
Configuratie van Spanning Tree Protocol (STP)
status en Global Instellingen op 200/300 Series
Managed-switches 

Doel
 

Spanning-Tree Protocol (STP) voorkomt lusvorming wanneer switches of bruggen via
meerdere paden onderling verbonden zijn. Spanning-Tree Protocol implementeert het
802.1D IEEE-algoritme door BPDU-berichten (Bridge Protocol Data Unit) uit te wisselen met
andere switches om loops te detecteren en verwijdert de loop door geselecteerde bridge
interfaces te sluiten. Deze algoritme garandeert dat er slechts één actief pad bestaat tussen
twee netwerkapparaten. De 200/300 Series Managed-switches bieden Classic STP, Rapid
STP (RSTP) en Multiple STP (MSTP). 
 
Het doel van dit artikel is om uit te leggen hoe u de 200/300 Series Managed-switches kunt
configureren om de drie typen STP te gebruiken. Dit zal convergentie en een lus-vrije
topologie voor uw netwerk voorzien.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Configuratie van STP-status en algemene instellingen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Spanning Tree > STP-
status en wereldwijde instellingen. De pagina STP-status en algemene instellingen wordt
geopend:
 



 
Stap 2. Controleer het vakje Enable in het veld Spanning Tree State om STP in te
schakelen.
 
Stap 3. Klik op de radioknop van een STP-modus in het veld STP-operationele modus. De
beschikbare opties zijn:
 

・Klassieke STP - levert één pad tussen twee eindstations en een lus-vrije topologie.
 
・Snelle STP - Hiermee worden netwerktopologieën gedetecteerd om snellere
convergentie te realiseren.
 
・Meervoudige STP - Detecteert Layer 2 loops en als oplossing voorkomt MSTP de
betrokken poorten in de loop om elk verkeer te verzenden.
 
Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over RSTP het artikel Rapid Spanning Tree
Protocol (RSTP) Configuration op de 200/300 Series Managed-switches. 
 
Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over MSTP het artikel Multiple Spanning Tree
Protocol (MSTP) Configuration op de 300 Series Managed-switches.
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Stap 4. Klik op een van de beschikbare opties in het veld BPDU-handleiding om de
pakketten Bridge Protocol Data Unit (BPDU) aan te kunnen wanneer STP is uitgeschakeld:
 

・ Filtering - Deze optie filtert BPDU-pakketten.
 
・ Overstroming - Met deze optie worden BPDU-pakketten overspoeld.
 

Stap 5. Klik op een van de beschikbare opties in het veld Kostprijs in het veld Waarden om
de standaardpadkosten toe te wijzen:
 

・ Kort — Deze optie gebruikt een bereik van 1 tot 65.535 voor poortkosten.
 
・ Lang — Deze optie gebruikt een bereik van 1 tot 200.000.000 voor poortkosten.
 

Stap 6. Voer de prioriteitswaarde in het veld Prioriteit in. De prioritaire waarde bepaalt de
wortelbrug. Als twee of meer apparaten de zelfde prioriteitswaarde hebben, dan wordt het
apparaat met het laagste adres van MAC geselecteerd als de wortelbrug. De
overbruggingsprioriteitswaarde wordt verstrekt in stappen van 4096. Bijvoorbeeld, 4096,
8192, 12288, etc. Het bereik is 0 - 61440.
 
Stap 7. Voer de hallo tijd in het veld Hallo tijd in. Dit is het interval dat de wortelbrug tussen
configuratieberichten wacht.
 
Stap 8. Voer de maximale leeftijd in het veld Max Age in. Dit is de tijd dat de schakelaar
gebruikt wanneer het geen configuratiebericht heeft ontvangen. Na deze keer past de
schakelaar het netwerk aan.
 
Stap 9. Voer de voorwaartse vertraging in het veld voorwaartse vertraging in. Dit is de tijd
dat de brug luistert voordat de pakketten worden verzonden.
 
Het veld Aangewezen voet geeft de volgende informatie weer:
 

・ Bridge ID — De bridge-ID die bestaat uit de bridge-prioriteit die aaneengeschakeld is
met het MAC-adres van de schakelaar.
 
・ Root Bridge ID — De root bridge-ID die bestaat uit de root bridge-prioriteit die is
aaneengeschakeld met het MAC-adres van de root bridge.
 
・ Root Port — De poort met de laagste kostenroute van deze brug naar de wortelbrug.
 
・ Root Path Cost — De kosten van het pad van deze brug naar de wortel.
 
・ Topologie Verandert tellen - het totale aantal topologieën van STP die zijn
voorgekomen.
 
・ Laatste verandering van de Topologie — het tijdsinterval dat verstreken sinds de laatste
verandering van de topologie voorkwam.
 

Stap 10. Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan.
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