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Objetivo
 

O Failover rápido da relação da pilha, ou o Failover rápido da relação, são um processo
projetado reduzir a duração da perda do pacote de dados quando uma da relação das
portas de pilha falha. Este processo é apoiado somente em uma topologia em anel desde
que uma pilha pode ainda permanece operacional mesmo se uma relação na topologia
falha.
 
O objetivo deste original é compreender o processo rápido do Failover da relação no
Switches controlado série SG550XG e SG350XG.
 
Para uma demonstração completa do comprimento do Failover rápido da relação, veja por
favor o vídeo abaixo:
 

Dispositivos aplicáveis

SG550XG●

SG350XG●

Versão de software

v2.0.0.73 – SG550XG/SG350XG●



Failover rápido da relação

Topologia da pilha

Supõe que nós temos 4 unidades em uma pilha, tendo por resultado uma topologia em anel.
A unidade 1 pode consequentemente enviar o tráfego à unidade 2 ou à unidade 4. Se a
unidade 1 é suposta para enviar o tráfego à unidade 3, o tráfego pode ser distribuído em
duas maneiras: unidade 1 a unidade 2 a unidade 3, ou a unidade 1 a unidade 4 a unidade 3.

Failover da relação

Consequentemente, se a relação entre as unidades 1 e 2 falha, a unidade 1 pode enviar o
tráfego à unidade 3 através da unidade 4, e vice-versa. Até que a topologia da pilha esteja
recuperada, a unidade da pilha dá laços - suporte os pacotes que são supostos ser
enviados através de sua porta de empilhamento falhada, e transmita os pacotes do loop
através de sua porta de empilhamento permanecendo a seu destino.

Conclusão

O Failover rápido da relação é uma característica que reserve minimizar a perda do pacote
de dados quando uma da relação das portas de pilha falha. Até que a topologia da pilha
esteja recuperada, os pacotes são loop através da porta de empilhamento permanecendo
ao destino, tendo por resultado um Failover rápido da relação.
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