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Configurar ajustes da pilha em um interruptor
através do comando line interface(cli) 
Objetivo
 
Empilhar permite que você expanda sua capacidade de rede sem a trabalheira controlar de
dispositivos múltiplos. Os switch empilhável podem ser adicionados ou removido de uma pilha
como necessários sem afetar o desempenho geral da pilha. Segundo sua topologia, uma pilha
pode continuar a transferir dados mesmo se uma relação ou uma unidade dentro da pilha falham.
Isto faz o empilhamento um eficaz, flexível, e da solução escalável expandir a capacidade de
rede.
 
Àrevelia, um interruptor é sempre empilhável, mas não tem nenhuma porta configurada como
uma porta de pilha. Todas as portas nos dispositivos são configuradas como portas de rede à
revelia. Um dispositivo sem nenhuma porta de pilha pode ser pensado como do dispositivo
mestre em uma pilha de somente próprio ou como um dispositivo autônomo. Para empilhar dois
ou mais Switches, você pode reconfigurar as portas de rede desejadas como portas de pilha no
Switches e conectá-lo com as portas de pilha resultantes em uma topologia do anel ou da
corrente.
 
As unidades ou o Switches em uma pilha são conectados através das portas de pilha. Os
interruptores elevador da pilha são controlados então coletivamente como um único dispositivo
lógico. Em alguns casos, as portas de pilha podem assentar bem em membros em uma pilha de
grupos da agregação da relação (retardações) que aumentam a largura de banda das relações da
pilha.
 
Uma pilha fornece os seguintes benefícios:
 

A capacidade de rede pode ser expandida ou reduzido dinamicamente. Adicionando uma
unidade, o administrador pode dinamicamente aumentar o número de portas na pilha ao
manter um único ponto do Gerenciamento. Similarmente, as unidades podem ser removidas
para diminuir a capacidade de rede.
A Redundância empilhada dos suportes de sistema das seguintes maneiras:
 

- A unidade alternativa transforma-se o mestre da pilha se o mestre original falha.
 
- Os suportes de sistema da pilha dois tipos de topologias: Corrente e anel. A topologia em anel é
mais segura do que uma topologia chain. A falha de uma relação em um anel não afeta a função
da pilha, visto que a falha de uma relação em uma conexão chain pôde fazer com que a pilha seja
rachada.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes da pilha através do comando line
interface(cli) de seu interruptor.
 
Nota: Para saber configurar os ajustes da pilha de seu SG350X comute com a utilidade com
suporte na internet, clicam aqui para instruções. Para o Switches Sx500, clique aqui. Para o
Switches SG350XG ou SG550XG, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

Sx350 | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5408-configure-stack-settings-on-an-sg350x-switch.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-500-series-stackable-managed-switches/smb2553-stack-settings-on-sx500-series-stackable-switches.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5237-chain-and-ring-topologies-on-the-sg550xg-and-sg350xg-switche.html
https://software.cisco.com/download/home/286282036
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SG350X | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)
Sx500 | 1.4.7.05 (transferência o mais tarde)
Sx550X | 2.2.8.4 (transferência o mais tarde)
  

Configurar ajustes da pilha em um interruptor
 
Conecte o Switches
 
Etapa 1. Determine o modo de pilha que você quereria configurar. As opções são:
 

Corrente - Cada unidade é conectada à unidade vizinha, mas não há nenhuma conexão de
cabo entre primeiro e último a unidade. Este é o modo de pilha do padrão. A imagem abaixo
mostra uma topologia chain de uma pilha da quatro-unidade:
 

 
Anel - Cada unidade é conectada à unidade vizinha. A última unidade é conectada à primeira
unidade. A imagem abaixo mostra uma topologia em anel de uma pilha da quatro-unidade:
 

https://software.cisco.com/download/home/286282026
https://software.cisco.com/download/home/284020978
https://software.cisco.com/download/home/286281979


 
Etapa 2. Conecte uma extremidade do cabo Pluggable do Form Fatora pequeno (SFP) que veio
com seu dispositivo na porta SFP+, XG3, ou XG4 de seu interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, o cabo é conectado à porta XG3 do interruptor.
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Etapa 3. Conecte a outra extremidade do cabo SFP+ na porta SFP+, XG3 ou XG4 de seu
interruptor.
 

 
Nota: Neste exemplo, o cabo é conectado à porta XG3 do interruptor.
 
Etapa 4. Repita etapas 2 3 aos switch remanescente.
 
Nesta encenação, dois Switches estão sendo configurados empilhando e os cabos SFP são
conectados às portas 3 e 4 em ambo o Switches.
 

 
Você deve agora ter conectado seu Switches de acordo com sua topologia desejada.
  
Configurar ajustes da pilha no switch mestre
 
Domine o processo de seleção
 
A unidade mestra é selecionada das unidades mestre-permitidas (1 ou 2). Os fatores em
selecionar a unidade mestra são levados em consideração na seguinte prioridade:
 

Sistema acima do tempo - O acima-tempo mestre-permitido da troca das unidades, que é
medido nos segmentos dos minutos 10. A unidade com o número mais alto de segmentos é
selecionada. Se ambas as unidades têm os mesmos segmentos do número de vezes, e a
identificação da unidade de uma das unidades foi ajustada manualmente quando a
identificação da unidade da outro foi ajustada automaticamente, a unidade com a
identificação manual-definida da unidade é selecionada; se não a unidade com a mais baixa
identificação da unidade é selecionada. Se ambos os IDs das unidades são os mesmos, a
unidade com o mais baixo endereço de controle de acesso de mídia (MAC) está escolhida.
 

Nota: A época ascendente da unidade alternativa é retida quando é selecionada enquanto mestre



●

●

●

●

●

no processo do Failover do interruptor.
 

Identificação da unidade - Se ambas as unidades têm os mesmos segmentos do número de
vezes, a unidade com a mais baixa identificação da unidade está selecionada.
MAC address - Se ambos os IDs das unidades são os mesmos, a unidade com o mais baixo
MAC address está escolhida.
 

Nota: Para que uma pilha opere-se, deve ter uma unidade mestra. Uma unidade mestra é definida
como a unidade ativa que supõe o papel mestre. A pilha deve conter uma unidade 1 e/ou a
unidade 2 após o processo de seleção mestre. Se não, a pilha e todas suas unidades são
fechadas parcialmente, não como um sem energia completo, mas com as capacidades
depassagem paradas.
 
Siga estas etapas para configurar ajustes da pilha no switch mestre:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao console do primeiro interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 

 
Nota: Os comandos disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado. O hostname do switch de backup é SG350X-2.
 
Etapa 2. Incorpore o modo de configuração global do interruptor entrando no seguinte:
 
SG350X-1#configure 
 
Etapa 3. Para entrar no contexto da unidade especificada ou de tudo da pilha as unidades da
pilha, incorporam o comando da unidade da pilha ao modo de configuração global entrando no
seguinte:
 
Unidade SG350X-1(config)#stack [unidade-identificação | tudo] 
 
Nota: Neste exemplo, a unidade 1 da pilha é usada.
 

 
Etapa 4. Inscreva o comando configuration da pilha configurar a identificação das portas de pilha
e da unidade após a repartição entrando no seguinte:
 
Configuração SG350X-1(unit)#stack {[links ports-list] [unidade-identificação | automóvel]} 

As opções são:
 

porta-lista - uma lista de umas ou várias portas de pilha separadas pela vírgula, ou uma
escala das portas sequenciais marcadas pelo traço.
relações - Escolha a lista de porta a ser usada como as relações da pilha após o reload.
unidade-identificação - Escolha a identificação da unidade a ser usada após o reload. A
escala é 1 a 4. Você pode usar o automóvel para permitir característica da numeração da



pilha a auto.
 

Nota: Neste exemplo, a unidade-identificação 1 dos links de configuração da pilha é incorporada.
 

 
Etapa 5. (opcional) para remover os ajustes de configuração da pilha no interruptor, não usa
nenhum comando configuration da pilha entrando no seguinte:
 
Configuração da pilha SG350X-1(unit)#no 
 
Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X-1(unit)#end 
 

 
Etapa 7. (opcional) para indicar os ajustes de configuração da pilha, entra no seguinte:
 
Configuração da pilha SG350X-1#show 
 

 
Nota: Neste exemplo, (unidade 1) o interruptor mestre usa agora te3-4 como as relações da pilha.
Estes ajustes tomarão o efeito depois que as repartições do interruptor.
 
Etapa 8. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X-1#copy 
 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 9. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 



 
Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 10. Recarregue o interruptor para aplicar os ajustes configurados da pilha entrando no
seguinte:
 
SG350X-1#reload 
 

 
Importante: Quando um interruptor é recarregado, o arquivo de configuração running está
suprimido. Antes de continuar com as instruções do reload, certifique-se salvar todos os ajustes
de configuração running para evitar a perda de dados.
 
Etapa 11. Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que você quer
continuar o alerta aparece.
 

 
Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
A unidade mestra recarregará agora. Você deve agora ter configurado os ajustes da pilha de sua
unidade mestra.
  
Configurar ajustes da pilha no interruptor do backup ou do escravo
 
Etapa 1. Entre ao console do segundo interruptor. O nome de usuário padrão e a senha são
Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as credenciais pelo
contrário.
 

 
Nota: Os comandos disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é usado. O hostname do switch de backup é SG350X-2.
 
Etapa 2. Incorpore o modo de configuração global do interruptor entrando no seguinte:
 
SG350X-2#configure 
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Etapa 3. Para entrar no contexto da unidade especificada ou de tudo da pilha as unidades da
pilha, incorporam o comando da unidade da pilha ao modo de configuração global entrando no
seguinte:
 
Unidade SG350X-2(config)#stack [unidade-identificação | tudo] 
 
Nota: Neste exemplo, a unidade 1 da pilha é usada.
 

 
Etapa 4. Inscreva o comando configuration da pilha configurar a identificação das portas de pilha
e da unidade após a repartição entrando no seguinte:
 
Configuração SG350X-2(unit)#stack {[links ports-list] [unidade-identificação | automóvel]} 
 
As opções são:
 

porta-lista - uma lista de umas ou várias portas de pilha separadas pela vírgula, ou uma
escala das portas sequenciais marcadas pelo traço.
Relações - Escolha a lista de porta a ser usada como as relações da pilha após o reload.
unidade-identificação - Escolha a identificação da unidade a ser usada após o reload. A
escala é 1 a 4. Você pode usar o automóvel para permitir característica da numeração da
pilha a auto.
 

Nota: Neste exemplo, a unidade-identificação 2 dos links de configuração da pilha é incorporada.
 

 
Etapa 5. (opcional) para remover os ajustes de configuração da pilha no interruptor, não usa
nenhum comando configuration da pilha entrando no seguinte:
 
Configuração da pilha SG350X-2(unit)#no 
 
Etapa 6. Inscreva o comando end ir para trás ao modo de exec privilegiado do interruptor.
 
SG350X-2(unit)#end 
 

 
Etapa 7. (opcional) para indicar os ajustes de configuração da pilha, entra no seguinte:
 
Configuração da pilha SG350X-2#show 
 



 
Nota: Neste exemplo, o 2 Switch da unidade usa agora te3-4 como as relações da pilha. Estes
ajustes tomarão o efeito depois que as repartições do interruptor.
 
Etapa 8. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes configurados ao
arquivo de configuração de inicialização, entrando no seguinte:
 
Partida-configuração da executar-configuração SG350X-2#copy 
 

 
Imprensa (opcional) Y de etapa 9. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que o
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Nota: Neste exemplo, Y é pressionado.
 
Etapa 10. Recarregue o interruptor para aplicar os ajustes configurados da pilha entrando no
seguinte:
 
SG350X-2#reload 
 

 
Importante: Quando um interruptor é recarregado, o arquivo de configuração running está
suprimido. Antes de continuar com as instruções do reload, certifique-se salvar todos os ajustes
de configuração running para evitar a perda de dados.
 
Etapa 11. Pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que você quer
continuar o alerta aparece.
 



 
Depois que as repartições do interruptor, o switch de backup já não serão um dispositivo
autônomo e serão somente acessíveis através do switch mestre.
 
Etapa 12. Repita etapas 1 11 para a configuração do interruptor ou do Switches do escravo.
 
Você deve agora ter configurado os ajustes da pilha em seu Switches do backup e/ou do escravo.
  
Ajustes de configuração do show stack no interruptor
 
Etapa 1. Registre para trás dentro ao console da unidade mestra.
 

 
Ponta rápida: Alcance a unidade mestra ao configurar o Switches do backup e/ou do escravo para
monitorar o progresso. Uma vez que as repartições do interruptor do backup ou do escravo, o
switch mestre serão notificadas com as atividades de empilhamento.
 



 
Etapa 2. No modo de exec privilegiado do interruptor, use o comando show stack mostrar os
ajustes da pilha no interruptor entrando no seguinte:
 
Pilha SG350X-1#show 
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Nota: Neste exemplo, a unidade configurada 2 é sabida agora como o switch de backup da pilha.
 
Etapa 3. Incorpore as relações do show stack comandam para mostrar as relações da pilha no
interruptor entrando no seguinte:
 
A pilha SG350X-1#show liga o [details] 
 
As opções são:
 

relações da pilha - Indica a informação de relações da pilha para uma pilha inteira.
 

 
a pilha liga detalhes - Indica a informação de relações da pilha para uma pilha inteira com
detalhes.
 



 
Etapa 4. (opcional) para alcançar o switch de backup, incorpora a identificação da unidade da
pilha do interruptor ao contexto da configuração global entrando no seguinte:
 

 
Nota: Neste exemplo, o switch de backup configurado é agora acessível como a unidade 2.
 
Você deve agora ter configurado os ajustes da pilha em seu Switches.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…
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