
 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=cisco%20switch%20stack%20priority%20number


Cisco switch stack priority number

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình ngăn xếp Cisco Switch và quản lý công tắc trong 1 Sắp xếp. Cấu hình giống nhau ở các thiết bị chuyển mạch Cisco 2960X, 3650, 3750, 3850. Mô hình kết nối công tắc theo 1 sắp xếp khái niệm theo Thứ tự khái niệm liên quan đến Công tắc sắp xếp bao gồm: Chuyển đổi tư cách thành viên sắp xếp, số thành viên
sắp xếp, giá trị ưu tiên của thành viên sắp xếp, ID cầu ngăn xếp chuyển đổi, lựa chọn công tắc hoạt động của Switch Term 1 miễn phí switch có thể được coi là 1 Switch Arrangement với 1 thành viên và hoạt động như một Active Switch. Bạn có thể kết nối một tự chuyển đổi để tạo thành một ngăn xếp với 2 thành viên sắp xếp, bao gồm 1 chuyển đổi hoạt
động và 1 chuyển đổi trong chế độ chờ. Nếu bạn thay thế một thành viên sắp xếp với cùng một chuyển đổi mô hình, chuyển đổi mới sẽ có cấu hình tương tự và số của thành viên như chuyển đổi số thành viên sắp xếp chuyển đổi mới sẽ có số thành viên mặc định 1. Khi kết nối với ngăn xếp, số thành viên ngăn xếp mặc định thay đổi số thành viên ngăn xếp
thấp nhất có sẵn trong ngăn xếp (giá trị này đã không được gán cho bất kỳ thành viên) Giá trị của số thành viên ngăn xếp là duy nhất và không thể chồng chéo trong ngăn xếp. Giá trị này được tự động gán khi Cùng nhau nhập một thỏa thuận hoặc bạn có thể phân bổ giá trị này theo thứ tự. Các thành viên giá trị ưu đãi của thành viên Ngăn xếp sẽ bỏ phiếu
cho 1 chuyển đổi như là một chuyển đổi hoạt động, được tính toán dựa trên chỉ số ưu tiên. Các thành viên xếp chồng lên với chỉ số Ưu tiên cao nhất sẽ có một chuyển đổi hoạt động bỏ phiếu tỷ lệ phần trăm cao. Chỉ số ưu tiên này có giá trị từ 1 đến 15. Giá trị tùy chọn mặc định là 1, bạn có thể kiểm tra điều này thông qua chuyển đổi &gt chuyển đổi;
Chuyển đổi hiện tại Switch # Vai trò tháng 3 -------------------------------------------------------- 1 Slave 0016.4748.dc80 5 Ready * 2 Master 0016.2 9d59.db00 10 Ready You need để chọn 1 công tắc làm Công tắc Hiện hoạt và đặt esto ưu tiên cao nhất cho công tắc này để đảm bảo công tắc này có tỷ lệ phần trăm cao được chọn là Đang hoạt động nếu có quá
trình bỏ phiếu lại Công tắc Ngăn xếp Id Bridge Mỗi sắp xếp công tắc trong mạng được xác định bởi ID cầu nối, là phần MAC của Master Switch và cũng được coi là địa chỉ mac của sự sắp xếp. Nếu sự sắp xếp của sự thay đổi chủ, ID cầu sẽ là địa chỉ mac của ngăn xếp mới. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng tính năng địa chỉ MAC đang diễn ra để đặt sự
chậm trễ trước khi sắp xếp các thay đổi địa chỉ mac. Nếu hiện tại chuyển đổi chung Masters cũ là trở lại vào đống, địa chỉ march của ngăn xếp vẫn giữ nguyên, mặc dù chuyển đổi này không còn bừa bãi như là một bậc thầy. Khi thời gian này chạy ra ngoài, địa chỉ MAC của ngăn xếp sẽ được thay thế bằng địa chỉ MAC của ngăn xếp mới. Active Switch quá
trình bỏ phiếu Thành viên có thể là một chuyển đổi hoạt động hoặc chuyển đổi chờ. Nếu công tắc hoạt động bị hỏng, công tắc chờ sẽ được thực hiện dưới dạng công tắc hiện hoạt. Quá trình bầu cử xảy ra khi có một trong những lý do sau đây trong hệ thống: Chuyển đổi Reset. Sửa suis đang hoạt động, đặt lại, vô hiệu hóa nguồn điện hoặc Thêm thành
viên vào ngăn xếp của quá trình bỏ phiếu chuyển đổi tổng thể dựa trên các tiêu chí sau và theo thứ tự ưu tiên từ trên cao: Chuyển đổi là công tắc Master trong sắp xếp Chuyển đổi thành viên với chuyển đổi chỉ số ưu tiên cao nhất có thời gian khởi động ngắn nhất Chuyển đổi với sắp xếp cấu hình địa chỉ MAC thấp nhất Kích hoạt tính năng địa chỉ MAC liên
tục Khi kích hoạt tính năng này, sẽ có cảnh báo về tính năng này. Khi tính năng này được bật, sẽ có sự chậm trễ trước khi địa chỉ MAC của sự sắp xếp thay đổi địa chỉ MAC chuyển đổi hoạt động mới. Nếu tại thời điểm này, bạn đang thực hiện một chuyển đổi hoạt động cũ được nhập vào một vị trí khác trên mạng. Hiện nay trong mạng sẽ có một địa chỉ
chồng chéo ngày 2 tháng 3 sẽ dẫn đến xung đột mạng và dẫn đến mất lưu lượng truy cập. Thay đổi # Chuyển đổi cấu hình thiết bị đầu cuối (cấu hình)# liên tục hẹn giờ stack-mac [giá trị thời gian] Giá trị thời gian là khoảng thời gian chậm trễ trước khi địa chỉ MAC được thay đổi, giá trị này được thiết lập từ 1 đến 60 phút Giá trị thời gian = 0 tương ứng với
địa chỉ mac sắp xếp mức độ sẽ không thay đổi khi có những thay đổi để làm chủ của việc chuyển đổi sắp xếp. Địa chỉ Mac chỉ thay đổi khi tính năng này bị tắt với câu lệnh Chuyển đổi (cấu hình) #no bộ hẹn giờ liên tục của đơn đặt hàng Mac Nếu không có giá trị nào được đặt, thời gian trễ mặc định là 4 phút. Chỉ định 1 Ngăn xếp Số Thành viên Tất cả các
cấu hình này được thực hiện trên ngăn xếp chuyển đổi chính Kiểm tra Số thiết bị chuyển mạch cũ &gt;hiển thị công tắc hiện tại # Vai trò của Tháng Ba Địa chỉ Ưu tiên Nhà nước -------------------------------------------------------- 1 Nô lệ 0016.4748.dc80 5 Sẵn sàng * 5 Sẵn sàng *2 Master 001 1 6.9d59.db00 10 Sẵn sàng thay đổi số mới cho 1 chuyển đổi theo
thứ tự: thay đổi số ngăn xếp hiện tại của số kiểm lâm mới Chuyển đổi # chuyển đổi 2 đổi tên 5 Đổi tên thành viên có số vừa thay đổi cài đặt Chỉ mục Ưu tiên cho thành viên ngăn xếp Kiểm tra chỉ mục ưu tiên cũ bằng công tắc lệnh &gt;Hiện Chuyển đổi hiện tại Chuyển đổi # Vai trò Tháng Ba Địa chỉ Quốc gia -------------------------------------------------------- 1
Slave 0016.4748.dc80 5 Ready * 2 Master 0016.9d59.db00 1 Chuẩn bị chỉ số ưu đãi theo thứ tự: thay đổi số thứ tự số thành viên ưu tiên số ưu tiên số chuyển đổi # chuyển đổi 1 ưu tiên 15 Top Up Switch đã thay đổi mức ưu tiên Loại bỏ 1 Chuyển đổi khỏi thứ tự Số thành viên chuyển đổi sẵn sàng loại bỏ khỏi đống theo thứ tự hiển thị công tắc&gt;hiển thị
Công tắc hiện tại # Vai trò Tháng Ba Địa chỉ Ưu tiên Nhà nước -------------------------------------------------------- 1 Slave 0016.4748.dc80 5 Sẵn sàng * 2 Master 0016.9d59.db00 10 Ready 3 Slaves 0016.4748.dc81 2 Ready 4 Slaves 0016.4748.dc82 3 Ready T Switch Ví dụ, Ngăn xếp có 4 thành viên, sắp xếp 1 thành viên là một chuyển đổi tích cực, thành viên
sắp xếp 3 là một công tắc muốn loại bỏ khỏi đống. Để tránh thông báo lỗi, bạn nên ngắt kết nối các thành viên ngô 3, loại bỏ các bức màn cáp, và kết nối cáp giữa các thành viên còn lại theo thứ tự, sau đó sử dụng lệnh: không có sự sắp xếp số cung cấp của chuyển đổi mới từ chuyển đổi trụ cột (cấu hình)# không có chuyển đổi 3 3 Kiểm tra và nâng cấp
công tắc tương thích insy trong công tắc Kiểm tra Sắp xếp không tương thích theo thứ tự bằng cách hiển thị lệnh chuyển đổi. Một chuyển đổi trong tương thích sẽ xuất hiện trong cột 'Trạng thái hiện tại' là 'V-Mismatch'. Khả năng tương thích ine này là do khả năng tương thích ine iOS, chúng ta có thể nâng cấp IOS cho thiết bị chuyển mạch &gt; chuyển đổi
hiện tại # Vai trò tháng ưu tiên Địa chỉ -------------------------------------------------------- 1 Slave 0016.4748.dc80 5 V-Mismatch * 2 Master 0016.9d59.db00 10 IOS Có sẵn cho các thiết bị chuyển mạch hài kịch insy. Chuyển đổi (cấu hình)# tự động nâng cấp phần mềm cho phép xử lý các vấn đề trong ngăn xếp truy cập vào các cli chuyển đổi được chỉ định Mặc
định mỗi cấu hình trong ngăn xếp được thực hiện trên các bậc thầy chuyển đổi, các con bạc chuyển đổi sẽ tự động tải cấu hình này và sử dụng khi được chọn như là một bậc thầy chuyển đổi. Để truy cập vào chuyển đổi được chỉ định theo thứ tự, sử dụng chuyển đổi số chuyển đổi lệnh chuyển đổi # phiên làm việc lần lượt 2/// truy cập vào chuyển đổi với
số thành viên 2 Switch # out //return CLI active switch Disabled and allows 1 port of arrangement When designing 1 stack, members in 1 arrangement are connected together to form a circle called Nếu một trong các thành viên đang ở trạng thái Không chuẩn bị hoặc không được kết nối thông qua một cổng sắp xếp (vô hiệu hóa hoặc không được cài đặt
trong cổng), sau đó cọc bây giờ sẽ làm việc với một nửa băng thông, được gọi là một vòng một phần. Vô hiệu hóa cổng thứ tự chỉ khi nó là cần thiết để sử dụng vấn đề trên các thành viên chuyển đổi hoặc thay thế sắp xếp thành viên 1. Vô hiệu hóa 1 cổng thứ tự: thay đổi thứ tự của các chuyển đổi vô hiệu hóa số # thay đổi 2 cổng sắp xếp aip 1 vô hiệu hóa
Sau khi xử lý vấn đề, Kích hoạt thêm cổng sắp xếp: thay đổi số thứ tự của các thành viên trụ cột cho phép switch # chuyển đổi 2 cổng sắp xếp 1 cho phép các thành viên chuyển đổi để luôn luôn có 2 cổng sắp xếp, nếu cả hai cổng được kết nối và ngăn xếp chạy trong chế độ vòng đầy đủ, bạn có thể vô hiệu hóa 1 cổng sắp xếp. 1 thông báo xuất hiện, nhấn
enter để vô hiệu hóa cổng / vô hiệu hóa cổng lỗi thời có thể gây ra thay đổi ngăn xếp không mong muốn. Tiếp tục đi? [xác nhận] Nếu các thành viên sắp xếp chỉ được kết nối với 1 cổng, hiện nay ngăn xếp chạy trong chế độ bán vòng, bạn không thể vô hiệu hóa cổng vô hiệu hóa cổng sắp xếp cực không được phép với cấu hình sắp xếp hiện tại. Ngăn xếp
hiển thị thông tin hiển thị các lệnh thông tin tóm tắt về công tắc, bao gồm số chuyển đổi, độ xốp, vai trò hiện hoạt hoặc tạm dừng, công tắc hiển thị trạng thái của số giọt băng Hiển thị thông tin thành viên của sắp xếp băng xác định chi tiết chuyển đổi hiển thị sắp xếp mức cho biết hàng xóm của công tắc hiển thị cổng bố cục băng [tóm tắt] Hiển thị thông tin
cổng. Tùy chọn tóm tắt hiển thị chiều dài của cáp, trạng thái của liên kết boong và loopback có nghĩa là thứ tự tóm tắt của công tắc băng chuyển đổi
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