
     HIRSCHMANN RSTP KURULUMU 
 

 

Resimde görüldüğü gibi 2 farklı ringi tek cihazdan yönetmek mümkün. 

Bunu nasıl yaptığımıza başlamadan önce şunu belirtmeliyim, 

Eğer birden fazla Ring yapılmak isteniyorsa yada bir ring hattının cihazlarına birden fazla ring kolu 
ilave edilmek isteniyorsa, ayarlarımızı RSTP’ye göre yapmamız gerekiyor.  

Hirschmann cihazlarda HiperRing ve RSTP aynı anda çalışmaz. Fakat bizden istenen HiperRing ise 
yukarıda görülen resimdeki Ring MANAGER swich’in üzerine sadece subring olarak eklenir ve buda 2 
den fazla yapıya izin vermez. 

Ama ana Ring hattı üzerineki her Swich’e alt ring yapılmak isteniyorsa bunu RSTP’yi kullanarak 
yapabiliriz. 

 

İlk yapılması gereken Sahadaki cihazların doğru portlar üzerinden kurulumudur. 

Ayarlarını yapmadan önce tüm cihazların hangi portlarını kullanacağımızı belirlemememiz lazım. RSTP 
ring yapısını kullanacağımız portları belirledikten sonra bağlantılarını bitirip bilgisayarımızı kullanmaya 
başlayabiliriz.  

 

 

 

 

 

 



Not : Bağlantılar için yukarıdaki resime dikkat ederseniz cihazın 9. Portundan çıkan kablo diğer 
cihazın 10. Portuna bağlanıyor,bu cihazında 9. Portundan çıkıp sonraki cihazın 10. Portuna 
gidiyor.Burada port numarası 9-10 olmak zorunda değil , istediğiniz portu kullanabilirsiniz , yalnızca 
hangi portları kullanıyorsanız diğer cihazlarda da aynı portu kullanmamız gerekir. 

 

 

Sahadaki cihazların bağlı olduğundan emin olmak için herhangi bir swich’e bağlanalım. 

Bilgisayarımızın ip segmentinin swich’ler le aynı olmasını sağlayalım. 

 

 

 

Kullanacağımız programın adı HiDiscovery, İnternetten aratıp bulabilirsiniz. 

İpucu : Programı kurduktan sonra yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor.   

 

 

 

 

 

 

 



Programı açtıktan sonra otomatik olarak networkü aramaya başlar ve bulduğu cihazları listeler. 

 

Listelenen cihazların üzerine çift tıklayarak ip ve isim değiştirebilirsiniz. 

Bu işlem bittikten sonra Web browser ile bağlanırız. 

Bilgisayarınızda Java Runtime yüklü olması gerekiyor.Eğer yüklü değil ise cihazın arayüzüne 
ulaşamazsınız. 

Karşınıza gelen giriş sayfasında  Kul.adı : admin  şifre : private yazarak cihazın arayüzüne ulaşıyoruz. 

 

Açılan sayfada Redundancy menüsünün altında sırasıyla Spaning Tree-Global seçilir. 

Operation bölümünde ON-OFF seçeneğinden ON seçilir , set butonuna basılır,sol menüde Load/Save 
sekmesi Sarı uyarı işaretine döner,bu işaretin sarı renk’e dönüşmesinin sebebi yaptığımız ayarı henüz 
cihaza kaydetmediğimizi belirtmek içindir.  

Load/Save i tıkladıktan sonra karşımıza gelen sayfada save butonuna basarak yaptığımız ayarı cihaz 
üzerine kayıt ederiz.Cihazın enerjisi gidip gelse dahi yapılan kurulum üzerinden çalışmaya devam 
edecektir. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 



Eğer Kullandığımız portların haricinde RSTP çalışmasını istemiyorsak, Global altındaki Port sekmesine 
tıklayarak , aktif portların haricindeki diğer portların kutucuklarındaki tiki kaldırıp set ederiz ve 
yeniden Load/Save menüsüne gelerek yaptığımız işlemi kaydederiz. 

 

 

 

 

Bu işlemlerin aynısını diğer cihazlarda da yaparak kurulumu bitiriyoruz. 

En son baktığımızda mevcut yapınızın aşağıdaki resimdeki gibi olması gerekiyor. 

 

 


