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Permita o Spanning Tree Protocol (STP) em um
ponto de acesso Wireless 

Objetivo
 

O Spanning Tree Protocol (STP) é um protocolo de rede usado em uma rede de área local
(LAN). A finalidade do STP é permitir a conexão de redundância entre dispositivos ao
assegurar uma topologia sem loop para um LAN. O STP remove os laços com um algoritmo
que garanta que há somente um caminho ativo entre dois dispositivos de rede. Assegura-se
de que o tráfego tome o caminho mais curto possível dentro da rede. Pode igualmente
automaticamente re-permitir caminhos redundantes como caminhos backup caso que o
caminho ativo falha.
 
O STP elimina os laços da rede que aperfeiçoam desse modo o desempenho da rede.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como permitir o Spanning Tree Protocol em um ponto de
acesso Wireless (WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP500 Series – WAP571, WAP571E
WAP351
  

Versão de software
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.2.2 — WAP351
  

Permitem a medida - árvore em um WAP
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do Access point e escolha a administração >
configurações de Spanning Tree.
 

WAP351  WAP571/WAP571E 



 
Etapa 2. Certifique-se que a caixa de verificação do status do STP está verificada para
permitir globalmente a característica. Quando permitidas, as ajudas STP impedem comutar
laços. Esta opção é permitida à revelia.
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Nota: Se você tem um WAP571/WAP571E, salte para pisar 5.

A verificação (opcional) de etapa 3. a inundação BPDU da possibilidade se o STP é
desabilitado na caixa de verificação das portas para inundar os pacotes de BPDU recebidos
da porta ou das portas cujo o status do STP está desabilitado, ou para desmarcar para
deixar cair os pacotes de BPDU recebeu da porta ou das portas cujo o status do STP é
desabilitado. Esta opção é permitida à revelia e encontrada somente no WAP351.



Etapa 4. (opcional) sob pelo status do STP da porta que ajusta a área, verifica as caixas de
seleção para permitir o STP em sua porta preferida Ethernet/WDS.

Nota: Neste exemplo, o STP é permitido nas portas GE1, GE3, GE4, GE5, WDS2, e WDS3
somente.



Etapa 5. Salvaguarda do clique.

Você agora permitiu com sucesso o Spanning Tree Protocol em seu ponto de acesso
Wireless.
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