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Introdução

Este documento fornece um exemplo de configuração sobre como configurar Controllers de
Wireless LAN (WLCs) e Lightweight Access Points (LAPs) para multicasting e comunicação com
uma rede com fio compatível com multicast.

Pré-requisitos

Requisitos

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

Conhecimento básico da configuração de APs e de Cisco WLCs.●

Conhecimento de como configurar o roteamento e o multicasting básicos em uma rede ligada
com fio.

●

Componentes Utilizados



As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco 3504 WLC que executa a versão de firmware 8.5●

Regaços do Cisco 3702 Series●

Cliente Wireless de Microsoft Windows 10 com Intel (R) adaptador duplo Sem fio-C.A. 8265
da faixa

●

Cisco 6500 Switch que executa a liberação do Cisco IOS ® Software 12.2(18)●

Dois Cisco 3650 Series Switch que executam o Cisco IOS Software Release 16.3.7●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Multicast em controladores do Wireless LAN (WLCs)

Se sua rede apoia o multicasting do pacote, você pode configurar o método do Multicast que os
usos do controlador a fim transportar ao mesmo tempo os pacotes de transmissão múltipla sobre
CAPWAP a tudo ou a diversos Access point. O controlador executa o multicasting em dois
modos:

Modo de Unicast - Neste modo, os unicasts do controlador cada pacote de transmissão
múltipla a cada AP associado ao controlador. Este modo é incapaz, mas pôde ser exigido nas
redes que não apoiam o multicasting.

●

Modo multicast - Neste modo, o controlador envia pacotes de transmissão múltipla a um
grupo de transmissão múltipla CAPWAP. Este método reduz-se em cima no processador do
controlador e desloca-se o trabalho da replicação do pacote a sua rede, que é muitos mais
eficiente do que o método do unicast. Quando você usa VLAN/Subnet diferente para o AP e o
WLC então o roteamento de transmissão múltipla é imperativo na face da tela para apoiar a
transmissão do pacote de transmissão múltipla do downlink CAPWAP de WLC ao AP.

●

Quando você permite o modo do Multicast e o controlador recebe um pacote de transmissão
múltipla do LAN ligado com fio, o controlador encapsula o pacote usando CAPWAP e para a
frente o pacote ao endereço de grupo de transmissão múltipla CAPWAP. O controlador usa
sempre a interface de gerenciamento enviando pacotes de transmissão múltipla. Os Access point
no grupo de transmissão múltipla recebem o pacote e enviam-no a todo o BSSIDs traçado à
relação em que os clientes recebem o tráfego multicast. Da perspectiva do Access point, o
Multicast parece ser uma transmissão a todos os SSID.

Comportamento da transmissão em WLC diferente

Àrevelia, o WLC não enviará nenhuns pacotes de transmissão (tal como o tráfego de Upnp) a
menos que o encaminhamento de transmissão for permitido. Emita este comando do WLC CLI a
fim permitir a transmissão:

config network broadcast enable

Ou permita-a com o GUI:



A transmissão usa o modo do Multicast que é configurado no WLC, mesmo se o Multicast não é
girado sobre. Isto é porque você não pode ajustar o IP address ou o modo a menos que você
permitir o Multicast no GUI. Consequentemente, se o modo do Multicast é unicast e a transmissão
está girada sobre, este é os usos da transmissão do modo (o tráfego de broadcast replicated no
WLC e no unicast a cada AP). Se o modo do Multicast é ajustado ao Multicast com um endereço
de multicast, a seguir a transmissão usa este modo (cada pacote de transmissão é enviado
através do grupo de transmissão múltipla aos APs).

Nota: Até a liberação 7.5, o número de porta usado para o Multicast CAPWAP era 12224.
Da liberação 7.6 avante, o número de porta usado para CAPWAP é mudado a 5247.

O Multicast com ultrapassagem AAA é apoiado da liberação 4.2 do controlador do Wireless LAN e
mais atrasado. Você tem que permitir o IGMP Snooping no controlador de fazer o trabalho do
Multicast com ultrapassagem AAA.

IGMP Snooping em WLC

O IGMP Snooping é apoiado em WLC para dirigir melhor pacotes de transmissão múltipla.
Quando esta característica é permitida, o controlador recolhe relatórios IGMP dos clientes,
processa os relatórios, cria IDs originais do grupo de transmissão múltipla (MGIDs) dos relatórios
IGMP após ter verificado o endereço de multicast da camada 3 e o número de VLAN, e envia os
relatórios IGMP ao interruptor da infraestrutura. O controlador envia estes relatórios com o
endereço de origem como o endereço da relação em que recebeu os relatórios dos clientes.

O controlador atualiza então a tabela do Access point MGID no AP com o endereço MAC de
cliente. Quando o controlador receber o tráfego multicast para um grupo de transmissão múltipla
particular, ele para a frente ele a todos os APs. Contudo, somente aqueles APs que têm os
clientes ativo que escutam ou subscritos a esse grupo de transmissão múltipla para enviar o
tráfego multicast nesse WLAN particular. Os pacotes IP são enviados com um MGID que seja
original para um ingresso VLAN e o grupo da transmissão múltipla de destino. Os pacotes de
transmissão múltipla da camada 2 são enviados com um MGID que seja original para a interface
de ingresso.

O controlador apoia a espião v1 da descoberta do ouvinte do Multicast (MLD) para o Multicast
IPv6. Esta característica mantém-se a par e entrega-se de fluxos do Multicast IPv6 aos clientes
que os pedem. A fim apoiar o Multicast IPv6, você deve permitir o Modo multicast global.

Nota: Quando você desabilita o Modo multicast global, o controlador ainda encaminha os
mensagens de transmissão múltipla do IPv6 ICMP, tais como anúncios do roteador e



DHCPv6 solicita, como estes são exigidos para que o IPv6 trabalhe. Em consequência,
permitir o Modo multicast global no controlador não impacta o ICMPv6 e as mensagens
DHCPv6. Estas mensagens serão encaminhadas sempre independentemente do fato que o
Modo multicast global for permitido.

Quando o IGMP Snooping é desabilitado, o seguinte é verdadeiro:

O controlador usa sempre a camada 2 MGID quando envia dados de transmissão múltipla ao
Access point. Cada relação criada é atribuída a uma camada 2 MGID. Por exemplo, a
interface de gerenciamento tem um MGID de 0, e a primeira interface dinâmica criada é
atribuída um MGID de 8, que incremente enquanto cada interface dinâmica é criada.

●

Os pacotes de IGMP dos clientes são enviados ao roteador. Em consequência, a tabela do
roteador IGMP é atualizada com o IP address dos clientes como o último repórter.

●

Quando o IGMP Snooping é permitido, o seguinte é verdadeiro:

O controlador usa sempre a camada 3 MGID para todo o tráfego multicast da camada 3
enviado ao Access point. Para todo o tráfego multicast da camada 2, continua a usar a
camada 2 MGID.

●

Os pacotes de registro IGMP dos clientes Wireless são consumidos ou absorvidos pelo
controlador, que gerencie uma pergunta para os clientes. Depois que o roteador envia a
pergunta IGMP, o controlador envia os relatórios IGMP com seu IP address da relação como
o IP address do ouvinte para o grupo de transmissão múltipla. Em consequência, a tabela do
roteador IGMP é atualizada com o IP address do controlador como o ouvinte do Multicast.

●

Quando o cliente que está escutando os grupos de transmissão múltipla vagueia de um
controlador a outro, o primeiro controlador transmite toda a informação do grupo de
transmissão múltipla para o cliente de escuta ao segundo controlador. Em consequência, o
segundo controlador pode imediatamente criar a informação do grupo de transmissão
múltipla para o cliente. O segundo controlador envia os relatórios IGMP à rede para todos os
grupos de transmissão múltipla que o cliente estava escutando. Auxílios deste processo em
transferência sem emenda dos dados de transmissão múltipla ao cliente.

●

O trabalho WLC na maior parte no IGMPv1 e no v2. Uso IGMPv2 APs juntar-se ao grupo de
transmissão múltipla do capwap. Quando os clientes Wireless enviam os relatórios igmpv3,
estão traduzidos e enviados como igmpv2 pelo WLC para a rede ligada com fio. As respostas
são esperadas desde então no IGMPv2. Isto significa que os clientes Wireless podem usar o
IGMPv3 mas as características da rede ligada com fio IGMPv3 não estão apoiados pelo
WLC.

●

Notas:
- O MGIDs é específico do controlador. Os mesmos pacotes do grupo de transmissão
múltipla que vêm do mesmo VLAN em dois controladores diferentes podem ser traçados a
dois MGIDs diferente.
- Se o Multicast da camada 2 é permitido, um único MGID está atribuído a todos os
endereços de multicast que vêm de uma relação.
- O número máximo de grupos de transmissão múltipla apoiados pelo VLAN para um
controlador é 100.

Multicast sem fio que vagueia

Um desafio principal para um cliente do Multicast em um ambiente Wireless é manter sua



sociedade de grupo de transmissão múltipla quando movido sobre o WLAN. As gotas na conexão
Wireless que se movem do AP-à-AP podem causar um rompimento no aplicativo multicast de um
cliente. O Internet Group Management Protocol (IGMP) joga um papel importante na manutenção
da informação dinâmica da membrasia do clube.

Uma compreensão básica do IGMP é importante compreender o que acontece à sessão do
Multicast de um cliente quando vagueia sobre a rede. Em um exemplo vagueando da camada 2,
as sessões são mantidas simplesmente porque o AP estrangeiro, se configurado corretamente, já
pertence ao grupo de transmissão múltipla, e o tráfego não é escavado um túnel a um ponto de
âncora diferente na rede. Os ambientes vagueando da camada 3 são um pouco de mais
complexos desse modo, e, dependente em cima do que modo do Tunelamento você configurou
em seus controladores, os mensagens IGMP enviados de um cliente Wireless podem ser
afetados. O modo do Tunelamento da mobilidade do padrão em um controlador é assimétrico.
Isto significa que o tráfego de retorno ao cliente está enviado à âncora WLC e encaminhado então
ao WLC estrangeiro, onde a conexão de cliente associada reside. Os pacotes externos são
encaminhados para fora a relação estrangeira WLC. No modo simétrico do Tunelamento da
mobilidade, ambo o tráfego de entrada e de saída é escavado um túnel ao controlador da âncora.

Se o cliente de escuta vagueia a um controlador em uma sub-rede diferente, os pacotes de
transmissão múltipla estão escavados um túnel ao controlador da âncora do cliente para evitar a
verificação de filtração do caminho reverso (RPF). A âncora então para a frente que os pacotes
de transmissão múltipla à infraestrutura comutam.

Diretrizes para usar o Modo multicast

A solução de rede do Cisco Wireless usa alguns intervalos de endereço IP para finalidades
específicas, e você deve manter estas escalas na mente quando você configura um grupo de
transmissão múltipla: 224.0.0.0 com 224.0.0.255 - Endereços locais de link
reservados224.0.1.0 com 238.255.255.255 - Endereços globalmente no escopo239.0.0.0
através dos endereços do espaço 239.255.x.y /16 - Limited

●

Quando você permite o modo do Multicast no controlador, você deve igualmente configurar
um endereço de grupo de transmissão múltipla CAPWAP. Os APs subscrevem ao grupo de
transmissão múltipla CAPWAP que usa o IGMP.

●

Os APs no modo de monitor, no modo do sniffer, ou no modo desonesto do detector não se
juntam ao endereço de grupo de transmissão múltipla CAPWAP.

●

O grupo de transmissão múltipla CAPWAP configurado nos controladores deve ser diferente
para controladores diferentes.

●

CAPWAP APs transmitem pacotes de transmissão múltipla em uma das taxas de dados
imperativas configuradas. Porque os frames de transmissão múltipla não são retransmitidos
na camada de MAC, os clientes na borda da pilha puderam não os recebem com sucesso. Se
a recepção segura é um objetivo, os frames de transmissão múltipla devem ser transmitidos
em uma baixa taxa de dados, desabilitando as taxas de dados imperativas mais altas. Se o
apoio para frames de transmissão múltipla altos da taxa de dados é exigido, pôde ser útil
encolher o tamanho de célula e desabilitar todas as taxas de dados mais baixa, ou usar o
fluxo de mídia.Segundo suas exigências, você pode tomar estas ações:Se você precisa de
transmitir dados de transmissão múltipla com a grande confiança e se não há nenhuma
necessidade para a grande largura de banda do Multicast, a seguir configurar uma única taxa
básica, que seja baixo bastante alcançar as bordas das pilhas sem fio.Se você precisa de
transmitir dados de transmissão múltipla em uma determinada taxa de dados a fim conseguir
alguma taxa de transferência, você pode configurar essa taxa como a taxa básica a mais alta.

●



Você pode igualmente ajustar uma taxa básica mais baixa para a cobertura de clientes do
nonmulticast.Configurar o fluxo de mídia.
O Modo multicast não se opera através dos eventos da mobilidade do intersubnet tais como o
Tunelamento do convidado. , Contudo, opera-se através da camada 3 vagueia.

●

Para CAPWAP, o controlador deixa cair os pacotes de transmissão múltipla enviados às
portas 5246 e 5247 do controle e dos dados UDP, respectivamente. Consequentemente,
você pôde querer considerar não usar estes números de porta com os aplicativos multicast
em sua rede. Cisco recomenda que você não usa nenhuma portas do Multicast UDP alistada
nesta tabela dos protocolos WLC como sendo portas UDP usadas pelo controlador.

●

Cisco recomenda que todos os aplicativos multicast em sua rede não usam o endereço de
multicast configurado como o endereço de grupo de transmissão múltipla CAPWAP no
controlador.

●

Para que o Multicast trabalhe no Cisco 2504 WLC, você tem que configurar o endereço IP
multicast.

●

O Modo multicast não é apoiado no 7500 Series WLCs do cabo flexível de Cisco.●

A espião IGMP e MLD não é apoiada no cabo flexível 7510 WLCs de Cisco.●

Para Cisco 8510 WLCs: Você deve permitir o Multicast-unicast se o apoio do IPv6 é exigido
em FlexConnect APs com os clientes centrais do interruptor.Você pode mudar do modo do
Multicast ao modo do Multicast-unicast somente se o Multicast global é desabilitado, que
significa que espião IGMP ou MLD não estão apoiados.FlexConnect APs não associa com
um grupo do Multicast-mulitcast.A espião IGMP ou MLD não é apoiada em FlexConnect APs.
A espião IGMP e MLD é permitida somente o modo local APs no modo do Multicast-
Multicast.Porque VideoStream exige a espião IGMP ou MLD, a característica de VideoStream
trabalha somente no modo local APs se o modo e a espião do Multicast-Multicast são
permitidos.

●

O controlador expresso da mobilidade de Cisco não apoia o modo do Multicast AP.●

Cisco recomenda que você não usa o Transmissão-unicast ou modo do Multicast-unicast no
controlador setup onde há mais de 50 APs juntados.

●

Ao usar o Local e o modo AP de FlexConnect o suporte multicast do controlador difere para
Plataformas diferentes. Os parâmetros que afetam o Multicast Forwarding são:Plataforma do
controlador.Configuração de modo global do Multicast AP no controlador.Modo do AP - Local,
interruptor central de FlexConnect.Para o switching local, não envia/recebe o pacote
para/desde o controlador, assim que não importa que Modo multicast é configurado no
controlador. Nota: FlexConnect APs juntar-se-á ao grupo de transmissão múltipla CAPWAP
somente se comutaram centralmente WLAN. O cabo flexível APs com somente os WLAN
localmente comutados não se junta ao grupo de transmissão múltipla CAPWAP.

●

Eficaz com liberação 8.2.100.0, não é possível transferir algumas das configurações mais
velhas do controlador devido às validações do Multicast e do IP address introduzidas nesta
liberação. O suporte a plataforma para o Multicast global e o modo do Multicast são alistados
na tabela a seguir. Suporte a plataforma da tabela 1. para o Multicast e o Modo multicast
globais

●

Configuração da rede

Todos os dispositivos e instalação são mostrados no diagrama:

Os dispositivos precisam de ser configurados para a conectividade básica IP e permitem o

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/113344-cuwn-ppm.html#anc8


multicasting na rede. Consequentemente, os usuários podem enviar e receber o tráfego multicast
da face da tela ao lado sem fio e vice-versa.

Este original usa estes IP address para o WLC, o AP e os clientes Wireless:

WLC Management Interface IP address: 10.63.84.48/23

LAP IP address: 172.16.16.0/23

Wireless Client C1 IP address: 192.168.47.17/24

Wired Client W1 IP address: 192.168.48.11/24

CAPWAP multicast IP address : 239.2.2.2

Stream multicast address : 239.100.100.100

Configurar

A fim configurar os dispositivos para esta instalação, estes necessidade de ser executado:

Configurar a rede Wireless para Multicasting●

Configurar a rede ligada com fio para Multicasting●

Configurar a rede Wireless para Multicasting

Antes que você configure o multicasting em WLCs, você deve configurar o WLC para a operação
básica e registrar os APs ao WLC. Este original supõe que o WLC está configurado para a
operação básica e que os regaços estão registrados ao WLC. Se você é um novo usuário que
tenta estabelecer o WLC para a operação básica com regaços, refira o registro de pouco peso AP
(REGAÇO) a um controlador do Wireless LAN (WLC).

Uma vez os regaços são registrados ao WLC, terminam estas tarefas a fim configurar os regaços
e o WLC para esta instalação:

Configurar o WLAN para clientes1.
Permita o Modo multicast dos Ethernet através do GUI2.

Configurar o WLAN para clientes

A primeira etapa é cria um WLAN a que os clientes Wireless podem conectar e receber o acesso
à rede. Termine estas etapas a fim criar um WLAN no WLC:

Clique WLAN do controlador GUI a fim criar um WLAN.1.
Clique novo a fim configurar um WLAN novo.Neste exemplo, o WLAN é nomeado
MulticastUsers e o ID de WLAN é 1.

2.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wireless
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config-wired
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
https://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00806c9e51.shtml
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config1
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/wireless-mobility/wireless-lan-wlan/81671-multicast-wlc-lap.html#config2


Clique em Apply.3.
No o WLAN > edita o indicador, define os parâmetros específicos ao WLAN.4.
Para o WLAN, escolha a relação apropriada do campo de nome da relação.Este exemplo
traça as 192.168.47.0/24) relações de MulticastUsers (ao WLAN.

5.

Selecione os outros parâmetros, que depende dos requisitos de projeto.Neste exemplo nós
estamos indo usar o WLAN sem a Segurança L2 (abra o
WLAN).

6.



Clique em Apply.7.
Emita estes comandos a fim configurar os WLAN em WLC usando o CLI:

Emita a configuração wlan criam <wlan-identificação > <wlan-nome > comando a fim criar
um WLAN novo. Para a WLAN-identificação, incorpore uma identificação de 1 a 16. Para o
WLAN-nome, incorpore um SSID até 31 caráteres alfanuméricos.

1.

Emita a configuração wlan permitem <wlan-identificação > comando a fim permitir um
WLAN.Para o exemplo neste original, os comandos são:
config wlan create 1 MulticastUsers

config wlan enable 1

2.

Configurar o Modo multicast através do GUI

A próxima etapa é configurar o WLC para multicasting. Conclua estes passos:

Escolha o controlador > o Multicast para abrir a página do Multicast.1.
Selecione a caixa de verificação global do Modo multicast da possibilidade para configurar a
emissão de pacotes de transmissão múltipla. O valor padrão é desativado.

2.

Se você quer permitir o IGMP Snooping, selecione a caixa de verificação do IGMP Snooping
da possibilidade. Se você quer desabilitar o IGMP Snooping, deixe a caixa de verificação
unselected. O valor padrão é desabilitado:

3.

Escolha o controlador > o general a e para o Modo multicast AP do menu suspenso escolha
o “Multicast” e configurar o endereço IP multicast. Neste exemplo, nós estamos usando
239.2.2.2:

4.



Clique em Apply.5.

Configurar o Modo multicast através do CLI

Emita estes comandos a fim permitir o Multicast com o CLI:

Da linha de comando, emita o comando enable global do Multicast da rede da configuração.1.
Da linha de comando, emita o <multicast-grupo-IP-endereço > o comando do Multicast do
modo do Multicast da rede da configuração.Para o exemplo neste original, os comandos
são:
config network multicast global enable

config network multicast mode multicast 239.2.2.2

2.

Depois que o administrador permite o Multicast (o modo do Multicast está desabilitado à revelia) e
configura o grupo de transmissão múltipla CAPWAP, o algoritmo novo do Multicast trabalha em
uma destas maneiras:

Quando a fonte do grupo de transmissão múltipla estiver no LAN ligado com fio:

Um Multicast é permitido e o grupo de transmissão múltipla CAPWAP é configurado o AP emite
um pedido IGMP a fim juntar-se ao grupo de transmissão múltipla do controlador CAPWAP. Isto
provoca a instalação normal para o estado do Multicast no Roteadores Multicast-permitido, entre
o controlador e os APs. O endereço IP de origem para o grupo de transmissão múltipla é o IP
address da interface de gerenciamento do controlador.

Quando o controlador recebe um pacote de transmissão múltipla de algum do cliente VLAN no
primeiro roteador de salto, transmite o pacote ao grupo de transmissão múltipla CAPWAP através
da interface de gerenciamento a mais baixo nível de QoS. Os bit de QoS para o pacote de
transmissão múltipla CAPWAP duro-são codificados no mais de baixo nível e não podem ser
mudados pelo usuário.

A rede Multicast-permitida entrega o pacote de transmissão múltipla CAPWAP a cada um dos
APs que se juntaram ao grupo de transmissão múltipla CAPWAP. Os usos da rede Multicast-
permitidos os mecanismos normais do Multicast no Roteadores replicate ao longo do caminho o
pacote, como necessário, de modo que o pacote de transmissão múltipla alcance todos os APs.
Isto alivia o controlador da replicação dos pacotes de transmissão múltipla.

Os APs podem receber outros pacotes de transmissão múltipla, mas processo somente os
pacotes de transmissão múltipla que vêm do controlador a que são juntados atualmente. Todas
as outras cópias são rejeitadas. Se mais de um WLAN SSID é associado ao VLAN de onde o
pacote de transmissão múltipla original esteve enviado, o AP transmite o pacote de transmissão
múltipla sobre cada WLAN SSID (que segue ao bitmap WLAN no encabeçamento CAPWAP).
Além, se esse WLAN SSID está em ambos os rádios (802.11g e 802.11a), ambos os rádios
transmitem o pacote de transmissão múltipla no WLAN SSID se há clientes associados com ele,
mesmo se aqueles clientes não pediram o tráfego multicast.

Quando a fonte do grupo de transmissão múltipla for um cliente Wireless:

O pacote de transmissão múltipla é unicast (CAPWAP-encapsulado) do AP ao controlador, similar
ao tráfego padrão do cliente Wireless.

O controlador faz duas cópias do pacote de transmissão múltipla. Uma cópia é mandada o VLAN
associado com o WLAN SSID em que chegou. Isto permite receptores no LAN ligado com fio de



receber o fluxo de transmissão múltipla e o roteador para aprender sobre o grupo de transmissão
múltipla novo. A segunda cópia do pacote CAPWAP-é encapsulada e enviada ao grupo de
transmissão múltipla CAPWAP de modo que os clientes Wireless possam receber o fluxo de
transmissão múltipla.

Configurar a rede ligada com fio para Multicasting

A fim configurar a rede ligada com fio para esta instalação, você precisa de configurar o switch
central L3 para o roteamento básico e de permitir o roteamento de transmissão múltipla:

Todo o protocolo de transmissão múltipla pode ser usado na rede ligada com fio. Este original usa
o PIM-DM como o protocolo de transmissão múltipla. Refira o manual de configuração do
Protocolo IP multicast do Cisco IOS para informações detalhadas sobre dos protocolos diferentes
que podem ser usados multicasting em uma rede ligada com fio.

Configuração do switch central

ip multicast-routing !--- Enables IP Multicasting on the network. interface Vlan16

description AP Management VLAN

ip address 172.16.16.1 255.255.254.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface.

 interface Vlan47

description Wireless Client

ip address 192.168.47.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. ! interface Vlan48

description Wired Client

ip address 192.168.48.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.63.84.5

ip pim dense-mode !--- Enables PIM-Dense Mode Multicast Protocol on the interface. interface Vlan84

description Wireless Management VLAN

ip address 10.63.84.1 255.255.254.0

ip pim dense-mode ! end

Nenhuma configuração é precisada no switch de acesso L2 desde que o IGMP Snooping é
permitido à revelia em switch Cisco.

Verificar e solucionar problemas

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A fim verificar a configuração, você precisa de enviar o tráfego multicast da fonte W1 e de verificar
se o tráfego multicast corre através da rede ligada com fio e alcança os membros prendidos e
sem fio do grupo (C1).

Execute esta tarefa a fim testar se o Protocolo IP multicast é configurado corretamente em sua
rede.

Verifique o roteamento de transmissão múltipla no switch central e as sociedades IGMP com os
comandos show ip mroute e mostre a sociedade do igmp IP.  A saída do exemplo anterior é
mostrada aqui.

CORE1-R1#show ip mroute

https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html
https://www.cisco.com/en/US/products/ps6350/products_installation_and_configuration_guides_list.html


IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, Z - Multicast Tunnel

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 239.255.255.250), 21:19:09/00:02:55, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan48, Forward/Dense, 00:04:48/00:00:00

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 21:19:09/00:00:00

(*, 239.100.100.100), 00:01:58/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00

(192.168.48.11, 239.100.100.100), 00:01:58/00:02:58, flags: T

Incoming interface: Vlan48, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan47, Forward/Dense, 00:01:29/00:00:00, H

(*, 224.0.1.40), 1d21h/00:02:54, RP 0.0.0.0, flags: DCL

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan84, Forward/Sparse-Dense, 1d01h/00:00:00

(*, 239.2.2.2), 01:21:13/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00

(10.63.84.48, 239.2.2.2), 00:33:46/00:02:51, flags: T

Incoming interface: Vlan84, RPF nbr 0.0.0.0, RPF-MFD

Outgoing interface list:

Vlan16, Forward/Dense, 00:33:10/00:00:00, H

CORE1-R1#show ip igmp membership

Flags: A - aggregate, T - tracked

L - Local, S - static, V - virtual, R - Reported through v3

I - v3lite, U - Urd, M - SSM (S,G) channel

1,2,3 - The version of IGMP, the group is in

hannel/Group-Flags:

/ - Filtering entry (Exclude mode (S,G), Include mode (G))

Reporter:

<mac-or-ip-address> - last reporter if group is not explicitly tracked

<n>/<m> - <n> reporter in include mode, <m> reporter in exclude

Channel/Group Reporter Uptime Exp. Flags Interface

*,239.2.2.2 172.16.16.17 00:33:25 02:48 2A Vl16 !--- AP membership to CAPWAP multicast address.

*,224.0.1.40 10.63.84.1 1d01h 02:38 2LA Vl84

*,239.100.100.100 192.168.47.10 00:01:45 02:56 2A Vl47 !--- Wireless Client C1 to Stream

multicast address .

*,239.255.255.250 192.168.48.11 00:05:03 02:58 2A Vl48

*,239.255.255.250 10.63.85.163 21:19:25 02:40 2A Vl84

Você pode igualmente usar o comando show ip mroute count a fim assegurar-se de que o



roteamento de transmissão múltipla trabalhe corretamente:

CORE1-R1#show ip mroute count

IP Multicast Statistics

10 routes using 5448 bytes of memory

6 groups, 0.66 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 239.255.255.250, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.100.100.100, Source count: 1, Packets forwarded: 1351, Packets received: 1491

Source: 192.168.48.11/32, Forwarding: 1351/14/1338/151, Other: 1491/0/140

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

Group: 239.2.2.2, Source count: 1, Packets forwarded: 3714, Packets received: 3726

Source: 10.63.84.48/32, Forwarding: 3714/28/551/163, Other: 3726/0/12

Destas saídas, você pode ver que fluxos de tráfego multicast da fonte W1 e é recebido pelos
membros do grupo.
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