
Ajustes da relação 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 MST (MSTI). Os ajustes da relação MSTP permitem
que você configure a porta MSTP para cada MSTI e indique a informação aprendida pelo
MSTP.
 
O MSTP quando comparado ao Spanning Tree Protocol (STP) é mais rápido porque
tem somente dois estados tais como a transmissão e a obstrução que reduz o tempo de
convergência.
 
O objetivo deste artigo é configurar ajustes da relação MSTP no Switches controlado
empilhável ESW2-550X.
 
Nota: Antes que você configure os ajustes da relação 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.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-550X 
• ESW2-550X-DC
  

Versão de software
 

• v1.2.9.44
  

Ajustes da relação MSTP
 

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



 
Etapa 2. Escolha o exemplo que desejado você quer editar da lista de drop-down do
exemplo.
 
Etapa 3. Escolha a interface desejada a que você quer aplicar os ajustes da
relação MSTP da lista de drop-down do tipo de interface.
 
Etapa 4. O clique vai.
  

Edite ajustes da relação
 

 
Etapa 1. Clique o botão de rádio da porta ou RETARDE-SE você querem alterar e o clique 



edita. A página dos ajustes da relação da edição MSTP abre:
 

 
Etapa 2. (opcional) escolhe o exemplo desejado da lista de drop-down do exemplo ID.
 
Clique (opcional) de etapa 3. o botão de rádio desejado no campo da relação.
 

• Unidade/entalhe e porta — A unidade identifica se o interruptor é um mestre ou um
escravo na pilha. A unidade 1 é mestre, e a unidade 2 é escravo. O entalhe identifica se o
interruptor é ESW2-550 ou ESW2-550X. O slot1 é ESW2-550, e o entalhe 2 é ESW2-
550X. Escolha a opção desejada da lista de drop-down da unidade/entalhe e escolha a
porta desejada da lista de drop-down da porta.
 
• RETARDAÇÃO — Escolha a RETARDAÇÃO desejada da lista de drop-down da
RETARDAÇÃO. Um grupo do agregado do link (RETARDAÇÃO) é usado para ligar junto
portas múltiplas. As retardações multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade
da porta, e fornecem uma redundância de link entre dois dispositivos para aperfeiçoar o
uso da porta.
 

 
Etapa 4. Escolha a prioridade desejada da lista de drop-down da prioridade de interface. O
valor de prioridade determina a escolha da porta quando uma ponte tem duas portas que
podem formar um laço. A porta com baixa prioridade é escolhida como a porta da
transmissão e a outra porta é obstruída.
 
Etapa 5. Os custos de caminho são calculados pela largura de banda entre o Switches. A
porta de raiz é selecionada com base nos custos de caminho. A porta com os mais baixos
custos de caminho ao bridge-raiz torna-se a porta raiz. Clique o botão de rádio que
corresponde ao caminho desejado custado no campo de custos de caminho. 
 



• Padrão do uso — Use os custos padrão gerados pelo sistema.
 
• Definido pelo utilizador — Incorpore um valor para os custos de caminho ao campo
definido pelo utilizador.
 

 
As informações a seguir são exibidas:
 

• Status de porta — O estado RSTP na porta escolhida.
 

– Deficiente — O STP é desabilitado na porta.
 
– Obstruindo — A porta é obstruída. A porta não pode enviar o tráfego ou aprender
endereços MAC. A porta pode enviar dados BPDU.
 
– Transmissão — A porta pode enviar o tráfego e pode aprender endereços novos MAC.
 

• Papel — O papel da porta atribuída pelo STP para fornecer trajetos STP. Os papéis
disponíveis são:
 

– Raiz — Tem o trajeto o mais barato para enviar pacotes ao bridge-raiz.
 
– Designado — A relação através de que a ponte é conectada ao LAN, que fornece o
trajeto o mais barato do LAN ao bridge-raiz.
 
– Substituição — Fornece um caminho alternativo ao bridge-raiz da relação da raiz.
 
– Backup — Fornece um caminho backup ao Designated Port. Os portos de backup são
usados igualmente quando um LAN tem dois ou mais conexões estabelecidas a um
segmento compartilhado.
 
– Deficiente — A porta não está participando na medida - árvore.
 
– Limite — A porta é uma porta de limite. A porta de limite é atribuída seu estado do
exemplo 0.
 

• Modo — O modo atual de medida - árvore tal como o STP ou o RSTP clássico.
 
• Tipo — Os tipos da porta MST são:
 

– Limite — A porta anexa pontes MST a um LAN em uma região remota. Indica se o
dispositivo conectado no outro lado do link usa um RSTP ou um modo STP.
 
– Interno — A porta é uma porta interna.



• Bridge designada ID — O ID da ponte que conecta o LAN compartilhado à raiz.
 
• Designated Port ID — O ID do bridge designada que conecta o LAN compartilhado à raiz.
 
• Custo designado — Os custos de porta na topologia STP. Se o custo é baixo então,
quando o STP detecta um laço há menos de uma possibilidade que a porta está obstruída.
 
• Saltos restantes — O número de saltos lavra o destino seguinte.
 
• Transição dianteira — O número de vezes que a porta mudou do estado de
encaminhamento ao estado de bloqueio.
 

Etapa 6. O clique aplica-se.
  

Copie ajustes da relação MSTP
 

 
Etapa 1. Clique ajustes da cópia para copiar os ajustes de uma relação a outro. A janela de
configuração da cópia aparece:
 

 

 
Etapa 2. Incorpore a relação ou uma escala das relações a que a configuração é copiada no



campo fornecido.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
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