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Como controlar ajustes espertos 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.
 
Você pode salvar o que mudanças você faz no sistema próprio SNA sem usar serviços de
modo que estes ajustes sejam feitos disponíveis à sessão de SNA seguinte lançada na
rede. Também, a próxima vez que você alcança a rede usando todo o dispositivo SNA-
capaz conectado à mesma rede, e de qualquer navegador, os ajustes salvar estarão
disponíveis assim como por muito tempo como você usa mesmos esclarecem o início de
uma sessão seguinte.
 
Você pode igualmente exportar e importar os ajustes a e de um externo ou o arquivo local
para o backup adicional.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como controlar ajustes SNA, tais como a salvaguarda,
a exportação, e a importação.
  

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
  
Salvar, exporte, e importe ajustes espertos do aplicativo de rede (SNA)
 
Altere e salvar ajustes SNA
 

As seguintes etapas mostrar-lhe-ão como alterar e salvar os ajustes SNA. Neste exemplo,
uma descrição está indo ser ajustada a um dispositivo de backbone específico no SNA e
salvar então as mudanças mais tarde.
 
Etapa 1. Lance a sessão de SNA para alterar os ajustes SNA na área que você prefere.
 
Etapa 2. Escolha um dispositivo do mapa de topologia. O painel de INFORMAÇÃO BÁSICA
aparecerá no lado direito.
 



 
Etapa 3. No campo de descrição, incorpore toda a descrição para o dispositivo, e clique
então a APROVAÇÃO.
 



 
Nota: Neste exemplo, 1stSwitch é usado como a descrição.
 
Etapa 4. A salvaguarda do clique muda na parcela superior da página.
 

 



Quando o ajuste salvar com sucesso, o botão das mudanças da salvaguarda mostrará
agora todas as mudanças salvar.
 

 
Você deve agora com sucesso ter salvar os ajustes que você fez ao SNA.
  

Ajustes da exportação SNA
 

Etapa 1. Lance a sessão de SNA e clique sobre o ícone das opções na parcela esquerda
superior.
 

 
Etapa 2. Escolha ajustes da exportação SNA no indicador do menu.
 

 
Etapa 3. Na caixa emergente do arquivo da exportação, exportação do clique.
 



 
O arquivo agora salvar a seu dobrador das transferências do local.
  

Ajustes da importação SNA
 

Nota: Importar um arquivo ou aceitar um arquivo mais novo que seja detectado na rede
cancelam os ajustes atuais SNA.
 
Etapa 1. Lance a sessão de SNA e clique sobre o ícone das opções na parcela esquerda
superior.
 

 
Etapa 2. Escolha ajustes da importação SNA no indicador do menu.
 

 
Etapa 3. Na caixa emergente do arquivo da importação, clique sobre Browse.
 

 



Etapa 4. Encontre e clique sobre o arquivo que você exportou ou salvar mais cedo clique
então aberto.
 

 
Etapa 5. Importação do clique na caixa do pop-up do arquivo da importação.
 

 
Você deve agora com sucesso ter importado os ajustes SNA.
 
Nota: Depois que o arquivo é importado e a topologia está atualizada aos parâmetros
novos, você está alertado manter os ajustes novos ou reverter de volta aos ajustes
precedentes.
 

 
Se você escolhe manter as mudanças, os ajustes novos salvar a todos os dispositivos na
rede. Se você escolhe reverter aos ajustes precedentes, a topologia retorna aos ajustes
precedentes.
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