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Objetivo
 
Depois que estabelecendo uma topologia da pilha, cada unidade em uma pilha é atribuída um ID
exclusivo manualmente ou automaticamente. Para obter informações sobre da atribuição
automática identificação, refira por favor o artigo da Auto-numeração. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como ajustar manualmente IDs da unidade da pilha para
os Series Switch SG350XG ou SG550XG. Para uma demonstração completa da numeração
estática, veja por favor o vídeo abaixo:
 

Dispositivos aplicáveis

SG350XG●

SG550XG●

Versão de software

v2.1.0.46●

Numeração estática ou atribuição manual identificação da



unidade

Com numeração estática, você pode manualmente definir a identificação da unidade de cada
dispositivo, permitindo que você determinem o mestre inicial, o backup, e as unidades do escravo.

Instalação inicial

Para esta demonstração, nós conectaremos quatro Switches SG550XG em uma topologia chain.
Para informações detalhadas sobre de como estabelecer uma topologia chain, consulte por favor
para soar e acorrentar topologias.

Etapa 1. Uma vez que você conectou fisicamente seus dispositivos em uma topologia chain,
registre no utilitário de configuração da Web para cada interruptor e navegue à administração >
ao Gerenciamento da pilha para configurar apropriadamente as portas de pilha.

Etapa 2. Na identificação da unidade após a lista de drop-down da restauração, escolha um
inteiro de 1 a 8 atribuir excepcionalmente uma identificação da unidade para cada interruptor.

Nota: Você precisará de atribuir uma identificação da unidade de 1 a um do Switches para
designar um mestre da pilha para uma pilha funcional.

Etapa 3. O clique aplica-se e recarrega-se para salvar mudanças para cada interruptor. Uma
janela de confirmação abrirá perguntar se você gostaria de continuar. A APROVAÇÃO do clique e
seu dispositivo recarregarão.

Nota: Depois que as mudanças são de cada dispositivo restaurações aplicadas e, você pode
observar a atribuição bem sucedida identificação olhando o indicador de LED identificação da
pilha em cada interruptor. Se você atribuiu uma identificação maior de 4, os indicadores de LED
múltiplos iluminar-se-ão acima e sua soma denotará a identificação da unidade do interruptor.

Atribuição de alteração identificação da unidade

Etapa 1. Afinal o Switches termina recarregar e transforma-se uma pilha, registra-se no utilitário
de configuração da Web do mestre da pilha e navega-se à administração > ao Gerenciamento da
pilha.

A seção do visualização de topologia da pilha mostra sua topologia atual da pilha e sua
configuração estática da numeração. Você pode selecionar cada interruptor individual e editar sua
identificação da unidade.

Etapa 2 (opcional). Selecione o interruptor que você quer alterar. Na identificação da unidade
após a lista de drop-down da restauração, escolha um inteiro novo atribuir como a identificação
da unidade para o interruptor.  

Nota: Mudar a identificação da unidade de um interruptor pode exigir a mudança da identificação
da unidade de um outro interruptor na pilha para evitar a numeração duplicada.

Etapa 3 (opcional). O clique aplica-se e recarrega-se para salvar todas as mudanças que você
faça a sua configuração estática da numeração. A numeração e a configuração actualizados da
pilha aparecerão na página do Gerenciamento da pilha após a restauração dos dispositivos.



Conclusão

A numeração estática dá-lhe o controle em configurar sua pilha permitindo que você escolha os
IDs da unidade para cada interruptor. Em consequência, você pode facilmente alterar a topologia
da pilha e designar que unidades são o mestre, o backup e os escravos da pilha. Depois que
estabelecendo sua pilha fisicamente, você pode alcançar a página do Gerenciamento da pilha de
cada unidade e atribuir seu número de ID original da unidade.
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