
Configuração de propriedades de MSTP
(Multiple Spanning Tree Protocol) no switch
ESW2-550X 

Objetivo
 

O MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) é uma extensão do RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol). O MSTP permite várias spanning tree através da separação do número de
instâncias. Como resultado, o dispositivo pode pegar 1000 VLANS e reduzir esse número
para muitas instâncias de spanning tree. O objetivo deste artigo é explicar como configurar
as propriedades do MSTP para em switches da série ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

ESW2-550X-48DC-R 
ESW2-550X-48-R
  

Versão de software
 

v1.2.9.44
  

Configuração das propriedades do MSTP
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > MSTP
Properties. A página Propriedades MSTP é aberta:
 

 

 
Etapa 2. Insira um nome de protocolo spanning tree definido pelo usuário no campo Nome
da região. As regiões são uma ou mais pontes de árvore de abrangência múltipla pelas
quais os quadros podem ser transmitidos. Na imagem acima, o campo Nome da região



fornecido é um endereço MAC de uma porta que executa o MSTP.
 
Etapa 3. Insira um número de revisão de 0 a 65535 no campo Revisão. O número da
revisão identifica a configuração MST (Multiple Spanning Tree) atual.
 
Etapa 4. Insira um número de 1 a 40 no campo Max Hops para definir quantos saltos
ocorrem em uma região antes que o pacote da unidade de dados do protocolo de bridge
seja descartado. O padrão é 20.
 
Nota: O campo IST Ativo exibe o que é o switch ativo da região.
 
Se você não está familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário
de Novos Termos.
 
Etapa 5. Clique em Apply.
 
Cuidado: salva apenas sua configuração no arquivo de configuração atual. Isso significa que
todas as alterações feitas serão perdidas se o dispositivo for reinicializado. Se desejar
salvar essas alterações mesmo após a reinicialização do sistema, você precisará copiar o
arquivo de configuração atual para o arquivo de configuração de inicialização, consulte 
Copiar ou Salvar configuração no Switch ESW2-550X.
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