
Configurar o RSTP no RV110W 
Objetivos
 

O protocolo rapid spanning-tree (RSTP) é um protocolo de rede que impeça laços na rede. 
O RSTP igualmente configura que enlaces físicos devem enviar quadros.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o RSTP no roteador RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Versão de software
 

• 1.2.0.9
  

Configurar o RSTP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e navegue aos trabalhos em rede > ao
LAN > ao RSTP, a página RSTP abre:
 

 
Etapa 2. Escolha um nível da prioridade da lista de drop-down da prioridade de sistema.
Mais baixa a prioridade de sistema, mais provável o dispositivo é transformar-se a raiz na
medida - árvore. O padrão é 32768.
 



 
Etapa 3. No campo do tempo de hello, incorpore a quantidade de tempo querido para a raiz
da medida - árvore a esperar antes de enviar mensagens Hello Messages. 
 

 
Etapa 4. No campo do max age, incorpore a quantidade de tempo querido para que o
roteador espere para receber um mensagem Hello Messages. 
 

 
Etapa 5. No campo do retardo de encaminhamento, incorpore a quantidade de tempo
querido para que uma relação espere para mudar de uma obstrução ao estado de
encaminhamento. 
 



 
Etapa 6. No campo da versão da força, selecione a versão do protocolo do padrão para
usar-se. 
 

 
 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Normal — Usos RSTP.
 
• Compatível — É compatível com STP velho.
 

Passo 7. Na tabela do ajuste, configurar os seguintes ajustes: 
 

 
• O protocolo permite — Verifique esta caixa para permitir o RSTP na porta.
 
• Borda — Verifique esta caixa para fazer à porta uma porta de ponta (estação final).
Desmarcar esta caixa para fazer à porta um link (ponte) a um outro dispositivo STP.



• Custos de caminho — Incorpore os custos de caminho para a porta. Os números entre 2-
200000000 são aceitados.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique. 
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