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Controle etiquetas definidas pelo utilizador no
aplicativo de rede esperto (SNA) em seu
interruptor 

Objetivo
 

As etiquetas são usadas para identificar dispositivos no visualização de topologia do
sistema esperto do aplicativo de rede (SNA) por atributos ou por nomes definidos pelo
utilizador. As etiquetas são usadas para selecionar rapidamente elementos múltiplos
procurando por uma etiqueta específica. Por exemplo, se você está procurando por todos os
dispositivos telefônico na rede, enquanto cada um destes dispositivos é etiquetado como o
telefone, elas todo o aparecerá quando você inscrever o telefone na barra da busca.
 
Há dois tipos de etiquetas no SNA:
 

Etiquetas incorporados — Estas são etiquetas automaticamente aplicadas aos dispositivos
baseados na informação recolhida por todos os protocolos de descoberta.
Etiquetas definidas pelo utilizador — Estas são as etiquetas que manualmente são
adicionadas e definidas.
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como ver, criar, e adicionar etiquetas definidas
pelo utilizador no SNA.
  

Dispositivos aplicáveis
 
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  
Versão de software
 
2.2.5.68
  
Controle etiquetas definidas pelo utilizador
 
Veja etiquetas definidas pelo utilizador
 

Etapa 1. Lance a sessão de SNA. Para aprender como, clique aqui.
 
Etapa 2. Clique sobre o ícone das opções no lado esquerdo superior do mapa de topologia.
 

 
Etapa 3. Escolha o inventário aberto das etiquetas do menu indicado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5378


 
Etapa 4. No indicador das etiquetas que aparece, clique sobre o ícone da busca para uma
etiqueta específica sob o FIM E ENCONTRE a área dos DISPOSITIVOS.
 

 
Você será reorientado então ao mapa de topologia e todos os dispositivos alistados com a
etiqueta selecionada serão indicados.
 



  
Crie etiquetas definidas pelo utilizador
 

Etapa 1. Lance a sessão de SNA.
 
Etapa 2. Clique sobre todo o dispositivo no mapa de topologia.
 

 
Nota: Neste exemplo, um interruptor é clicado.
 
Etapa 3. No painel à direita sob ETIQUETAS, clique sobre o campo de nome da etiqueta
adicionar e dê entrada com um nome para a etiqueta nova.
 



 
Nota: Neste exemplo, NewDevice é usado.
 
Etapa 4. Clique ADD+.
 

 
A etiqueta nova é criada agora.
 

  
Adicionar uma etiqueta a um dispositivo
 

Etapa 1. Lance a sessão de SNA.
 
Etapa 2. Clique sobre o dispositivo específico que você quer adicionar uma etiqueta no
mapa de topologia.
 

 
Etapa 3. No painel à direita sob etiquetas, clique sobre o campo de nome da etiqueta
adicionar para mostrar todo o acessório e etiquetas criadas.
 



 
Etapa 4. Clique sobre a etiqueta que você quer adicionar a seu dispositivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, a etiqueta de NewDevice é adicionada.
 
A etiqueta adicional a seu dispositivo aparecerá agora. Quando você procura por
dispositivos sob esta etiqueta específica, seu dispositivo estará incluído na lista de
resultados.
 

 
Etapa 5. (opcional) para suprimir de uma etiqueta, para pairar apenas seu rato sobre a
etiqueta que você quer suprimir sobre e clicar do X ao lado do nome da etiqueta.
 

 
Você deve agora com sucesso ter visto, etiquetas definidas pelo utilizador criar, e ser
adicionado no SNA em seu interruptor.
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