
Corrente e topologias em anel no Switches
SG550XG e SG350XG 

Sumário
 

Objetivo
 

Para criar uma pilha, você pode ligar seus switch empilhável SG350XG ou SG550XG junto
e mandá-los operar-se sob uma corrente ou uma topologia em anel.
 
Nota: O empilhamento híbrido de um interruptor SG350XG e SG550XG em uma pilha não é
apoiado.
 
O objetivo deste original é explicar a corrente e as topologias em anel, e mostra-lhe como
configurar-los fisicamente e na interface com o usuário gráfica com suporte na internet. 
 
Para uma explicação do comprimento e uma demonstração completas de topologias do anel
e da corrente, veja por favor o vídeo abaixo:
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
SG350XG
 
 
SG550XG
 
  

Versão de software
 

 
v2.1.0.46
 
  

Empilhando a vista geral das topologias
 
Topologia Chain
 

Uma topologia chain é uma conexão Linear entre todas as unidades através de empilhar as
relações. Começando com um interruptor, cada unidade conecta ao seu seguinte, switch
confinante através de um link único entre suas portas de pilha, até que a última unidade
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esteja ligada com essa antes dela.
 
A topologia chain não é considerada ser muito robusta porque não tem a redundância
direta. Se uma relação entre duas unidades falha, a pilha do interruptor estará truncada de
onde a falha ocorreu.
  

Topologia em anel
 

Em uma topologia em anel, todas as unidades na pilha são conectadas em um laço, criando
a capacidade do Failover. É similar a uma corrente, a não ser que a última unidade conecte
de volta à primeira unidade que fornece a Redundância adicional no caso de uma relação
falhada da pilha.
 
A falha de uma relação em um anel faz com que a topologia reverta a uma corrente e
mantém a funcionalidade da pilha. Em consequência, uma topologia em anel é mais segura
do que uma corrente e fornece uma operação mais estável da pilha.
  

Estabelecendo a corrente e as topologias em anel
 

Para estabelecer fisicamente as duas topologias da pilha nesta demonstração, nós
usaremos 4 Switches SG550XG.
  

Topologia Chain
 

Etapa 1. Tome um cabo e conecte o primeiro e segundo interruptor junto. Para conectar
entre si unidades com as relações de empilhamento, você pode usar toda a porta de rede
no interruptor como uma porta de pilha.
 
Nota: Tome a nota dos números de porta que você se usa para conectar o Switches. Você
precisará de designar estas portas como portas de pilha na configuração da interface com o
usuário gráfica para a topologia da pilha.
 
Etapa 2. Conecte o segundo e terceiro interruptor que usa junto um cabo de empilhamento.
 
Etapa 3. Conecte o terceiro e quarto interruptor que usa junto um cabo de empilhamento.
 
Nota: Se você tem mais de quatro unidades em sua pilha, repita este processo para cada
interruptor subsequente até que a última unidade esteja conectada a essa antes dela.
  

Topologia em anel
 

Etapa 1. Siga as etapas Chain da configuração física da topologia para conectar seu
Switches em uma topologia chain. Uma topologia em anel usa a mesma configuração como
uma corrente, a não ser que a última unidade conecte de volta ao primeira.
 
Etapa 2. Conecte o último interruptor de volta ao primeiro interruptor usando um cabo de
empilhamento.
  

Configuração da interface com o usuário gráfica
 

Depois que você estabeleceu fisicamente uma topologia do anel ou da corrente, você deve
terminar a pilha setup com as configurações na interface com o usuário gráfica. Isto é o
lugar onde você deve designar as portas apropriadas que estão sendo usadas para cada



unidade como portas de pilha.
 
Nota: Etapas 1 a 4 devem ser executadas em cada membro de pilha.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web de cada interruptor e escolha a 
administração > o Gerenciamento da pilha.
 
Nota: Para obter mais informações sobre de alcançar suas relações de dispositivo de rede,
refira por favor a descoberta da rede e o Gerenciamento através de FindIT.
 
A página do Gerenciamento da pilha mostra a topologia atual da pilha, e que interruptor em
sua pilha é o mestre da pilha. Além, fornece um visualização de topologia visual da pilha da 
pilha atual. Desde que o  t do haven' das portas de pilha configurado ainda, cada interruptor
é designado como o mestre de sua própria topologia da corrente da única unidade.
 
Etapa 2. Sob a opinião da unidade e a seção de configuração da porta de pilha, clique sobre
as portas que você quer designar como o empilhamento de portas para cada interruptor.
Estas devem ser as mesmas portas que você se usou para conectar mais cedo seu
Switches.
 
Nota: A fim permitir o empilhamento, pelo menos duas portas de empilhamento devem ser
selecionadas na interface com o usuário gráfica. À revelia, todas as portas são definidas
como portas de rede. O usuário pode configurar 0, 2-4 move no SG350XG e 0, 2-8 movem
no SG550XG para funcionar como portas de pilha.
 
Etapa 3. Na identificação da unidade após a lista de drop-down da restauração, escolha o 
automóvel a fim atribuir automaticamente a cada membro de pilha uma identificação original
da unidade. O processo da atribuição será baseado no MAC address de cada unidade, e
determina as unidades iniciais do mestre, do apoio e do escravo. Se você gostaria de mais
informação, você pode olhar nosso episódio da Auto-numeração.
 
Etapa 4. O clique aplica-se e recarrega-se para salvar as mudanças para cada interruptor.
Uma janela de confirmação abrirá perguntar se você gostaria de continuar. A APROVAÇÃO
do clique e seu dispositivo recarregarão.
  

Vendo configurações da pilha
 

Etapa 1. Afinal o Switches terminou a repartição, entra ao utilitário de configuração da Web
da unidade do mestre da pilha e escolhe a administração > o Gerenciamento da pilha.
 
A página do Gerenciamento da pilha aparece mostrando a informação atualizadas em
nossa corrente ou topologia em anel estabelecida
 
Etapa 2 (opcional). Sob a seção do visualização de topologia da pilha, você pode selecionar
cada interruptor individual para ver ou editar configurações do membro de pilha. Clicar uma
unidade individual mostrará lhe quais de suas portas de empilhamento são ativas, e se a
unidade é a unidade do mestre, do apoio ou do escravo na topologia.
 
Etapa 3 (opcional). Uma breve visão geral de sua configuração da pilha é igualmente
disponível se você navega ao estado e as estatísticas > a página de sumário do sistema do 
sistema Summary.The mostram as unidades em sua pilha, assim como informação em
números de série individuais e em números PID VID
  

Conclusão



Os SG350XG e os SG550XG apoiam o empilhamento sob dois tipos de topologias:
Corrente e anel. A topologia em anel é geralmente mais favorável do que a corrente devido
a sua Redundância adicional, mas ambos podem ser usados para estabelecer uma pilha
funcional do interruptor. Para configurar-los, você precisará de ligar fisicamente portas entre
cada interruptor, e de designar então aquelas portas como portas de pilha na interface com
o usuário gráfica. Isto conclui nosso curso em topologias do anel e da corrente.
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