
Configuração do protocolo rapid spanning-tree
(RSTP) em RV215W 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede é usado em um LAN. A finalidade
do STP é assegurar uma topologia sem loop para um LAN. O STP remove os laços com um
algoritmo que garanta que há somente um caminho ativo entre dois dispositivos de rede. O
STP assegura-se de que o tráfego tome o caminho mais curto possível dentro da rede. O
STP pode igualmente automaticamente re-permitir caminhos redundantes como trajetos
alternativos se um caminho ativo falha. O protocolo rapid spanning-tree (RSTP) é um realce
do STP. O RSTP fornece uma convergência de Spanning Tree mais rápida após uma
alteração de topologia. O STP pode tomar 30 aos segundos dos 50 pés para responder a
uma alteração de topologia quando o RSTP responder dentro de 3 vezes o tempo de hello
configurado. O RSTP é para trás compatível com STP.
 
Este artigo explica como configurar o RSTP no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração RSTP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > LAN >
RSTP. A página RSTP abre:
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down da prioridade de sistema escolha um valor de prioridade
para o RV215W. Mais baixo o valor de prioridade de sistema, mais provável o RV215W é
transformar-se a raiz na medida - árvore. A raiz da medida - a árvore é o dispositivo em que
todos os cálculos do trajeto são baseados sobre.
 
Etapa 3. Incorpore um valor ao campo do tempo de hello. O tempo de hello é o período de
tempo que a raiz da medida - a árvore espera para enviar mensagens Hello Messages. Os
mensagens Hello Messages são enviados pelo dispositivo de root à medida - árvore para a
descoberta vizinha. São usados igualmente para indicar se uma medida - o cliente da árvore
está ainda operando-se e rede-pronto.
 
Nota: Esta vez configurada é usada somente se o RV215W é a raiz da medida - árvore.
 
Etapa 4. Incorpore o max age ao campo do max age. O max age é a quantidade de tempo
que o roteador espera para receber um mensagem Hello Messages. Se o max age é
alcançado o roteador tenta mudar a medida - árvore.
 
Etapa 5. Incorpore um momento ao campo do retardo de encaminhamento. O retardo de
encaminhamento é as mudanças do intervalo depois do qual de uma relação de uma
obstrução ao estado de encaminhamento. Uma relação no estado de bloqueio rejeita o
tráfego recebido do segmento da rede anexa. Uma relação no estado de encaminhamento
trafica para a frente recebido do segmento da rede anexa.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à versão STP desejada no campo forçado
da versão.
 

• Normal — O RV215W usa o RSTP.
 
• Compatível — O RV215W usa o STP. Esta opção é usada se alguns dispositivos na rede
não são compatíveis com RSTP.
 



Passo 7. O protocolo da verificação permite para que a porta correspondente permita o
RSTP nessa porta.
 
Etapa 8. Verifique a borda para ver se há a porta correspondente para designar a porta
como uma porta de ponta. Uma porta de ponta é uma porta que seja uma estação final de
uma medida - árvore. Se desmarcada, a porta é considerada uma porta do link. Uma porta
do link conecta os dispositivos múltiplos que usam o STP.
 
Etapa 9. Incorpore uns custos de caminho para a porta correspondente. Incorpore o valor
zero para mandar o RV215W automaticamente determinar os custos de caminho.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
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