
VLAN ao mapeamento do exemplo do protocolo
multiple spanning-tree (MSTP) no interruptor
ESW2-550X 

Objetivo
 

Um VLAN ajuda um grupo de anfitriões a comunicar-se como se estão na rede física,
apesar de seu lugar.
 
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 do Spanning Tree Múltipla (MST) que podem executar os exemplos múltiplos
MST (MSTI). Cada VLAN pode ser traçado a um MSTI e para que os dispositivos sejam na
mesma região devem ter os mesmos VLAN ao traço MSTI.
 
Nota: O mesmo MSTI pode ser traçado a mais de um VLAN, mas cada VLAN pode somente
ter um MSTI anexado a ele.
 
Este documento explica como traçar o VLAN aos exemplos MSTP no interruptor controlado
empilhável ESW2-550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

VLAN ao mapeamento do exemplo MSTP
 

Antes do mapeamento do MSTP, o usuário deve escolher o modo STP múltiplo de operação
na medida - árvore > status do STP & configurações globais. Refira o estado e as
configurações globais do protocolo configure spanning-tree do artigo (STP) no interruptor
ESW2-550X.
 
O usuário pode criar VLAN do gerenciamento de VLAN > cria o VLAN. Refira a 
configuração de VLAN do artigo no interruptor ESW2-550X.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a medida - árvore > VLAN ao
exemplo MSTP. O VLAN à página do exemplo MSTP abre:
 



 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado para o exemplo ID MSTP a que você quer traçar
um VLAN, e o clique edita no VLAN à tabela do exemplo MSTP. O exemplo da edição
MSTP ao indicador VLAN aparece:
 



 
Etapa 3. (opcional) escolhe o MSTP desejado ID da lista de drop-down do exemplo ID
MSTP, o VLAN é traçada ao MSTI escolhido.
 

 
Etapa 4. Incorpore o ID de VLAN ou uma escala dos VLAN que precise de ser traçada ao
MSTP no campo VLAN.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio exigido no campo de ação.
 

• Adicionar — Para adicionar o VLAN ao MSTI.
 
• Remova — Para remover o VLAN ou a escala dos VLAN já traçados ao MSTI.
 

Etapa 6. O clique aplica-se. As mudanças são indicadas no VLAN à tabela do exemplo
MSTP.
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