
●

●

A configuração do protocolo rapid spanning-tree
(RSTP) no 200/300 Series controlou o Switches 

Objetivos
 

Os laços em uma rede ocorrem quando as rotas alternativa existem entre anfitriões. Os
laços em uma rede extendida podem fazer com que os switch de Camada 2 enviem o
tráfego indefinidamente, que conduz ao tráfego aumentado e à eficiência de rede reduzida.
O Spanning Tree Protocol (STP) fornece um caminho único entre todas as duas estações
final a fim impedir laços. O protocolo rapid spanning-tree (RSTP) detecta topologias de rede
para fornecer uma convergência mais rápida e para criar uma rede sem os laços. Isto é o
mais eficaz quando a topologia de rede é naturalmente árvore estruturada.
 
Este artigo explica como configurar o RSTP pela porta no Switches controlado 200/300
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

1.3.0.62
  

Medida - instalação global da árvore
 

Primeiramente, você precisa de certificar-se que os parâmetros para o RSTP estão
permitidos no interruptor.
 
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:
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Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade na medida - campo da árvore para
permitir o STP.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio rápido STP no campo de modo da operação de STP para
usar o RSTP como o modo de operação de STP.
 
Etapa 4. Clique sobre das opções disponíveis no BPDU que segura o campo para segurar
pacotes da unidade de dados de protocolo de bridge (PDU) quando o STP é desabilitado:
 
Etapa 5. Clique sobre uma das opções disponíveis no campo de valores padrão dos custos
de caminho para atribuir custos do caminho padrão:
 

Filtração — Esta opção filtra pacotes de BPDU.
Inundar — Esta opção inunda pacotes de BPDU.
Curto — Esta opção usa uma escala de 1 a 65,535 para custos de caminho de porta.
Por muito tempo — Esta opção usa uma escala de 1 a 200,000,000 para custos de caminho
de porta.
 



Etapa 6. O clique aplica-se para salvar seus ajustes.
  

Permita a medida do Rapid - árvore em uma porta
 

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

 
Etapa 2. Se um dispositivo conectado é descoberto através do STP, escolha a relação que
é conectada ao dispositivo e o clique ativa a migração do protocolo. Isto executa um teste
no dispositivo conectado para ver o tipo de STP. O interruptor comunica-se então com o
dispositivo conectado com o uso do tipo respectivo STP do dispositivo conectado
 
Etapa 3. Na lista de drop-down do filtro, escolha se configurar uma porta ou uma
RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link).
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio da porta /LAG que você quer permitir o RSTP.
 
Etapa 5. O clique edita. A janela de configuração da relação da edição RSTP aparece.
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Etapa 6. No campo de status administrativo ponto a ponto, clique uma das opções
disponíveis:
 
Nota: As portas definidas como o Full-duplex são consideradas os links pontos a ponto da
porta.
 
A informação seguinte sobre o port/LAG é indicada:
 

Permita — Permitir esta característica fará esta porta como uma porta de ponta RSTP e trá-la
ao modo de encaminhamento STP do que o normal mais rápido.
Desabilitação — A porta não será considerada como ponto a ponto para finalidades RSTP,
STP trabalhará na velocidade regular.
Auto — Determina o status de switch automaticamente usando RSTP BPDU.
Status operacional ponto a ponto — Indicadores permitidos se a distância administrativa
ponto a ponto é ajustada ao automóvel.
Papel — O papel da porta como atribuído pelo STP para fornecer o trajeto STP.
Modo — O modo Spanning Tree atual.
Jejua o status operacional do link — O estado do link rápido.
Status de porta — Estado RSTP na porta.
 

Etapa 7. O clique aplica-se para salvar suas mudanças.
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