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Configurando ajustes da relação STP no
SG350XG e no SG550XG 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que impeça a ocorrência dos laços
na topologia. Estes laços fazem com que o Switches envie a tráfego um a quantidade de
tempo infinita. Isto faz com que a rede inunde e use seus recursos que reduz a eficiência de
rede.
 
Os ajustes da relação STP são usados para aumentar a eficiência do STP em uma base por
porto. Usando a função da porta de ponta, o link rápido aumenta a velocidade da
convergência de STP ajustando uma porta a um estado de encaminhamento quando um
dispositivo é conectado. O protetor do protetor de raiz e da unidade de dados de protocolo
de bridge (PDU) é usado para controlar a topologia STP. Este controle extra na topologia
impede toda a ocorrência dos loop de bridge.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes da relação STP no
SG350XG e no SG550XG.
 
Nota: As etapas neste documento são executadas sob o modo de exibição avançado. Para
mudar ao modo de exibição avançado, ir ao canto superior direito e selecionar avançado na 
lista de drop-down do modo de exibição.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SG350XG
SG550XG
  

Versão de software
 

SG350XG – v2.0.0.73
SG550XG – v2.0.0.73
  

Configurando ajustes da relação STP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a medida - árvore > ajustes da
relação STP. A página dos ajustes da relação STP abre:
 



 
Etapa 2. No filtro: Os iguais do tipo de interface à lista de drop-down, selecionam a porta 
desejada da unidade ou RETARDAM-SE. Clique então vão.
 

 
Nota: Você terá mais opções (por exemplo unidade 2 de Portof) se há mais unidades na
pilha.
 
Etapa 3. A tabela do ajuste da relação STP indica a informação de todas as relações
configuradas atualmente no interruptor. Selecione um botão de rádio e o clique edita… para
editar seus ajustes na janela de definição da relação da edição STP que aparece.
 





Etapa 4. No campo da relação, selecione um botão de rádio. Você pode escolher uma ou
outra unidade e movê-la ou RETARDAR-SE. Se você escolheu a RETARDAÇÃO, a seguir
faixa clara a pisar 7.
 

 
Etapa 5. Na lista de drop-down da unidade, selecione a unidade que você quer configurar.
 



 
Etapa 6. Na lista de drop-down da porta, selecione a porta que você quer configurar, a
seguir salte a etapa 8.
 



 
Passo 7. Se você escolheu a RETARDAÇÃO em etapa 4, selecione a porta desejada da 
RETARDAÇÃO que você quer configurar.
 



 
Etapa 8. No campo STP, verifique a caixa da possibilidade se você quer permitir o STP na
porta. Isto é verificado à revelia.
 



 
Etapa 9. No campo de porta de ponta, você pode escolher permite, automóvel, ou 
desabilitação. Se o modo rápido do link é permitido em uma porta, a porta está ajustada
automaticamente ao estado de encaminhamento quando o link da porta está acima. O link
rápido é sabido igualmente como porta-rápido. O STP trabalha “escutando” por
aproximadamente 30-45 segundos. Com o link rápido permitido, escuta somente sobre 5
segundos antes da transição no estado de encaminhamento.
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As opções são definidas como:
 

Permita – Permite o link rápido imediatamente.
Auto – Permite o link rápido alguns segundos depois que a relação se torna ativa. Isto permite
que o STP resolva laços antes de permitir o link rápido.
Desabilitação – As inutilizações jejuam link.
 

Etapa 10. A opção do protetor de raiz fornece uma maneira de reforçar a colocação do
bridge-raiz na rede. Verifique a caixa da possibilidade se você quer permitir o protetor de
raiz.
 



 
Etapa 11. O bridge protocol data units (BPDU) é trocado através das pontes para detectar
laços em uma topologia de rede. O protetor de BPDU permite-o de reforçar as beiras do
domínio de STP e de manter a topologia ativa predizível. Os dispositivos atrás das portas
que têm o protetor de BPDU permitido não podem influenciar a topologia STP. Na recepção
dos BPDU, a operação do protetor de BPDU desabilita a porta que tem o BPDU
configurado. Neste caso, um mensagem BPDU é recebido e uma armadilha de SNMP
apropriada é gerada. Verifique a caixa da possibilidade se você quer permitir o protetor de
BPDU.
 



 
Etapa 12. No campo theBPDUHandling, selecione como os pacotes de BPDU são
controlados quando o STP é desabilitado na porta ou no dispositivo. Os BPDU são usados
para transmitir a informação de Spanning Tree.
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As opções disponíveis são:
 

Configurações globais do uso – Selecione para usar os ajustes definidos no
Status do STP e configurações globais na página SG350XG e SG550XG.
Filtrar – Filtra pacotes de BPDU ao medir - a árvore é desabilitada em uma relação.
Inundar – Inunda pacotes de BPDU ao medir - a árvore é desabilitada em uma relação.
 

Etapa 13. No campo de custos de caminho, selecione um ou outro padrão do uso que usa
os custos padrão gerados pelo sistema ou definidos pelo utilizador que ajustou a
contribuição da porta para o custo do caminho de raiz.
 



 
Etapa 14. No campo de prioridade, ajuste o valor de prioridade da porta. O valor de
prioridade influencia a escolha da porta quando uma ponte tem duas portas conectadas em
um laço. A prioridade é um valor de 0 – 240, grupo em incrementos de 16. A mais baixa
prioridade é 0 e a prioridade mais alta é 240.
 



 
O estado de porta indica o estado atual STP de uma porta.
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Os estados são definidos como:
 

Deficiente – O STP é desabilitado atualmente na porta. A porta trafica para a frente ao
aprender endereços MAC.
Obstruir – A porta atualmente é obstruída e não pode enviar o tráfego (à excecpção dos
dados BPDU) ou aprender endereços MAC.
Escutar – A porta reage do modo de escuta. A porta não pode enviar o tráfego e não pode
aprender endereços MAC.
Aprender – A porta reage do modo da aprendizagem. A porta não pode enviar o tráfego, mas
pode aprender endereços novos MAC.
Enviar – A porta reage do modo de encaminhamento. A porta pode enviar o tráfego e
aprender endereços novos MAC.
 

O bridge designada ID indica a prioridade de bridge e o MAC address do bridge designada.
 



 
O Designated Port ID indica a prioridade e a relação da porta selecionada.
 



 
O custo designado indica o custo da porta que participa na topologia STP. As portas com
uns custos mais baixos são menos prováveis ser obstruídas se o STP detecta laços.
 



 
As transições dianteiras indicam o número de vezes que a porta mudou do estado de
bloqueio ao estado de encaminhamento.
 



 
A velocidade indica a velocidade da porta.
 



 
Nota: Isto não está disponível se você escolheu a RETARDAÇÃO em etapa 4.
 
A RETARDAÇÃO indica a RETARDAÇÃO a que a porta pertence. Se uma porta é um
membro de uma RETARDAÇÃO, os ajustes da RETARDAÇÃO cancelam as configurações
de porta.
 



 
Nota: Isto não está disponível se você escolheu a RETARDAÇÃO em etapa 4.
 
Etapa 15. Clique em Apply. Os ajustes da relação são escritos ao arquivo de configuração
running.
 



 
Etapa 16. Se você quer copiar rapidamente os ajustes de uma porta a uma outra porta ou
grupo de portas, selecione seu botão de rádio nos ajustes da relação STP e clique o botão
dos ajustes da cópia….
 





Etapa 17. Na janela de configuração da cópia, entre nas portas que você quer copiar no
campo de texto. Você pode especificar as portas múltiplas, separadas por vírgulas, ou uma
faixa de porta.
 

 
Etapa 18. Clique em Apply. Os ajustes são copiados.
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