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Visualização de topologia esperto do aplicativo
de rede (SNA) 

Objetivo
 

O sistema esperto do aplicativo de rede (SNA) indica 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 visualização de topologia é a ideia principal do aplicativo de SNA porque é uma
representação gráfica da rede, incluindo a informação em dispositivos individuais e nas
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.
 
O mecanismo da descoberta de topologia usa a informação recolhida dos valores do
protocolo de descoberta da camada de enlace (LLDP) e de limite de limiar do Cisco
Discovery Protocol (CDP) (TLV) para identificar os dispositivos na rede. A fim maximizar a
informação fornecida na topologia, todos os dispositivos na rede que apoiam estes
protocolos devem tê-los permitidos.
 
Este artigo explica o visualização de topologia do SNA, que é sua opinião principal.
  

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
  

Visualização de topologia SNA
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Processo de descoberta de topologia
 
O processo de descoberta começa do interruptor SNA que é usado para lançar o SNA.
A informação da tabela vizinha CDP e LLDP é usada para detectar dispositivos conectados:
 

– Switches que apoiam o CDP ou o LLDP
 
– Outros elementos que apoiam o CDP ou o LLDP
 

A informação de topologia é enviada à estação de gerenciamento SNA e estes dispositivos
são adicionados ao visualização de topologia SNA
Na fase seguinte, o SNA detecta o tipo de Switches que foi detectado:
 

– Switches SNA — Um interruptor (versão de firmware sendo executado 2.2.5 ou mais alto)
com o conjunto de recursos completo SNA.
 
– Switches parcial SNA — Um interruptor que possa ser alcançado remotamente
começando uma sessão de gerenciamento através de um interruptor SNA. Isto não fornece
a descoberta, os exploradores dos serviços, ou o conjunto de recursos completo SNA.
 
– Switches Unmanaged — Um interruptor que não possa ser alcançado com o SNA.
 

Para cada dispositivo adicional detectado como um interruptor SNA, a informação CDP, e
LLDP é passada sobre à estação de gerenciamento SNA para atualizar o visualização de
topologia.
O processo continua até que todo o Switches SNA esteja detectado e o visualização de
topologia completo puder ser indicado.
Se uma topologia salvar existe no interruptor de uma sessão de SNA precedente, a
descoberta SNA tenta iniciar uma conexão a cada interruptor SNA que foi sabido
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previamente.
Cada interruptor SNA responde inicia então a descoberta de seu lugar.
  
Atualizações ao visualização de topologia
 
Alguns mudam na tabela vizinha CDP ou LLDP do Switches SNA provocam um evento SNA.
O protocolo SNA é usado para atualizar a estação de gerenciamento SNA com a mudança.
A mudança relatada é refletida no visualização de topologia:
 

– O Switches aparecerá como o Switches autônomo.
 
– Os outros dispositivos serão removidos completamente do visualização de topologia.
 

O Switches autônomo permanecerá neste estado no visualização de topologia até removido
manualmente por SNA admin.
  
Folhas de prova da topologia
 

As folhas de prova são as camadas da informação que podem ser ativadas no visualização
de topologia para adicionar mais informação, ou afetam a maneira que a topologia é
indicada. As folhas de prova mudam a apresentação dos elementos da topologia baseados
na folha de prova selecionada. As folhas de prova apoiadas são as seguintes:
 

 
Utilização do enlace
Sociedade da rede de área local virtual (VLAN)
STP (Spanning Tree Protocol)
Potência sobre os Ethernet (PoE)
  
Elementos da topologia
 

O visualização de topologia indica os seguintes tipos de entidades:
 

Dispositivos — Se disponível, a informação seguinte será indicada quando você clica sobre
um dispositivo:
 

– Nome de dispositivo
 
– Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT (lista A se mais de uma é
descoberto)
 
– MAC address (lista A se mais de uma é descoberto)
 
– Número de notificações — O número de notificações é indicado por um número na laranja
no ícone do dispositivo. As notificações reais são indicadas no painel de informação à
direita.
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– Apoio SNA
 
– Fabricante
 

Tipos de dispositivo — A forma do ícone indica o tipo de dispositivo.
 

– Interruptor, roteador, Access point, computador, ou telefone IP.
 
– Desconhecido — Se o tipo de dispositivo não está predefinido, ou se o tipo não está
detectado corretamente por qualquer motivo, o tipo de dispositivo está mostrado como o
desconhecido.
 
Alguns dispositivos (dispositivos particularmente SNA-capazes) têm a informação adicional,
tal como a informação de porta individual. Esta informação pode ser vista clicando em seu
ícone e indicando uma tela do explorador do dispositivo para o dispositivo.
 
Os dispositivos na rede são separados nas seguintes categorias:
 

Dispositivos de backbone — Esqueleto básico da rede. À revelia, todo o Switches,
Roteadores e Access point detectados na rede são designados automaticamente como
dispositivos de backbone.
 

Depois que um dispositivo de backbone é detectado, permanece no mapa de topologia até
que esteja removido manualmente. Se o dispositivo é desligado da rede, ainda aparece no
mapa de topologia como um dispositivo autônomo.
 
Um dispositivo SNA-capaz ou um dispositivo gerenciado permanecem detectado enquanto
é conectado à rede pelo mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que
se usou previamente.
 

Dispositivos autônomos — Dispositivos de backbone que foram adicionados previamente à
topologia pelos mecanismos de detecção da topologia ou manualmente. Estes dispositivos
são detectados agora já não pelo SNA.
 

Os dispositivos autônomos têm as seguintes características:
 
– Aparência visual distinta dos dispositivos em linha no mapa de topologia.
 
– Pode ser movido na topologia, e sua colocação pode ser salvar. Você pode igualmente
adicionar etiquetas ao dispositivo.
 
– Selecionável e detectável pela funcionalidade da busca. Quando um dispositivo autônomo
for selecionado, os indicadores de painel de informação a informação e as etiquetas de
identificação básicas do dispositivo, mas nenhuma serviços, notificações, ou informação
geral além dos identificadores básicos.
 
– Incapaz de lançar o explorador do dispositivo ou a interface gráfica de usuário (GUI) do
Gerenciamento de dispositivos de dispositivos autônomos.
 
– Pode manualmente ser removido. Depois que um dispositivo é removido, já não aparece
no mapa de topologia até que esteja detectado ou adicionado manualmente. Tudo etiqueta
associado com este dispositivo é perdido, e não restaurado mesmo se o dispositivo é
detectado outra vez no futuro.
 
O SNA tenta periodicamente conectar aos dispositivos autônomos para verificar se
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controlado ou um interruptor SNA voltaram em linha. Durante estas tentativas, uma
indicação é indicada no dispositivo.
 

Dispositivos do cliente — Os clientes do valor-limite da rede (tais como computadores e
Telefones IP) conectaram geralmente a um dispositivo de backbone. No mapa de topologia,
estes dispositivos são indicados agruparam com os outros dispositivos do mesmo tipo que
são conectados ao mesmo dispositivo de backbone. Este o agrupamento dos dispositivos é
chamado grupos de cliente, e os clientes individuais que compreendem um grupo de cliente
podem ser vistos clicando e inscrevendo seu explorador.
 

Se um dispositivo tem uns ou vários dispositivos do cliente anexados a ele, a + aparece nele
e você pode clicar sobre + para indicar os clientes.
 

 
Portas — Para ver as portas em um dispositivo, selecione esse dispositivo e fazer-lo duplo
clique então. Isto abre um painel que indique todas as portas do dispositivo, incluindo todas
as unidades se o dispositivo reage do modo da pilha. Os seguintes atributos são indicados:
 

– Nome da porta
 
– Unidade
 
– Status administrativo
 
– Status operacional (que inclui a razão de desabilitação se a porta é desligada pelo
software)
 
– Sociedade da agregação do link (RETARDAÇÃO)
 
– Descrição (se uma descrição foi definida)
 
– Velocidade
 
– Modo do Switchport
 
– Utilização de porta (RX e Tx)
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Conexões entre dispositivos — As conexões entre dispositivos cor-são codificadas, segundo
a folha de prova atual. Uma conexão pode representar um link único entre dispositivos ou
uma agregação dos links entre dois dispositivos. A largura das conexões entre o Switches no
mapa de topologia é uma indicação da largura de banda agregada disponível na conexão
como determinada pela velocidade operacional dos links na conexão.
 

As seguintes larguras da conexão estão disponíveis, de mais estreito ao mais largamente:
 
– Nível 1 — Menos de 1 GB
 
– Nível 2 — 1 GB a menos do que 10 GB
 
– Nível 3 — Mais do que 10 GB
 
Os links cuja a capacidade não pode ser calculada ou os links entre um dispositivo de
backbone e seus clientes são mostrados como o nível 1 ligam.
 
A conexão entre dispositivos SNA-capazes é detectada dos ambos os lados. Se há uma
diferença entre as capacidades calculadas da conexão entre os dois lados, a largura está
desenhada de acordo com o mais baixo dos dois valores.
 
Você pode inscrever um explorador da conexão para os links específicos clicando no link.
As informações a seguir são exibidas:
 
– Nomes da porta nos dois lados do link (se sabido).
 
– RETARDAÇÃO ID se relevante.
 
– Informação básica sobre os dispositivos conectados: tipo de dispositivo, nome de
dispositivo, e endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
– Largura de banda de enlace para cada link que compreende a conexão.
 

Nuvens — Seções da rede que o SNA não pode traçar em detalhe. São indicados pelo
seguinte ícone:
 



 
O SNA pode determinar que mais de um dispositivo está conectado à rede através de uma
porta específica, mas é incapaz de traçar o relacionamento entre aqueles dispositivos. Isto
ocorre porque não há nenhum dispositivo SNA-capaz entre eles. O SNA desenha uma
nuvem no mapa de topologia e indica os dispositivos detectados nesta nuvem como clientes
conectados.
 
Nota: A maioria de operações SNA não são aplicáveis às nuvens.
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