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Opinião à direita esperta do painel de
informação 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 os
atributos de indicadores dos elementos selecionados e permitam a execução de ações
nelas.
 
Este artigo explica as características e as funções do painel de informação à direita do SNA.
  

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 à direita do painel de informação SNA
 

O painel de informação à direita contém os seguintes blocos:
 

Bloco de cabeçalho
Roda denteada à direita do painel de informação
Bloco de informação básica
Bloco das notificações
Bloco dos serviços
Etiquetas
Estatísticas
 



●

  
Bloco de cabeçalho
 
O encabeçamento indica o ícone para o elemento ou os elementos selecionados, e se
somente um elemento é selecionado, o encabeçamento indica sua informação de
identificação, como mostrado abaixo:
 

Dispositivos — Quando você clica sobre um dispositivo, o encabeçamento fornecerá a
informação do dispositivo escolhido. A hierarquia dos métodos da identificação é:



— Nome de host 
— Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT 
— MAC address
 

O exemplo abaixo mostra que o nome de host é switche6fa9f com um endereço 192.168.1.127 do
IPv4.

Nota: Se o nome de host, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e o MAC
address de um dispositivo são sabidos, o nome de host e o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT estão mostrados. Se o nome de host ou o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT não são sabidos, o MAC address substitui o atributo faltante
similar à imagem da amostra abaixo.

Relações — Quando você faz duplo clique no dispositivo e escolhe uma relação, o
encabeçamento fornecerá a informação na relação escolhida tal como o nome da relação e o
formulário o mais forte da identificação de dispositivo que pertence a: Nome de hostEndereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Se o nome de host é desconhecido.MAC
address — Se o nome de host e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT são
desconhecidos.

●

Conexões — Quando você clica sobre o link de dois ou mais dispositivos, o encabeçamento
mostrará esta imagem:

●

Ao selecionar elementos múltiplos, o encabeçamento mostra o número de elementos
selecionados, e se todos os elementos selecionados são do mesmo tipo, o encabeçamento
igualmente mostra seu tipo. No exemplo abaixo, o tipo não é indicado porque os tipos não
eram consistentes.

Selecionar um grupo de cliente é um atalho a selecionar todos os membros do grupo. O
encabeçamento mostra o número e o tipo de dispositivo no grupo.

Ao selecionar um grupo de cliente junto com outros dispositivos, os grupos de cliente



contam como o número de dispositivos que são contidos nele. Por exemplo, ao selecionar
um dispositivo de backbone e um grupo de cliente que contêm cinco clientes o
encabeçamento mostra seis dispositivos selecionados).

Se as notificações existem para o dispositivo, o número de notificações está indicado:

Roda denteada à direita do painel de informação

As seguintes ações podem ser executadas nos dispositivos ou nas conexões selecionadas.

Para executar estas ações, clique sobre o ícone da roda denteada  no painel de
informação à direita.

Controle o dispositivo — Esta opção está somente disponível para o SNA e o SNA parcial
comuta, e aparece somente quando um dispositivo único é selecionado. Selecionando esta
ação lança uma sessão do gerenciamento de web para o interruptor selecionado usando o
aplicativo do gerenciamento de switch. Você não precisa de incorporar credenciais para
lançar esta sessão.

●

Explore o dispositivo — Esta opção está somente disponível para o Switches SNA, e aparece
somente quando um dispositivo único é selecionado. Selecionar esta ação abre o explorador
do dispositivo para o interruptor selecionado.

●

Explore a conexão — Esta opção aparece quando uma conexão única é selecionada.
Selecionar esta ação abre o explorador da conexão para a conexão selecionada.

●

Explore o grupo de cliente — Esta opção aparece quando um grupo de cliente é selecionado.
Selecionar esta ação abre o explorador do cliente, filtrado pelo tipo de dispositivo no grupo de
cliente.

●

Supressão — Esta opção aparece somente quando todos os dispositivos selecionados são
dispositivos autônomos. Selecionar esta ação suprime de todos os dispositivos selecionados
do mapa de topologia.

●

Bloco de informação básica



Os atributos de indicadores do bloco de informação básica do único elemento selecionado.
O bloco não é indicado quando mais de uma entidade é selecionada.

Alguma da informação é mostrada em todas as vezes, e algum é mostrado somente se a
vista todo o botão é clicada.

Se nenhuma informação é recebida em um determinado parâmetro, esse parâmetro não
está indicado na seção de informação básica.

A informação seguinte é indicada para dispositivos de backbone:

Nome
de
parâmet
ro

Notas Exemplo

Nome
do
produto

Da descrição do dispositivo MIB.
Este campo aparece somente
quando o dispositivo é um
interruptor com capacidades
parciais ou completas SNA.

SG500-52P -
52-Port
interruptor
controlado
empilhável do
gigabit PoE 

Nome
de Host 

Corda de caráteres do máximo
58 RND_1

IP
Address
 

Indica o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT
usado pelo SNA para conectar
ao dispositivo. Os endereços
existentes anunciados adicionais
(IPv4 e IPv6) podem ser

IPv4:
192.168.1.55
IPv6:
923:a8bc::234



considerados pressionando o
ícone ao lado da etiqueta.

Endereç
o MAC

O MAC address baixo do
dispositivo.

00:00:b0:83:1f:a
c 

Descriçã
o  

Campo editável de até 80
caráteres. Salvar no
armazenamento SNA.

 

Apoio
SNA

Valores possíveis:
Apoio total para dispositivos
SNA

●

Apoio parcial para
dispositivos gerenciado

●

Nenhum apoio SNA para
dispositivos unmanaged

●

Este parâmetro aparece
somente para o Switches

●

 

Estão abaixo os parâmetros que aparecem somente quando a vista toda é clicada. Esta opção
está somente disponível se o dispositivo é um interruptor com capacidades parciais ou
completas SNA.

Nome de
parâmetro Notas Exemplo

VLAN
existentes

Uma lista dos VLAN criados no
dispositivo. As linhas tracejadas são
usadas para juntar-se a VLAN
consecutivos.

1, 6, 13-19,
1054, 2012-
2100, 4094

Versão de
firmware
ativa

O número de versão do firmware ativo 2.2.0.53

Uptime de
sistema

O tempo nos dias, nas horas, nos
minutos, e nos segundos desde que o
dispositivo foi carreg acima.

 

Horário
local do
sistema  

O horário local no dispositivo no formato
do arquivo de idioma ativo.

Exemplo de
arquivo da
língua
inglesa:
2015-Nov-04
17:17:53

Número de
unidades

Aparece somente em dispositivos
empilháveis. 2

Potência
PoE na
unidade
#/potência
disponível
PoE  

Indicado somente em dispositivos PoE-
capazes.
Indica a potência disponível usada fora da
fonte da potência máxima.
Se o dispositivo é um dispositivo
empilhado, um campo aparece para cada
unidade PoE-capaz na pilha com a
unidade ID. Se o dispositivo é autônomo
ou uma única unidade, a etiqueta do
campo não menciona a unidade ID.

15.22W/18.0
W 



Isto significa que um máximo de oito
campos pode aparecer aqui.

A informação seguinte é indicada para dispositivos de backbone autônomos sob a última
informação conhecida:

Nome
de
parâmet
ro

Notas Exemplo

Nome
do
produto

Tomado da descrição do dispositivo
MIB.
Este campo aparece somente
quando o dispositivo é um interruptor
com capacidades parciais ou
completas SNA.

SG500-52P - 52-Port
interruptor controlado
empilhável do gigabit
PoE

Nome
de Host
 

Corda de até 58 caráteres RND_1

IP
Address
 

Indica o último endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT
usado para conectar ao dispositivo
quando último visto.

192.168.1.55

Endereç
o MAC O MAC address baixo do dispositivo 00:00:b0:83:1f:ac

Descriçã
o    

Campo editável de um máximo de 80
caráteres.  

Último
visto

A data e hora onde o dispositivo foi
visto por último pelo SNA no formato
do arquivo de idioma ativo.

Exemplo de arquivo da
língua inglesa:
2015-Nov-04 17:17:53

A informação seguinte é indicada para um cliente (dispositivo do ponto final, tal como um
computador):

Nome
de
parâmetr
o

Notas Exemplo

Nome
de Host Corda de um máximo de 58 caráteres RND_1

IP
Address

Mostra o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT usado pelo SNA
para conectar ao dispositivo. Os endereços
anunciados adicionais (IPv4 e IPv6) podem
ser considerados clicando um ícone ao lado
da etiqueta.

IPv4:
192.168.1.55
IPv6:
923:a8bc::234

Endereç
o MAC O MAC address baixo do dispositivo 00:00:b0:83:1f:a

c  
tipo de
dispositi
vo

O tipo de dispositivo do cliente
Fone
Host
Desconhecido

Interface A relação através de que o dispositivo é GE1/14



conecta
da alcançado no interruptor o mais próximo

Os seguintes parâmetros aparecem somente quando a vista toda é clicada:

Nome de
parâmetro Notas Exemplo

Velocidad
e de
conexão

  100 M
10G

Sociedad
e de
VLAN

Mostra aos Vlan ativo de que a interface
conectada é um membro. Os traços são usados
para juntar-se a VLAN consecutivos.

1, 6, 13-19,
1054, 2012-
2100, 4094

Utilização
de porta
% (Tx/Rx)

Baseado na informação da porta conectada. 80/42

Consumo
de
energia
PoE 

Aparece somente se o cliente é conectado a uma
porta PoE. 8900 mW

A informação seguinte é indicada para um grupo de cliente:

Nome de
parâmetro Notas Exemplo

Nome de Host

Este é o nome de host do dispositivo do
pai do grupo de cliente.
Este parâmetro e toda informação
restante no dispositivo do pai aparecem
sob conectado ao encabeçamento.
Corda de um máximo de 58 caráteres

RND_1

Endereço IP de
Um ou Mais
Servidores
Cisco ICM NT
do dispositivo
do pai

Indica o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT usado pelo
SNA para conectar ao dispositivo do pai.
Os endereços anunciados adicionais
(IPv4 e IPv6) podem ser considerados
pressionando um ícone ao lado da
etiqueta.

IPv4:
192.168.1.55
IPv6:
923:a8bc::234

MAC address
do dispositivo
do pai

O MAC address baixo do dispositivo do
pai.

00:00:b0:83:1f:
ac

Conectado
através da
nuvem

Esta etiqueta aparece se o grupo de
cliente é conectado à rede através de
uma nuvem. A etiqueta substitui o nome
de host, o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e o MAC
address.

 

A informação seguinte é indicada para relações:

Nome de parâmetro Notas Exemplo
Nome da relação   GE1/14



LAG12
Tipo de interface Indicado somente para portas. Copper-1G

Status O status operacional da relação.

Para cima
Down
Para baixo
(ACL)

Estão abaixo os
parâmetros que
aparecem somente
quando a vista toda
é clicada.

Descrição da
relação

Usa o valor dos ifAlias MIB da
relação. Corda com um máximo de
64 caráteres.

“WS 28"

Velocidade
operacional   100 M 10

G

Sociedade da
RETARDAÇÃO

Indicado somente para portas.
Podem ser nenhuns ou o nome da
RETARDAÇÃO.

LAG15

Portas membro

Aparece somente para retardações
e indica uma lista das relações que
são membros ativos na
RETARDAÇÃO. As escalas
consecutivas das relações são
juntadas por traços.

GE1/4,
GE1/6,
XG2/4-8

Sociedade de VLAN

Mostra que os Vlan ativo a relação
são um membro dentro. As linhas
tracejadas são usadas para juntar-
se a VLAN consecutivos.

1, 6, 13-19,
1054,
2012-
2100, 4094

Utilização de porta
% (Tx/Rx) Aparece somente para portas. 80/42

Tipo da
RETARDAÇÃO

Aparece somente para
retardações. Os valores possíveis
são padrão ou LACP.

 

Modo do painel de
comando

Valores possíveis:
Acesso●

Tronco●

Geral●

Cliente●

Host privado●

Privado – Promíscuo●

 

Consumo de
energia PoE

Aparece somente para portas PoE-
capazes. 8900 MW

Estado de Spanning
Tree Indica o STP-estado da relação.

Obstrução
Transmiss
ão
Desabilitad
o

Número de links
O número total de links entre os
dispositivos, incluindo os links
contidos nas retardações.

6



Número de
retardações

O número de retardações na
conexão. Indicado somente se há
pelo menos uma RETARDAÇÃO
na conexão.

1

Nota: A seção de informação básica não é indicada ao selecionar clientes nem mergulha 2
nuvens.

Bloco das notificações

O bloco da notificação indica as notificações ou os log de sistema os mais atrasados
(Syslog) gravadas no dispositivo selecionado.

A seção das notificações aparece somente ao selecionar um único dispositivo SNA. Quando
você clica sobre as notificações da mostra ligam, as notificações que a página indicará.

Bloco dos serviços

Esta seção 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.



Para obter mais informações sobre dos serviços, clique aqui.

 

Etiquetas

As etiquetas são usadas para identificar elementos na topologia por atributos. O bloco da
etiqueta dos indicadores de informação à direita todas as etiquetas atribuídas ao elemento,
automaticamente ou pelo usuário. Você pode igualmente controlar as etiquetas dos
elementos selecionados desta parte do painel.

Para obter mais informações sobre das etiquetas, clique aqui.

Estatísticas

Ao ver um dispositivo SNA-capaz, ou as relações em um dispositivo SNA-capaz, você pode
selecionar para ver a informação estatísticas histórica nesse relação ou dispositivo.

A opinião das estatísticas é alcançada do painel de informação à direita.

Para ver estatísticas históricas em uma relação ou em um dispositivo, escolha um
parâmetro específico ver de uma lista de parâmetros disponíveis, de acordo com os
parâmetros apoiados pela característica encaixada da história dos contadores. Você pode
então ver o estado deste parâmetro na interface selecionada pelo ano anterior.

Os seguintes gráficos podem ser vistos:

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5352
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5383


Gráfico da utilização de porta●

Gráfico do consumo PoE (porta)●

Gráfico do consumo PoE (dispositivo)●

Gráfico do tráfego (bytes)●

Gráfico do tráfego (pacotes)●

Gráfico da utilização de porta

Este gráfico é um gráfico do porta-nível que mostre a porcentagem da utilização de porta da
porta ao longo do tempo. Está disponível para todas as portas dos dispositivos com apoio
completo SNA. Você pode selecionar um número de portas para executar de lado a lado
uma comparação.

Os dados são mostrados como uma porcentagem (0-100) com número e frequência das
amostras segundo a escala de tempo indicada:

Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma cada 15 segundos).●

Última hora — 60 amostras (um cada minuto)●

Último dia — 24 amostras (uma cada hora)●

Na semana passada — amostras 7 (um cada dia)●

Últimos 3 meses — 12 amostras (uma cada semana)●



Gráfico do consumo PoE (porta)

Este gráfico é um gráfico do porta-nível que mostre a utilização PoE da porta ao longo do
tempo. Está disponível para todas as portas PoE dos dispositivos com apoio completo SNA.

Você pode selecionar um número de portas para executar de lado a lado uma comparação.

Os dados são mostrados como um número de watts (0 - 30/60 segundo se a porta tem a
capacidade PoE+) com número e frequência das amostras segundo a escala de tempo
indicada:

Última hora — 60 amostras (um cada minuto)●

Último dia — 24 amostras (uma cada hora)●

Na semana passada — amostras 7 (um cada dia)●

No ano passado — 52 amostras (uma cada semana)●

Gráfico do consumo PoE (dispositivo)

Este gráfico é um gráfico do dispositivo-nível que mostre a utilização PoE do dispositivo ao
longo do tempo. O gráfico está disponível para todos os dispositivos PoE com apoio
completo SNA. O gráfico é representado pela unidade, e você pode selecionar um número
de unidades (pilhas de umas únicas ou do múltiplo) para ver simultaneamente.



Os dados são mostrados como um número de watts (0 que são a capacidade PoE da
unidade selecionada com a capacidade a mais alta) com números e frequência das
amostras segundo a escala de tempo indicada:

Última hora — 60 amostras (um cada minuto)●

Último dia — 24 amostras (uma cada hora)●

Na semana passada — amostras 7 (um cada dia)●

No ano passado — 52 amostras (uma cada semana)●

Gráfico do tráfego (bytes)

Este gráfico é um gráfico do relação-nível que mostre o tráfego total em uma relação nos
bytes ao longo do tempo. O gráfico está disponível para todas as relações dos dispositivos
com apoio completo SNA e tem linhas separadas para Tx e para o tráfego RX. Você pode
selecionar um número portas e de tipos de tráfego para executar de lado a lado uma
comparação.



Os dados são mostrados como um número de octetos (0 - a amostra a mais alta nas
interfaces selecionada/período de tempo) com número e frequência das amostras segundo
a escala de tempo indicada:

Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma cada 15 segundos).●

Última hora — 60 amostras (um cada minuto)●

Último dia — 24 amostras (uma cada hora)●

Na semana passada — amostras 7 (um cada dia)●

Últimos 3 meses — 12 amostras (uma cada semana)●

Gráfico do tráfego (pacotes)

Este gráfico é um gráfico do relação-nível que mostre o tráfego total em uma relação em
uns pacotes ao longo do tempo. O gráfico está disponível para todas as relações (portas ou
retardações) dos dispositivos com apoio completo SNA.

Os dados em ambas as versões são mostrados como um número de pacotes (0 que são o
valor o mais alto na escala provada) com número e frequência das amostras segundo a
escala de tempo indicada:

Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma cada 15 segundos)●

Última hora — 60 amostras (um cada minuto)●

Último dia — 24 amostras (uma cada hora)●

Na semana passada — amostras 7 (um cada dia)●

Últimos 3 meses — 12 amostras (uma cada semana)●


	Opinião à direita esperta do painel de informação do aplicativo de rede (SNA)
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Opinião à direita do painel de informação SNA
	Bloco de cabeçalho
	Roda denteada à direita do painel de informação
	Bloco de informação básica
	Bloco das notificações
	Bloco dos serviços
	Etiquetas
	Estatísticas
	Gráfico da utilização de porta
	Gráfico do consumo PoE (porta)
	Gráfico do consumo PoE (dispositivo)
	Gráfico do tráfego (bytes)
	Gráfico do tráfego (pacotes)



