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Como adicionar manualmente o Switches na
topologia 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, 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.
 
Há umas épocas quando o SNA ou o Switches parcial SNA estão na rede mas não foi
detectado no processo de descoberta inicial assim que não podem aparecer no mapa de
topologia quando você lança o SNA. Estes dispositivos podem ser adicionados
manualmente usando seus endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de modo
que sejam indicados no mapa de topologia.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como adicionar manualmente o Switches no mapa de
topologia 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
  
Adicionar manualmente o Switches
 

Etapa 1. Lance a sessão de SNA e clique o botão de interruptor +Add no mapa de topologia.
 



 
Etapa 2. Na caixa emergente, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do interruptor que você quer adicionar, e clique-o então adicionam o interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP 192.168.1.128 é usado.
 
Uma caixa emergente aparecerá de indicação o progresso da tentativa de conexão do SNA
ao interruptor adicionado.
 

 
Se o SNA detectou o interruptor e verificou que é um SNA ou um dispositivo parcial SNA,
será adicionado agora e etiquetado corretamente no mapa de topologia.
 



 
Se o SNA não pode detectar o interruptor nem não podia confirmar que é um SNA ou um
dispositivo parcial SNA, informá-lo-á que o dispositivo não é alcançável.
 

 
O SNA então adicionará o dispositivo ao mapa de topologia como um interruptor
unmanaged autônomo e permanecerá neste estado até que esteja removido manualmente.
 

 
Você deve agora com sucesso ter adicionado um interruptor manualmente no mapa de
topologia.
  

Removendo um dispositivo autônomo
 



Para remover manualmente um dispositivo autônomo do mapa de topologia:
 
Etapa 1. Clicar com o botão direito no dispositivo autônomo e o clique remove.
 

 
Etapa 2. A janela de dispositivo da remoção estalará acima, informando o que as etiquetas,
a descrição, e o lugar do dispositivo estarão removidos permanentemente. Clique sim para
continuar.
 

 
O dispositivo já não será visível no mapa de topologia.
 



 
Você deve agora com sucesso ter removido um dispositivo autônomo do mapa de topologia.
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