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Configurar ajustes STP em um interruptor com o
CLI 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) protege domínios de transmissão da camada 2 das
tempestades de transmissão seletivamente ajustando os links ao modo standby para
impedir laços. No modo standby, estes links param de temporariamente transferir dados do
usuário. Depois que as alterações de topologia, de modo que transferência de dados esteja
tornada possível, os links re-são ativadas automaticamente.
 
Os laços da rede ocorrem quando há umas rotas alternativa entre anfitriões. Estes laços
fazem com que os switch de Camada 2 enviem o tráfego através da rede infinitamente,
reduzindo a eficiência de rede. O STP fornece um trajeto original entre valores-limite em
uma rede. Estes trajetos eliminam a possibilidade de laços da rede. O STP é configurado
tipicamente quando há uns enlaces redundantes a um host para impedir o laço da rede.
 
Os suportes do dispositivo as seguintes versões do Spanning Tree Protocol:
 

STP clássico — Fornece um caminho único entre todas as duas estações final, evitando
e eliminando laços.
STP rápido (RSTP) — 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. O RSTP é permitido à revelia.
STP múltiplo (MSTP) — O MSTP é baseado no RSTP. Detecta laços da camada 2, e
tenta abrandá-los impedindo a porta involvida do tráfego transmissor. Desde que os
laços existem em uma base da por-camada 2-domain, uma situação pode ocorrer
quando uma porta é obstruída para eliminar um STP loop. O tráfego será enviado à
porta que não é obstruída, e o sem tráfego será enviado à porta que é obstruída. Este
não é um uso eficiente da largura de banda porque o porto bloqueado será sempre não
utilizado.
 

O MSTP resolve este problema permitindo diversos exemplos STP, de modo que seja
possível detectar separadamente e abrandar laços em cada exemplo. Isto permite uma
porta de ser obstruído para uns ou vários exemplos STP mas NON-de ser obstruído para
outros exemplos STP. Se os VLAN diferentes são associados com os exemplos diferentes
STP, a seguir seu tráfego estará retransmitido baseou no estado de porta STP de seus
exemplos associados MST. Isto resulta melhor utilização da largura de banda.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o STP em um interruptor com o CLI.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
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Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar a medida - propriedades da árvore
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam 
aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X-48MP é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

 
Etapa 3. Para permitir a funcionalidade STP no interruptor, entre no seguinte:
 

 

 
Etapa 4. Para configurar o protocolo STP para ser executado no interruptor, entre no
seguinte:
 

 
As opções são:
 

stp — O STP clássico fornece um caminho único entre todos os dois valores-limite,
eliminando e impedindo laços dos trabalhos em rede.
rstp — O RSTP detecta topologias de rede para fornecer uma convergência mais rápida
da medida - árvore. Esta opção é permitida à revelia.
mst — O MSTP é baseado no RSTP. Detecta laços da camada 2, e tenta abrandá-los
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impedindo a porta involvida do tráfego transmissor.
 

 
Nota: Neste exemplo, o rstp é usado.
 
Etapa 5. Para ajustar o método do custo do caminho padrão, entre no seguinte:
 

 
As opções são:
 

por muito tempo — Especifica o valor para custos de caminho de porta. A escala é de
um até 200000000.
curto — Especifica o valor para custos de caminho de porta. A escala é uma a 65535.
 

 
Etapa 6. Para configurar a prioridade do STP do interruptor, que é usada para determinar
que ponte é selecionada como o bridge-raiz, entre no seguinte:
 

 
número de prioridade — Especifica a prioridade de bridge. A escala é de 0 até 61440.
 

 
Nota: Neste exemplo, 32768 são usados.
 
Etapa 7. (opcional) para configurar como frequentemente o interruptor transmite mensagens
Hello Messages aos outros dispositivos, entra no seguinte:
 

 
segundos — Especifica a medida - tempo de hello da árvore nos segundos. A escala é
de 1 até os segundos 10. O valor padrão é 2 segundos.
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Nota: Neste exemplo, o tempo de hello do padrão de 2 segundos é usado.
 
Etapa 8. (opcional) para configurar a idade máxima STP, entra no seguinte:
 

 
segundos — Especifica a medida - idade máxima da ponte da árvore nos segundos. A
escala é de seis até 40 segundos. O valor padrão é 20 segundos.
 

 
Nota: Neste exemplo, o valor padrão de 20 segundos é usado.
 
Etapa 9. (opcional) para configurar o tempo dianteiro da ponte STP, que é a quantidade de
tempo um a porta permanece nos estados de escuta e aprendizagem antes de entrar no
estado de encaminhamento, entra no seguinte: 
 

 
segundos — Especifica a medida - a árvore cronometra para a frente nos segundos. A
escala é de quatro até 30 segundos. O valor padrão é de 15 segundos.
 

 



Nota: Neste exemplo, o valor padrão de 15 segundos é usado.
 
Etapa 10. (opcional) para permitir o protetor do laço de retorno STP, entra no seguinte: 
 

 
Nota: Permitindo esta característica verifica se uma porta de raiz ou uma porta da raiz
alternada recebem o bridge protocol data units (BPDU). Neste exemplo, o protetor do laço
de retorno STP é permitido.
 

 
Etapa 11. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:
 

 

 
Etapa 12. (Opcional) para indicar os ajustes STP no interruptor, entre no seguinte:
 

 



 
Etapa 13. (Opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:
 

 

 
Etapa 14. (Opcional) pressione Y para o Yes ou N para não em seu teclado uma vez que a
alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes STP em seu interruptor com o
CLI.
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