
Estado e configurações globais do protocolo
configure spanning-tree (STP) no Switches
ESW2-550X 

Objetivo
 

O Spanning-Tree Protocol (STP) impede a formação de loops quando switches ou pontes
são interligadas por vários caminhos. Medindo - o protocolo de árvore executa o algoritmo
da IEEE 802.1D trocando mensagens da unidade de dados de protocolo de bridge (PDU)
com o outro Switches para detectar laços, e remove então o laço fechando interfaces de
bridge selecionadas. Esse algoritmo garante que haja apenas um caminho ativo entre dois
dispositivos de rede. O Switches controlado empilhável de Cisco ESW2-550X é Switch
Ethernet controlados empilháveis. Este Switches fornece 48 portas da Conectividade do
Gigabit Ethernet os uplinks do gigabit 10.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar o status do STP e as configurações
globais no Switches controlado empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Configuração do status do STP e das configurações globais
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a medida - árvore > status do
STP & configurações globais. A página do status do STP & das configurações globais abre:
 



  
Configuração das configurações globais
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo do estado de Spanning
Tree para permitir o STP.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio específico para escolher o modo operacional desejado



STP.
 

• STP clássico — Fornece um caminho único entre todas as duas estações final que evite
e elimine laços.
 
• STP rápido — Detecta topologias de rede para fornecer uma convergência mais rápida
da medida - árvore. Isto é o mais eficaz quando a topologia de rede árvore-é estruturada
naturalmente, e consequentemente mais rapidamente a convergência pôde ser possível.
 
• STP múltiplo — Detecta laços da camada 2, e tenta abrandá-los impedindo a porta
involvida do tráfego transmissor. O MSTP permite diversos exemplos STP, de modo que
seja possível detectar separadamente e abrandar laços em cada exemplo. O MSTP
fornece a conectividade direta para os pacotes atribuídos a todo o VLAN. Além, o MSTP
transmite os pacotes atribuídos aos vários VLAN com as regiões diferentes do Spanning
Tree Múltipla (MST). 
 

Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado na unidade de dados de protocolo de bridge
(PDU) que segura o campo. O BPDU está usado para transmitir a informação de Spanning
Tree quando o STP é desabilitado na porta ou no interruptor. 
 

• 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 4. Clique o botão de rádio desejado no campo de valores padrão dos custos de
caminho. Isto é usado para atribuir custos do caminho padrão às portas STP.
 

• Curto — Especifica a escala 1 a 65,535 para custos de caminho de porta.
 
• Por muito tempo — Especifica a escala 1 a 200,000,000 para custos de caminho de
porta.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Configuração dos ajustes da ponte
 

 
Etapa 1. Incorpore o valor de prioridade ao campo de prioridade. Depois que a troca dos
BPDU, o dispositivo com a mais baixa prioridade se transforma o bridge-raiz. O bridge-raiz é
a ponte que se transforma o mestre da rede e se é responsável de todas as decisões
restantes, tais como que a porta precisa de ser obstruída e que a porta precisa de reagir do
modo dianteiro. No caso em que todas as pontes usarem a mesma prioridade, a seguir seus
endereços MAC estão usados para determinar qual é o bridge-raiz. O valor de prioridade de
bridge é fornecido em incrementos de 4096.
 
Etapa 2. Incorpore o tempo de hello ao campo do tempo de hello. Este é o intervalo nos
segundos que um bridge-raiz espera entre mensagens de configuração.



Etapa 3. Incorpore a idade máxima ao campo do max age. Este é o intervalo nos segundos
que o interruptor espera sem receber um mensagem de configuração antes que o
interruptor faça uma tentativa de redefinir sua própria configuração.
 
Etapa 4. Incorpore o retardo de encaminhamento ao campo do retardo de encaminhamento
. Este é o intervalo nos segundos que uma ponte permanece em um estado de
aprendizagem antes de enviar pacotes.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Estado da raiz projetada
 

 
A informação seguinte é indicada na área de raiz projetada:
 

• ID de bridge — A prioridade de bridge concatenada com o MAC address do interruptor.
 
• ID de bridge raiz — A prioridade de Root Bridge concatenada com o MAC address do
bridge-raiz.
 
• Porta de raiz — A porta que oferece o trajeto o mais barato desta ponte ao bridge-raiz. 
 
• Caminho de raiz custado — O custo do trajeto desta ponte à raiz.
 
• Contagens das alterações de topologia — O número total de alterações de topologia de
STP que ocorreram.
 
• Última alteração de topologia — O intervalo de tempo que decorreu desde que a
última alteração de topologia ocorreu. O tempo é indicado nos dias/horas/minutos/formato
dos segundos. 
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