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Como lançar a sessão esperta do aplicativo de
rede (SNA) em seu interruptor 

Objetivo
 

O aplicativo de rede esperto (SNA) é um sistema que indique uma vista geral da topologia
de rede, incluindo informação detalhada da monitoração para dispositivos e tráfego para um
Gerenciamento mais fácil. Permite que você ver e altere configurações globalmente em todo
o Switches apoiado na rede.
 
Você pode lançar a sessão de SNA com algumas das seguintes maneiras:
 

Através do gerenciamento de switch — Você pode usar este modo se você quer alcançar
primeiramente a utilidade com suporte na internet para alguns propósitos de configuração ou
se você é já dentro da utilidade.
Através do modo do Gerenciamento de redes — Você pode usar este modo se você quer
alcançar diretamente o SNA sem atravessar a utilidade com suporte na internet.
 

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como lançar o SNA em seu interruptor.
  

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
  
Lance a sessão de SNA através do gerenciamento de switch
 

Etapa 1. Lance um web browser.
 
Etapa 2. Na barra de endereços, incorpore o IP address do interruptor que você está
configurando então pressiona entra.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP 192.168.1.127 é usado.
 
Etapa 3. Quando o indicador do início de uma sessão aparece, certifique-se que o aplicativo
está ajustado ao gerenciamento de switch. Este é o aplicativo padrão.
 



 
A etapa 4.Enter que o nome de usuário e senha de seu dispositivo nos campos forneceu, e
clica então o início de uma sessão.
 

 
Etapa 5. Quando a utilidade com suporte na internet aparece, clique sobre o SNA na 
parcela direita superior da página.
 

 
Etapa 6. Quando o início de uma sessão ao indicador SNA estala acima, incorpore o nome
de usuário e senha a seus campos respectivos, e clique então o INÍCIO DE UMA SESSÃO.
 
Nota: Esta é a mesma informação do início de uma sessão da utilidade com suporte na
internet.
 

 
Você deve agora ser reorientado à página principal do SNA.
 



  
Lance a sessão de SNA através do Gerenciamento de redes
 

Etapa 1. Lance um web browser.
 
Etapa 2. Na barra de endereços, incorpore o IP address do interruptor que você está
configurando então pressiona entra.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP 192.168.1.127 é usado.
 
Etapa 3. Quando o indicador do início de uma sessão aparece, clique sobre a lista de drop-
down para o aplicativo e escolha o Gerenciamento de redes.
 

 
Etapa 4. Incorpore o nome de usuário e senha de seu dispositivo aos campos fornecidos, e
clique-o então vão.
 



 
Você deve agora com sucesso ter lançado a sessão de SNA.
 

 
Nota: Uma vez que o SNA é lançado, o sistema criará então sessões do Gerenciamento
com todos dispositivos SNA-capazes restantes na rede sobre um WebSocket usando as
mesmas credenciais do início de uma sessão usadas para entrar inicialmente ao SNA. Em
consequência, somente aqueles dispositivos que usam as mesmas credenciais fornecem
dados e potencialidades de gerenciamento. O resto dos dispositivos não aparecerá como
dispositivos SNA mesmo se têm capacidades SNA se não têm as mesmas credenciais do
início de uma sessão.
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