
Configuração do exemplo do protocolo multiple
spanning-tree (MSTP) no interruptor ESW2-
550X 

Objetivo
 

O protocolo multiple spanning-tree (MSTP) é uma extensão ao protocolo rapid spanning-tree
(RSTP). O MSTP permite a formação de regiões do Spanning Tree Múltipla (MST) que
podem executar os exemplos múltiplos MSTP (MSTI). Os ajustes MSTI permitem que você
configure e ver os parâmetros de cada MSTI.
 
Nota: O mesmo MSTI pode ser traçado a mais de um VLAN, mas cada VLAN pode somente
ter um MSTI anexado a ele.
 
O objetivo deste artigo é ver e configurar o MSTI no Switches controlado empilhável ESW2-
550X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes do exemplo MSTP
 

Antes da configuração do exemplo do MSTP, você deve escolher o modo STP múltiplo de
operação; refira o estado e as configurações globais do protocolo configure spanning-tree
do artigo (STP) no interruptor ESW2-550X.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a medida - árvore > ajustes do
exemplo MSTP. A página dos ajustes do exemplo MSTP abre:
 



 
Etapa 2. Escolha o MSTI desejado da lista de drop-down do exemplo ID.
 

 
Nota: O VLAN incluído para o exemplo escolhido é indicado no campo incluído VLAN. Para
traçar os VLAN a um MSTI referem o artigo VLAN ao mapeamento do exemplo MSTP no
interruptor ESW2-550X.
 



 
Etapa 3. Incorpore a prioridade da ponte ao campo da prioridade de bridge. A ponte com
baixa prioridade é escolhida como o bridge-raiz. Se há pontes com a mesma prioridade
então os endereços MAC estão comparados. O valor de prioridade de bridge deve ser em
incrementos de 4096.
 
As informações a seguir são exibidas:
 

• Ponte da raiz projetada — A prioridade e o MAC address do bridge-raiz para o MSTI.
 
• Porta de raiz — Porta de raiz do exemplo escolhido.
 
• Caminho de raiz custado — Custo do caminho de raiz do exemplo escolhido.
 
• ID de bridge — A prioridade e o MAC address do interruptor para o MSTI.
 
• Saltos restantes — Número de saltos até o destino seguinte.
 

Etapa 4. O clique aplica-se.
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