
Configuração das propriedades do protocolo
multiple spanning-tree (MSTP) no Switches
ESW2-350G 

Objetivo
 

O protocolo multiple spanning-tree (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 MST que podem executar os exemplos múltiplos MST (MSTI). As regiões
múltiplas e outras pontes STP são interconectadas usando um único Common Spanning
Tree (CST). Diversos VLAN podem ser traçados a uma única instância de Spanning Tree,
como determinar que VLAN deve ser associada com que exemplo. A região joga um papel
vital para determinar o VLAN a um exemplo STP. O MST deve poder interagir com as redes
802.1q-based, porque 802.1q é um outro padrão de IEEE. Para 802.1q, uma rede de pontes
implementa apenas uma única spanning tree (CST). A ocorrência do IST é simplesmente
uma ocorrência do RSTP que estende o CST dentro da região do MST.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar as propriedades do MSTP para o
Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das propriedades MSTP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a medida - árvore >
propriedades MSTP. A página das propriedades abre:
 

 
 
Etapa 2. Dê entrada com um nome definido pelo utilizador do Spanning Tree Protocol no
campo de nome da região. Na imagem acima o campo de nome da região dado é um MAC



address de uma porta com corredor MSTP.
 
Etapa 3. Entre em um número de revisão de 0 a 65535 no campo da revisão. O número de
revisão identifica a configuração de MST atual.
 
Etapa 4. Incorpore um número de 1 a 40 no campo de saltos máximo para ajustar-se
quantos saltos acontecem em uma região antes que o pacote do Bridge Protocol Data Unit
esteja rejeitado. O padrão é 20.
 
Nota: O mestre IST indica qual o mestre da região é.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 
Cuidado: Isto salvar somente sua configuração ao arquivo de configuração running. Isto
significa que todas as mudanças feitas estará perdido se o dispositivo é recarregado. Se
você deseja salvar estas mudanças mesmo depois uma repartição do sistema, você precisa
de copiar o arquivo de configuração running ao arquivo de configuração de inicialização
consulta para copiar ou salvar a configuração no interruptor ESW2-350G.
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