
Configuração dos ajustes da relação do
Spanning Tree Protocol (STP) no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede que impeça a ocorrência dos laços
na topologia. Estes laços, se causado em uma rede, usam todos os recursos disponíveis na
rede e reduzem a eficiência de rede.
 
Os ajustes da relação STP são usados para aumentar a eficiência do STP em uma base por
porto. A função rápida do link de uma porta de ponta aumenta a velocidade da convergência
de STP porque ajusta 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 ajuda a
impedir a ocorrência dos loop de bridge.
 
Este artigo explica como configurar ajustes da relação STP no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para configurar o STP em conecta-o necessidade de permitir globalmente o STP.
Para fazer isso, refira o estado e as configurações globais do protocolo configure spanning-
tree do artigo (STP) no Switches ESW2-350G para mais informação.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Ajustes da relação STP
 
Configuração 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. Escolha um tipo de relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 

• Porta — Da porta as listas de drop-down escolhem a porta configurar. Isto afeta somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da RETARDAÇÃO deixe cair para baixo a lista escolhem a
RETARDAÇÃO configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da
RETARDAÇÃO.
 

Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 



 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem alterar e o clique 
edita. 
 

 
 
O clique (opcional) de etapa 5. o botão de rádio que corresponde ao tipo de interface
desejada e escolhe a interface desejada da lista de drop-down no campo da relação.
 
A verificação (opcional) de etapa 6. permite no campo STP de permitir o STP na relação.
 



 
Etapa 7. Clique o botão de rádio que corresponde ao uso desejado do link rápido no campo
de porta de ponta. O link rápido for usado para ajustar automaticamente uma porta ou
PARA RETARDAR-SE ao estado de encaminhamento quando a porta ou os links da
RETARDAÇÃO acima. O link rápido aperfeiçoa a convergência de STP.
 

• 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 que o link rápido esteja permitido.
 
• Desabilitação — As inutilizações jejuam link.
 



 
A verificação (opcional) de etapa 8. permite no campo do protetor de raiz de permitir o
protetor de raiz na relação. Esta opção fornece uma maneira de reforçar a colocação do
bridge-raiz na rede. O protetor de raiz não permite que recentemente os dispositivos
conectados ajustem-se como a raiz e afetem-se assim a topologia STP.
 



 
 
A verificação (opcional) de etapa 9. permite no campo do protetor de BPDU de permitir o
protetor da unidade de dados de protocolo de bridge (PDU) na relação. O protetor de BPDU
permite que o usuário reforce as beiras do domínio de STP na porta e mantenha a topologia
ativa predizível. Os dispositivos que são conectados a uma porta que tem o BPDU permitido
não podem afetar a topologia STP. Quando o interruptor recebe um BPDU em uma porta
com o protetor de BPDU permitido, a porta está desabilitada e uma armadilha de SNMP é
gerada.
 



 
 
Etapa 10. Clique o botão de rádio que corresponde à opção desejada no BPDU que segura
o campo. Isto determina como os pacotes de BPDU são controlados quando o STP é
desabilitado na porta. Os BPDU são usados para transmitir a informação de STP.
 

• Configurações globais do uso — Usa os ajustes definidos na página do status do STP e
das configurações globais.
 
• Filtrar — Seleciona para fora pacotes de BPDU quando o STP é desabilitado na relação.
 
• Inundar — Para a frente pacotes de BPDU a todas as portas quando o STP for
desabilitado na relação.
 



 
 
Etapa 11. Os custos de caminho são calculados pela largura de banda entre o Switches. A
porta de raiz é selecionada com base nos custos de caminho. A porta com os mais baixos
custos de caminho ao bridge-raiz torna-se a porta raiz. Clique o botão de rádio que
corresponde ao caminho desejado custado no campo de custos de caminho. 
 

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



 
 
Etapa 12. Da lista de drop-down da prioridade escolha o valor de prioridade da relação. O
valor de prioridade determina a escolha da porta quando uma ponte tem duas portas que
podem formar um laço. Mais baixo o valor, mais alta a prioridade que a porta tem na ponte.
 
Etapa 13. Clique em Apply.
  

Estatísticas de porta
 

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. Escolha um tipo de relação da lista de drop-down do tipo de interface.
 

• Porta — Da porta as listas de drop-down escolhem a porta configurar. Isto afeta somente
a porta única escolhida.
 
• RETARDAÇÃO — Da RETARDAÇÃO deixe cair para baixo a lista escolhem a
RETARDAÇÃO configurar. Isto afeta o grupo de portas definido na configuração da
RETARDAÇÃO.
 

Etapa 3. O clique vai trazer acima uma lista de portas ou de retardações.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem alterar e o clique 
edita.
 



 
Os seguintes campos indicam estatísticas da relação.
 

• 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. A porta não pode enviar o tráfego ou aprender
endereços MAC. A porta pode enviar dados BPDU.
 
– Escutando — A porta não pode enviar o tráfego e não pode aprender endereços MAC.
 
– Aprendendo — A porta não pode enviar o tráfego mas pode aprender endereços novos
MAC.
 
– Transmissão — A porta pode enviar o tráfego e pode aprender endereços novos MAC.
 

• Bridge designada ID — A prioridade de bridge e o MAC address do bridge designada.
 
• Designated Port ID — A prioridade e a relação da porta selecionada.
 
• Custo designado — O custo da porta que é parte da topologia STP. As portas com custos
mais baixos são menos prováveis ser obstruídas se o STP detecta laços.
 
• Transições dianteiras — O número de vezes que a porta mudou do estado de bloqueio
ao estado de encaminhamento.
 
• Velocidade — A velocidade da porta.
 
• RETARDAÇÃO — A RETARDAÇÃO a que a porta pertence. Os ajustes da



RETARDAÇÃO cancelarão as configurações de porta.
  

Copie a configuração de uma porta a outra
 

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. Ajustes da cópia do clique para copiar os ajustes de uma relação a outro.
 

 
 
Etapa 3. Incorpore as relações a que precisa de ser copiada no campo fornecido. Separe
interfaces múltiplas ou escalas com vírgulas. Clique em Apply.
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