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Objetivo
 

A auto-numeração que empilha o mecanismo é usada para atribuir automaticamente cada
unidade com uma unidade específica e original ID da pilha baseada no MAC address do
dispositivo. Isto é útil para uma integração sem emenda de seu SG550XG ou SG350XG em
uma pilha sem a necessidade de ajustar manualmente o número de ID da unidade de cada
pilha.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar seus dispositivos para a auto-
numeração.
 
Para uma demonstração completa do comprimento da auto numeração, veja por favor o
vídeo abaixo:
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG550XG 
SG350XG
  

Versão de software
 

v2.0.0.73
  

Auto-numeração
 
Visão geral do recurso
 

a Auto-numeração é usada para atribuir automaticamente cada unidade com uma unidade
específica ID da pilha baseada no MAC address do dispositivo. Ao conectar quatro Switches



SG550XG em uma topologia da pilha, nós podemos fazer duas observações: estes
dispositivos convirgem em uma única pilha automaticamente, e cada dispositivo será
numerado automaticamente.
 
Nota: a Auto-numeração trabalha da mesma forma para uma pilha de Switches SG350XG
como faz para uma pilha de Switches SG550XG.
  

Empilhando topologias
 

Há dois tipos de empilhar as topologias que podem ser usadas com esta série de Switches:
anel e corrente. Neste curso, nós estaremos usando uma topologia em anel.
 
Em uma topologia em anel, todo o Switches é conectado entre si em um loop fechado. Cada
unidade é conectada outros a dois componentes de cada lado e comunica-se com estes
dois vizinhos adjacentes. O benefício de usar uma topologia em anel é que se uma conexão
na pilha falha, a pilha permanecerá ativa.
  

Configuração da Web
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, a seguir clique a administração > o
Gerenciamento da pilha. Nesta página, você pode ver que topologia da pilha você tem
atualmente, e ver que unidade é o mestre da pilha.
 
Etapa 2. No GUI, clique sobre uma porta para designá-la como uma porta de pilha. Uma
porta de pilha é usada pelo interruptor para comunicar-se com outras unidades na pilha. Um
mínimo de 2 portas de pilha deve ser selecionado, mas nota que toda a porta no interruptor
pode se transformar uma porta de pilha.
 
Nota: Certifique-se de que a unidade ID após o campo da restauração está ajustada ao 
automóvel.
 
Etapa 3. O clique aplica-se e recarrega-se para salvar suas mudanças. Repita este
processo para cada outro interruptor em sua topologia.
  

Gerenciamento da pilha
 

O auto algoritmo da numeração ajusta os dispositivos com o mais baixo MAC address ao
mais baixo número de unidade, que é a unidade 1. Você pode ver os resultados deste
algoritmo na página do Gerenciamento da pilha, uma vez que sua pilha foi configurada.
Nesta página, você pode selecionar um interruptor na topologia para ver sua unidade ID.
 
Você pode igualmente mudar a topologia da pilha sem recarregar; se você rearranja os
cabos da pilha, o GUI detectará todas as mudanças feitas e actualizá-las-á em
conformidade.
  

Conclusão
 

A característica da auto-numeração é uma maneira fácil estabelecer sua topologia de rede e
atribuir automaticamente o Switches em uma pilha. Você pode igualmente usar o utilitário de
configuração da Web para monitorar o estado de sua pilha, e vê que topologia a pilha está
atualmente.
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