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Configurar o protocolo multiple spanning-tree
(MSTP) em um interruptor 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que assegure uma topologia sem
loop para uma rede de área local (LAN) construída uma ponte sobre. O protocolo multiple
spanning-tree (MSTP) é um protocolo que crie Spanning Tree múltiplas (exemplos) para o
Each Virtual LAN (VLAN) em uma única rede física. Isto permite cada VLAN ter uma
topologia configurada do bridge-raiz e da transmissão. Isto reduz o número do bridge
protocol data units (BPDU) através da rede e reduz o esforço nas unidades de
processamento central (CPU) dos dispositivos de rede.
 
O MSTP é uma extensão ao protocolo rapid spanning-tree (RSTP). O MSTP mais adicional
desenvolve a utilidade dos VLAN. O MSTP configura uma árvore de abrangência separada
para cada grupo vlan e obstrui tudo com exceção de um caminho alternativo possível dentro
de cada medida - árvore. O MSTP permite a formação de regiões do Spanning Tree Múltipla
(MST) que podem executar os exemplos múltiplos MST (MSTI). Cada VLAN pode ser
traçado a um MSTI e para que os dispositivos sejam na mesma região devem ter os
mesmos VLAN ao traço MSTI.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar o MSTP em um interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

  
Versão de software
 

1.4.5.02 – Sx300 Series
2.2.0.66 – Sx250 Series, Sx350 Series, série SG350X, série Sx550X
  

Configurar o MSTP no interruptor
 
Permita o MSTP
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web escolhe então a medida -
árvore > status do STP & configurações globais.
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X

Série Sx550X



 
Importante: Para utilizar inteiramente as características e as funções disponíveis do
interruptor, mude a modo avançado clicando avançado da lista de drop-down do modo de
exibição no canto superior direito da página.
 

 
Etapa 2. Na área das configurações globais, verifique a caixa de verificação do estado de
Spanning Tree para permitir o STP no interruptor.
 
Nota: O estado de Spanning Tree é permitido à revelia. O MSTP pode ser configurado antes
que o STP esteja permitido no interruptor.
 

 
Etapa 3. Clique o botão de rádio múltiplo STP na área do modo de operação de STP para
configurar o modo STP como o MSTP.
 



 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 
Você deve agora ter permitido o MSTP em seu interruptor.
  

Configurar propriedades MSTP
 

A página das propriedades MSTP é usada para definir que região o interruptor está. Para
que os dispositivos estejam na mesma região, devem ter o mesmos nome da região e valor
da revisão.
 
Etapa 1. Escolha a medida - árvore > propriedades MSTP do menu.
 

 



Etapa 2. Dê entrada com um nome para a região MSTP no campo de nome da região. O
nome da região define o limite lógico da rede. Todo o Switches em uma região MSTP deve
ter o mesmo nome configurado da região.
 

 
Etapa 3. Inscreva um número de revisão no campo da revisão. Este é um número lógico
que signifique uma revisão para a configuração MSTP. Todo o Switches em uma região
MSTP deve ter o mesmo número de revisão.
 
Etapa 4. Incorpore o número máximo de salto ao campo de saltos máximo. Os saltos
máximos especificam a vida dos BPDU nos contagens de saltos. Quando uma ponte recebe
um BPDU, decresce o contagem de saltos por um e envia novamente o BPDU com o
contagem de saltos novo. Uma vez que uma ponte recebe um BPDU com um contagem de
saltos de zero, o BPDU está rejeitado.
 
Nota: O campo do mestre IST indica a prioridade de bridge e o MAC address do switch
mestre da região.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Configurar o VLAN ao exemplo MSTP
 

O VLAN à página do exemplo MSTP é usado para traçar VLAN aos exemplos MST. Para
que os dispositivos estejam na mesma região, devem ter mapeamentos idênticos dos VLAN
aos exemplos MST. Os vlan múltiplos podem ser traçados para escolher o MSTI, contudo
um VLAN pode ter somente um único MSTI. Se um VLAN não é traçado a um dos exemplos
MST, o interruptor traça automaticamente o VLAN ao núcleo e à medida interna - a árvore
(CIST). O exemplo ID CIST é o exemplo ID 0.
 
Etapa 1. Escolha a medida - árvore > VLAN ao exemplo MSTP do menu.
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio que corresponde ao exemplo desejado MSTP que você
quer configurar então clica edita.
 

 
Etapa 3. (opcional) da lista de drop-down do exemplo ID MSTP, escolhe um exemplo MSTP
editar.
 

 
Etapa 4. Incorpore os VLAN que devem ser traçado ao MSTI. Os VLAN podem ser traçados
individualmente (separado por vírgulas) ou como uma escala (com o uso de um hífen).
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à ação desejada na área da ação.
 

 
Etapa 6. O clique aplica-se.
  

Configurar ajustes do exemplo MSTP
 

A página dos ajustes do exemplo MSTP é usada para definir especificações para cada
exemplo MST.
 
Etapa 1. Escolha a medida - árvore > ajustes do exemplo MSTP do menu da utilidade com
base na Web.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down do exemplo ID, escolha um exemplo a ser configurado.
 

 
Nota: A lista de VLAN incluída indica os VLAN que são traçados ao exemplo.
 
Etapa 3. Incorpore o valor de prioridade do interruptor ao campo da prioridade de bridge. O
interruptor com a prioridade mais alta (o mais baixo valor de prioridade) transformar-se-á o
bridge-raiz.
 

Adicionar — Adicionar o VLAN ao MSTI.
Remova — Remova o VLAN do MSTI.



 
O campo indica a informação sobre o MSTI.
 

  
Configurar ajustes da relação MSTP
 

A página dos ajustes da relação MSTP é usada para configurar ajustes MSTP pela porta
para um exemplo selecionado MSTP.
 
Etapa 1. Escolha a medida - árvore > ajustes da relação MSTP do menu de serviço público
com base na Web.
 

 
Etapa 2. Dos iguais do exemplo à lista de drop-down, clique um exemplo a ser configurado.
 

ID de bridge da raiz projetada — A prioridade de bridge e o MAC address do bridge-raiz para o
exemplo especificado.
Porta de raiz — A porta de raiz do exemplo especificado. A porta de raiz é a porta única que o
interruptor se usa para alcançar o bridge-raiz. Isto é decidido com base na porta que tem
menos custos de caminho ao bridge-raiz. Se este valor é zero, o interruptor é o bridge-raiz.
Caminho de raiz custado — O custo do caminho de raiz do interruptor para este exemplo MST.
Os custos de caminho são definidos pela velocidade do link entre o interruptor e o próximo
dispositivo na rede. O custo do caminho de raiz é o total cumulativo dos custos de caminho do
interruptor ao bridge-raiz. Se este valor é zero, o interruptor é o bridge-raiz.
ID de bridge — A prioridade de bridge e o MAC address do interruptor para o exemplo
especificado.

Saltos restantes — O número de saltos até o destino seguinte.



 
Etapa 3. Do tipo de interface igual à lista de drop-down, clique ou a porta ou a
RETARDAÇÃO a seguir clica vai.
 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde à interface desejada que você quer
configurar então clica edita.
 

 
Etapa 5. (opcional) da lista de drop-down do exemplo ID, escolhe o exemplo a ser
configurado.
 



 
Clique (opcional) de etapa 6. o botão de rádio que corresponde à interface desejada a ser
configurada.
 

 
Passo 7. Da lista de drop-down da prioridade de interface, escolha a prioridade da relação
para a interface definida. O valor de prioridade determina a escolha da porta quando uma
ponte tem duas portas conectadas em um laço. Mais baixo o valor, mais alta a prioridade
que a porta terá na ponte.
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao caminho desejado custado na área
dos custos de caminho. Este é os custos de caminho da porta que é adicionada ao custo do
caminho de raiz. Os custos de caminho são definidos pela velocidade do link entre o
interruptor e o próximo dispositivo na rede. O custo do caminho de raiz é o total cumulativo
dos custos de caminho do interruptor ao bridge-raiz.
 

 
O seguinte campo indica a informação da relação.
 

Porta — Da lista de drop-down da porta, escolha a porta configurar. Isto afetará somente a
porta única escolhida.

RETARDAÇÃO — Da lista de drop-down da RETARDAÇÃO, escolha a RETARDAÇÃO
configurar. Isto afetará o grupo de portas definido na configuração da RETARDAÇÃO.

Padrão do uso — Use os custos padrão gerados pelo sistema.
Definido pelo utilizador — Incorpore um valor para os custos de caminho.

Estado de porta — Estado atual da porta especificada.



 
– Deficiente — O STP é desabilitado na porta. A porta para a frente trafica e aprende
endereços MAC.
 
– Obstruindo — A porta é obstruída. Isto significa que a porta não está permitida enviar o
tráfego ou aprender endereços MAC, porém a porta pode enviar pacotes de BPDU.
 
– Escutando — A porta reage do modo de escuta. Isto significa que a porta não está
permitida enviar o tráfego e não pode aprender endereços MAC.
 
– Aprendendo — A porta reage do modo da aprendizagem. Isto significa que a porta não
está permitida enviar o tráfego mas está permitida aprender endereços novos MAC.
 
– Transmissão — A porta reage do modo de encaminhamento. Isto significa que a porta
está permitida enviar o tráfego e pode aprender endereços novos MAC.
 

 
– Raiz — A porta que fornece o trajeto o mais barato enviando pacotes ao dispositivo de
root.
 
– Designado — A porta através de que a ponte é conectada ao LAN. Isto fornece o mais
baixo caminho de raiz custado do LAN ao bridge-raiz para o exemplo MST.
 
– Substituição — A porta fornece um caminho alternativo ao dispositivo de root da
relação da raiz.
 
– Backup — A porta fornece um caminho backup ao trajeto do Designated Port para a
medida - árvore. Isto é devido a uma configuração em que duas portas são conectadas
em um laço por um link ponto a ponto. Os portos de backup podem ser usados quando
um LAN precisa dois ou mais conexões a um segmento compartilhado da rede.
 
– Deficiente — A porta não é parte da medida - árvore.
 

 
– Limite — A porta é uma porta de limite. Uma porta de limite é usada para anexar pontes
MST aos LAN remotas. Uma porta de limite indica se o dispositivo conectado funciona no
RSTP ou no modo STP.
 
– Interno — A porta é uma porta interna no exemplo MSTP.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se.
 
Você deve agora ter configurado o MSTP em seu interruptor.
 

Função da porta — O papel da porta ou da RETARDAÇÃO que foi atribuída pelo MSTP para
fornecer trajetos STP.

Modo — O modo Spanning Tree atual (STP, RSTP, ou MSTP).
Tipo — O tipo MST da porta.

Bridge designada ID — O número de ID da ponte que conecta o link à raiz.
Designated Port ID — O número de ID de porta no bridge designada que conecta o link à raiz.
Custo designado — O custo da porta que participa na topologia STP.
Permanecem os saltos — O número de saltos até o destino seguinte.

Transições dianteiras — O número de ocorrências que a porta mudou do estado de
encaminhamento ao estado de bloqueio.
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