
Configuração do protocolo rapid spanning-tree
(RSTP) no Roteadores RV180 e RV180W 

Objetivo
 

O protocolo rapid spanning-tree (RSTP) é uma melhoria ao Spanning Tree Protocol (STP).
Fornece uma convergência de Spanning Tree mais rápida. O RSTP é inverso - compatível
com STP. É usado principalmente para evitar laços em topologias prendido e de rede
Wireless interligada. Uma rede avançada pode ser projetada incluir caminhos redundantes
múltiplos ao nó de raiz com o 802.1w RSTP permitido. O RSTP desabilita o caminho backup
automático até que e um caminho ativo ao nó mestre esteja não disponível o caminho ativo
for permitido então para o uso. Este artigo explica a configuração do RSTP no roteador.
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuração RSTP
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher trabalhos em rede > LAN > RSTP. A
página de configuração RSTP abre. Tem os seguintes ajustes:
 

 
• O RSTP permite — Verifique este campo para permitir o RSTP para este dispositivo.
 
• Prioridade de bridge — Componente da prioridade do identificador de bridge deste nó. O
valor de prioridade deve ser um múltiplo de 4096.
 
• Tempo de hello — O tempo de hello indica o intervalo de tempo entre o RSTP BPDU. O



BPDU é Bridge Protocol Data Unit que é trocado através das pontes para detectar laços
em uma topologia de rede. O valor deve realizar-se entre 1 e segundos 10, com 2
segundos como um padrão.
 
• Max age — Este é o limite superior no número de saltos que a informação em um BPDU
pode viajar. Este pode ser 6 e 40 segundos, com 20 segundos como o padrão.
 
• Retardo de encaminhamento — O tempo passado pela porta no estado de aprendizagem
antes de ir ao estado de encaminhamento. Isto pode realizar-se entre 4 e 30 segundos,
com 15 segundos como o padrão.
 
• Migre o tempo — O tempo máximo passado por uma porta travada no modo RSTP,
assim que o temporizador expirar a porta adapta-se ao modo (RSTP/STP) que
corresponde ao BPDU seguinte ele recebe.
 

A tabela de configuração de porta consiste nos seguintes parâmetros:
 

 
• Selecione — Para selecionar uma porta ou um SSID.
 
• Relação — Mostra à relação qual é a porta da ponte permitida RSTP.
 
• Prioridade de porta — A prioridade atribuída à porta de Bridge determinando a porta de
raiz.
 
• Estado da borda — Mostra o estado da borda da porta.
 
• Custos de porta — O custo de usar a relação baseou a conexão.
 
• Edite — Clique um botão de rádio da lista e clique-o editam sobre para editar a porta ou o
SSID.
 

Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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