serviço de Configuração de DNS do
SNA.
 
Configuração das configurações de tempo
 
O serviço das configurações de tempo reserva o origem de tempo e o tempo de sistema dos
dispositivos selecionados ser definido.
 
Importante: É altamente recomendado executar este serviço a fim sincronizar as configurações de
tempo entre todos os dispositivos na rede. É especialmente aconselhável ao ver a informação
estatística histórica em dispositivos múltiplos.
 
Para configurar as configurações de tempo, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Escolha configurações de tempo da lista de drop-down do serviço.
 

 
Etapa 2. Escolha um origem do relógio das opções do ORIGEM DO RELÓGIO. O origem do
relógio padrão é servidores SNTP do padrão.
 

 
As opções são:
 

Servidores SNTP do padrão — Esta opção suprime de todos os server configurados do
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protocolo de tempo de rede simples (SNTP) e recreia três server do padrão. Se esta opção é
escolhida, salte para pisar 5.
Servidor SNTP definido pelo utilizador — Você pode adicionar o endereço do servidor SNTP
entrando no nome de host, no IPv4 ou no IPv6. Ao aplicar o server, todos os servidores
configurados atuais são suprimidos, e o server um é adicionado. A zona de hora (fuso
horário) deve ser configurada com esta opção. Se esta opção é escolhida, continue à próxima
etapa.
Relógio local — Esta opção muda o origem do relógio do dispositivo ao relógio local. A data,
o tempo, e a zona de hora (fuso horário) devem ser configurados. Se esta opção é escolhida,
salte a etapa 4.
 

Etapa 3. (opcional) se você escolheu servidor SNTP definido pelo utilizador em etapa 2, incorpora
o endereço do nome de host ou do IPv4 ou do IPv6 do servidor SNTP ao campo de ENDEREÇO
DO SERVIDOR.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 
Etapa 4. (opcional) se você escolheu o relógio local em etapa 2, clica o botão do calendário e
ajusta sua data e hora preferida.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o botão da data & da hora do computador do uso para



copiar a data e hora de seu computador.
 
Etapa 5. Clique a lista de drop-down da ZONA DE HORA (FUSO HORÁRIO) e escolha sua zona
de hora (fuso horário) preferida.
 

 
Nota: Neste exemplo, 08:00 são escolhidos.
 
Etapa 6. (opcional) desmarca a salvaguarda à caixa de verificação da configuração de
inicialização se você escolheu não salvar os ajustes configurados no arquivo de configuração de
inicialização.
 

 
Etapa 7. O clique VAI.
 



 
Etapa 8. (opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
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Você deve agora ter configurado as configurações de tempo de seus dispositivos SNA-capazes
com o serviço das configurações de tempo do SNA.
 
Gerenciamento de arquivos
 
O serviço de gerenciamento de arquivos não muda a configuração dos dispositivos selecionados
diretamente. Em lugar de, executa uma operação em todos os dispositivos selecionados. Você
pode usar este serviço para transferir versões ou arquivos de configuração do novo firmware aos
dispositivos selecionados ou para recarregá-los.
 
Etapa 1. Escolha o gerenciamento de arquivos da lista de drop-down do serviço.
 

 
Etapa 2. Escolha uma operação das opções do tipo de operação:
 

 
Upgrade de firmware — Esta opção é usada para promover o firmware de todos os
dispositivos que participam no serviço. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 3.
Elevação da configuração — Esta opção é usada para atualizar o arquivo de configuração de
inicialização de todos os dispositivos que participam no serviço. Se você escolhe esta opção,
salte a etapa 4.
Repartição — Esta opção recarregará seus dispositivo ou dispositivos selecionados. Se você
escolhe esta opção, salte para pisar 7.
 



Etapa 3. (opcional) se você quer promover o firmware de seus dispositivo ou dispositivos SNA-
capazes, para transferir o novo firmware da página da transferência da site da Cisco na Web a
seguir salvar o arquivo a seu computador.
 
Etapa 4. (opcional) se você quer atualizar os ajustes de configuração de seus dispositivo ou
dispositivos SNA-capazes, suportar e salvar seu arquivo de configuração de dispositivo a seu
computador a seguir salta para pisar 7.
 
Etapa 5. Clique consultam e escolhem o firmware baixado ou o arquivo de configuração.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 6. os dispositivos da repartição após a caixa de verificação da 
transferência para recarregar os dispositivos após a operação.
 

 
Etapa 7. O clique VAI.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html


 
Etapa 8. (opcional) se você está usando uma conta do read only, você pode ser alertado
incorporar suas credenciais para continuar. Incorpore a senha ao campo de senha a seguir
clique-a SUBMETEM-SE.
 

 
Você deve agora ter promovido seu firmware ou arquivo de configuração de inicialização com o
serviço de gerenciamento de arquivos do SNA.
 
Política de gerenciamento de energia



Este serviço permite políticas da potência do ajuste para dispositivos selecionados. Para aprender
como configurar este serviço, clique aqui para instruções. 
 
Ajustes do gerenciamento de energia
 
Este serviço configura as configurações de energia em portas específicas. Este serviço pode
somente ser executado se todas as portas selecionada pertencem ao mesma dispositivo ou pilha.
Para aprender como configurar este serviço, clique aqui para instruções.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5376
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5376
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