
Seleção do switch mestre em switch empilhável
ESW2-550x 

Objetivo
 

Empilhar é um processo em que um usuário pode usar um interruptor para configurar
ajustes para uma série de Switches. O switch central usado para configurar todos os ajustes
é chamado o switch mestre. O switch mestre pode ser escolhido pelo usuário, ou
automaticamente ser escolhido pelo computador usando uma série de métodos diferentes.
Para o general que empilha ajustes refira o ajuste da pilha em switch empilhável do ESW2-
550X Series.
 
O objetivo deste documento é explicar como escolher um switch mestre em switch
empilhável do ESW2-550x Series
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Processo de seleção mestre
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o modo da administração > de
sistema e empilhe o Gerenciamento. A página do Gerenciamento do modo e da pilha de
sistema abre:
 

 
A unidade mestra é escolhida entre as unidades mestre-permitidas (unidade 1 ou unidade
2). Há 4 maneiras que diferentes uma unidade mestra pode ser escolhida.
 

• Mestre da força — As primeiras verificações da pilha para ver se o usuário atribuiu
explicitamente qualquer interruptor na pilha para ser o switch mestre. Se o mestre da força
é ativado em uma unidade da página do Gerenciamento do modo e da pilha de sistema
como a unidade mestra, permanece mestre mesmo depois a repartição.  
 
• Sistema acima do tempo — Se nenhum interruptor foi atribuído como o switch mestre



pelo usuário as unidades mestre-permitidas na pilha (as unidades 1 e 2 são os candidatos
do padrão) comparam quanto tempo o Switches foi ativo (medido em segmentos do minuto
10). A unidade com o número mais alto de segmentos é selecionada como a unidade
mestra.  
 
• Unidade ID — Se ambas as unidades têm o mesmo número de vezes segmenta o
interruptor com a mais baixa unidade ID está selecionado como a unidade mestra. 
 
• MAC address — Se ambas as unidades têm o mesmo número de ID da unidade, a
unidade com o mais baixo MAC address está escolhida como a unidade mestra.
 

Nota: O mestre da força é o único método em selecionar um switch mestre em que o usuário tem
toda a entrada. Se o usuário deseja um determinado interruptor ser o mestre, devem
explicitamente fazer assim.

Etapa 2. Selecione o Switches que você quer manipular clicando a caixa de verificação no lado
esquerdo distante da tabela administrativa dos ajustes da pilha.

Etapa 3. Sob o número de unidade da pilha deixe cair para baixo o menu, atribuem o número de
unidade desejado para o interruptor selecionado.



Nota: Se você quer ajustar o interruptor como um switch mestre, certifique-se que você para
selecionar a opção 1 – force o mestre ou os 2 – força o mestre. Se você quer o Switches
selecionar automaticamente um switch mestre selecione a auto opção.

Etapa 4. Depois que você fez todo o clique das alterações necessárias se aplicar e recarregar.
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