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Não pode adicionar um interruptor novo a uma
pilha existente 
Introdução
 
Empilhar é uma solução de rede que conecte dois ou mais Switches sobre um outro e configurar-
lo como um dispositivo. O Switches em uma pilha funciona como um switch único com todas suas
características e funcionalidade, ao mesmo tempo, tendo portas adicionais para acomodar mais
dispositivos. Este procedimento fornece usuários a conveniência para expandir sua rede sem a
trabalheira controlar de switch múltiplos.
 
Uma pilha é composta do Switches que tenha três papéis:
 

Mestre — Este interruptor é o comandante da pilha do todo. Segura toda a configuração e
outras funções da pilha do todo. Cada vez que você precisa de mudar ou configurar alguns
dos ajustes, você deve fazê-lo neste interruptor.
Backup — Este interruptor é como um interruptor à espera caso que o mestre vai off line.
Supõe automaticamente a responsabilidade e transforma-se o switch mestre.
Escravo — Este interruptor serve como um membro da pilha e opera-se como uma unidade
adicional dentro da pilha.
 

Para aprender como configurar ajustes da pilha em seu interruptor com a utilidade com suporte
na internet, clique aqui. Para configurar com o CLI, clique aqui.
 
Os switch empilhável podem ser substituídos, adicionado, ou removido de uma pilha como
necessários sem afetar o desempenho geral da pilha. Nesta encenação, uma pilha já existe e o
switch mestre original foi substituído. Contudo, o interruptor novo da substituição não está
funcionando como esperado quando foi adicionado à pilha. Isto pode ser devido às seguintes
razões:
 

Potência — O interruptor novo é posto sobre e o cabo de empilhamento já é-lhe anexado e
conectado à pilha.
Problemas de cabo — Os cabos anexados ao Switches não são conectados corretamente.
Versão de firmware diferente — O interruptor novo não tem a mesma versão de firmware com
o resto do Switches na pilha.
Configuração carregada — O interruptor novo já tem os ajustes de configuração carregados
nele.
Estatísticas e configuração da porta — A porta do interruptor novo não foi configurada
corretamente.
  

Objetivo
 
Este artigo aponta mostrar-lhe algumas etapas de Troubleshooting básicas se você não pode
adicionar um interruptor novo a uma pilha existente.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5408
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5555
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Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.3.0.130
  

Não pode adicionar um interruptor novo
 
Os seguintes são as razões possíveis das edições encontradas ao substituir um interruptor em
uma pilha e em etapas em como resolvê-los.
  
Alimentação
 
Se o interruptor novo está posto já sobre e um cabo lhe está anexado já antes do conectar à
pilha, a pilha inteira recarregará. Certifique-se que o interruptor novo está posto fora antes da
conectar à pilha.
  
Problemas de cabo
 
Se há uns ou vários cabos usados na pilha que não estão trabalhando corretamente ou não
conectado corretamente, a Conectividade da pilha será afetada. Certifique-se verificar todos os
cabos e sua conexão a cada um do Switches na pilha.
  
Versão de firmware diferente
 
Todo o Switches na pilha deve ter a mesma versão de firmware. Certifique-se verificar a versão
de firmware do interruptor novo. Siga as etapas abaixo para verificar a versão de firmware de seu
interruptor:
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do interruptor e escolha o estado e as
estatísticas > o sumário do sistema.
 

 
Etapa 2. Sob a área da informação de software, procure a versão de firmware (imagem ativa). Isto
determinará a versão do firmware que o interruptor novo se está usando atualmente.
 



 
Etapa 3. Repita estas etapas em algum do Switches ativo na pilha e verifique a versão de
firmware que se estão usando. Se o interruptor novo tem uma versão diferente do que o resto do
Switches na pilha, você precisa de promovê-la ou degradar, qualquer é precisado. Para aprender
como promover o firmware de seu interruptor, clique aqui.
  
Configuração carregada
 
Se o interruptor novo já contém ajustes de configuração, pode causar emite o momento onde
você o adiciona à pilha. Se você não é certo, recomenda-se restaurar o interruptor para ajustá-lo
de volta às instalações padrão de fábrica antes de adicionar-lo à pilha. Para aprender como
restaurar o interruptor com a utilidade com suporte na internet, clique aqui. Para restaurá-la com o
CLI, clique aqui.
  
Mova estatísticas e configuração
 
Se a porta no interruptor novo não é configurada corretamente, não trabalhará com a pilha.
Certifique-se que o interruptor está restaurado a suas instalações padrão de fábrica a fim apagar
a configuração imprópria assim que pode ser reconhecido imediatamente pela pilha.
 
Você agora deve ter adicionado um interruptor novo a sua pilha existente.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5304
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=985
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5559
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