
Configuração das configurações da interface do
Protocolo de Árvore Estendida Múltipla (MSTP -
Multiple Spanning Tree Protocol) em Switches
empilháveis Sx500 Series 

Objetivos
 

O MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) é uma extensão do RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol). O MSTP desenvolve ainda mais a utilidade das VLANs. O MSTP configura uma
spanning tree separada para cada grupo de VLAN e bloqueia todos os caminhos
alternativos possíveis em cada spanning tree, exceto um. Uma MSTI (Multiple Spanning
Tree Instance) calcula e cria uma topologia sem loops para ligar pacotes das VLANs que
mapeiam para a instância.
 
As configurações de interface MSTP são usadas para configurar as configurações de porta
MSTP para cada instância MST. Também é usado para visualizar estatísticas que foram
aprendidas do protocolo.
 
Este artigo explica como configurar as configurações de interface MSTP nos switches
empilháveis Sx500 Series.
 
Nota: Antes de definir as configurações de interface do MSTP, você deve escolher o modo
de operação do STP múltiplo. Consulte o artigo Spanning Tree Protocol (STP) Configuration
on Sx500 Series Stackable Switches.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Switches Empilháveis Sx500 Series
  

Versão de software
 

v1.2.7.76
  

Configurações da interface MSTP
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Spanning Tree > MSTP
Interface Settings. A página MSTP Interface Settings é aberta:
 



 
Etapa 2. Escolha a instância desejada que deseja editar na lista suspensa Instância igual a
Para.
 
Etapa 3. Escolha a interface desejada para a qual deseja aplicar as configurações da
interface MSTP na lista suspensa Tipo de interface igual a.
 
Etapa 4. Clique em Ir.
  

Editar configurações da interface
 

 
Etapa 1. Clique no botão de opção da porta ou LAG que deseja modificar e clique em Editar
. A janela Edit MSTP Interface Settings é exibida.
 



 
Etapa 2. (Opcional) Escolha a instância desejada na lista suspensa ID da instância.
 
Etapa 3. (Opcional) Clique no botão de opção desejado no campo Interface.
 

Unidade/Slot — Nas listas suspensas Unidade/Slot e Porta, escolha a porta a configurar. A
unidade identifica se o switch está ativo ou um membro na pilha. O slot identifica qual
switch está conectado a qual slot (o slot 1 é SF500 e o slot 2 é SG500). Se você não está
familiarizado com os termos usados, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos
.
 
Lag — Escolha o LAG desejado na lista suspensa LAG. Um LAG (Link Aggregate Group) é
usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a
flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o
uso da porta.
 

 
Etapa 4. Escolha a prioridade desejada na lista suspensa Interface Priority (Prioridade de
interface). O valor de prioridade determina a escolha da porta quando uma bridge tem duas
portas que podem formar um loop. A porta com prioridade mais baixa é escolhida como
porta de encaminhamento e a outra porta é bloqueada.
 
Etapa 5. O custo do caminho é calculado pela largura de banda entre os switches. A porta
raiz é selecionada com base no custo do caminho. A porta com os mais baixos custos de
caminho ao bridge-raiz torna-se a porta raiz. Clique no botão de opção que corresponde ao
custo do caminho desejado no campo Custo do caminho. 
 

Usar padrão — Use o custo padrão gerado pelo sistema.
 
Definido pelo usuário — Insira um valor para o custo do caminho no campo Definido pelo
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usuário.
 

 
As informações a seguir são exibidas:
 

Status da porta — O status do RSTP na porta escolhida.
 

- Desativado — O STP está desabilitado na porta.
 
- Bloqueio — A porta está bloqueada. A porta não pode encaminhar tráfego ou aprender
endereços MAC. A porta pode encaminhar dados de BPDU.
 
- Encaminhamento — A porta pode encaminhar tráfego e aprender novos endereços
MAC.
 

Função — A função da porta atribuída pelo STP para fornecer caminhos STP. As funções
disponíveis são:
 

- Raiz — Tem o caminho de menor custo para encaminhar pacotes para a Root Bridge.
 
- Designado — A interface através da qual a bridge está conectada à LAN, que fornece o
caminho de menor custo da LAN para a Root Bridge.
 
- Alternativa - Fornece um caminho alternativo para a Root Bridge a partir da interface
raiz.
 
- Backup — fornece um caminho de backup para a porta designada. As portas de backup
também são usadas quando uma LAN tem duas ou mais conexões estabelecidas com
um segmento compartilhado.
 
- Desabilitado — A porta não está participando do Spanning Tree.
 
- Limite — A porta é uma porta de limite. A porta de limite está alocada em seu estado a
partir da instância 0.
 

Modo — O modo atual de spanning tree como STP clássico ou RSTP.
 
Tipo — Os tipos da porta MST são:
 

- Limite — A porta conecta pontes MST a uma LAN em uma região remota. Indica se o
dispositivo conectado do outro lado do link usa um modo RSTP ou STP.
 
- Interno — A porta é uma porta interna.
 



ID da ponte designada — A ID da bridge que conecta a LAN compartilhada à raiz.
 
ID da porta designada — A ID da bridge designada que conecta a LAN compartilhada à
raiz.
 
Custo designado — O custo da porta na topologia STP. Se o custo for baixo, quando o
STP detectar um loop, há menos chances de a porta ser bloqueada.
 
Saltos restantes — Número de saltos até o próximo destino.
 
Transmissão de encaminhamento — O número de vezes que a porta mudou do estado de
encaminhamento para o estado de bloqueio.
 

Etapa 6. Clique em Apply.
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