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Inleiding

Dit document beschrijft de MVR-optie (Multicast VLAN Registration), die wordt ondersteund in
Cisco GE_XP, 10GE_XP, GE_XPE en 10GE_XPE kaarten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van Ethernet- en GE_XP-kaarten in Cisco ONS 15454 MSTP-
apparatuur (Multi-Service Transport Platform).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware:

Digitale Subscriber Line Access Multiplexers (DSLAM)●

Cisco ME 3400 switch●

ONS 15454 MSTP en Layer 3 aggregation services router 9000 (ASR 9000) router en IP-
televisie (IPTV) bron

●

GE_XP, 10GE_XP, GE_XPE en 10GE_XPE kaarten in "Layer 2 over Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM)" modus

●

Dit document kan ook worden gebruikt bij deze hardware- en softwareversies:



Cisco ONS 15454 MSTP-module●

GE_XP, 10GE_XP, GE_XPE, en 10GE_XPE●

Achtergrondinformatie

De MVR optie in de XPonder wordt gebruikt om Layer 3 multicast verkeer te scheiden van de
Service VLAN’s (SVLAN’s) die gegevens op alle client-interfaces van de XPonder doorgeven. Any
Internet Group Management Protocol (IGMP) ingesloten pakket met een geldig Layer 3 multicast
adres wordt in een door de gebruiker ingesteld VLAN dat aan multicast verkeer wordt
toegewezen.

MVR introduceert het concept van een multicast bron VLAN (MVLAN), dat het enige VLAN is
waarover IPTV multicast verkeer stroomt.

●

De interfaces die multicast verkeer ontvangen, maar niet het deel van MVLAN, zijn bekend als
MVR ontvangerpoorten.

●

De MVR ontvangerpoorten kunnen verkeer van een poort op MVLAN ontvangen, maar
kunnen geen verkeer naar MVLAN verzenden.

●

MVR kan met hosts op verschillende VLAN’s opereren die selectief het multicast verkeer van
IPTV naar verzoekende hosts leveren.

●

Multicast adresbereik moet worden ingesteld terwijl MVR is ingesteld.●

Interfaces die op MVLAN zelf zijn, kunnen geen MVR ontvangerpoorten zijn voor dat MVLAN. ●

Multicast en video-breedbandtoepassing op basis van MVR

De Cisco ONS 15454 XPonder ondersteunt zowel druk- als trekmodellen voor video-uitzending of
multicast toepassingen. De op SVLAN gebaseerde vervolgkeuzemogelijkheid en de benadering
om door te gaan wordt gebruikt voor het drukknop, waar al het multicast en video uitzending
verkeer op elke site wordt gedropt. Dankzij de mogelijkheid van Internet Group Management
Protocol, versie 2 (IGMPv2), biedt de XPonder een keuzemodel waarin een multicast stream of
een videokanaal wordt ingeschakeld in het netwerk met een verbinding van de eindklant. MVR
verbetert verder de netwerkflexibiliteit voor videotoepassingen waar een multicast VLAN is
gereserveerd voor het netwerk onafhankelijk van het VLAN waarop de service op elke poort wordt
geleverd. De vertaling van multicast VLAN naar klant VLAN gebeurt in de clientpoort.

Korte uitleg van de topologie

In het netwerk worden de Gigabit Ethernet Xponders (GEXP)/Gigabit Ethernet Xponders
uitgebreide (GEXPE) kaarten met Gigabit Ethernet (GE) poorten op de Access Side user-network
interface (UNI) en de interface van het netwerkknooppunt (NNI) aan de Aggregation Side gebruikt.

DSLAM (DATA/VOICE/IPTV) met VLAN per service (126 GEGEVENS, 227 SPRAAK, 328
IPTV). IPTV-service is Internet Protocol over Ethernet (IPoE), STB (Set-Top Box) achter
Routed Customer Premise Equipment (CPE) en CPE geeft de IGMP-verzoeken naar de PE-
router (Provider Edge) uit om zich bij het Multicast TV-kanaal aan te sluiten.

●

ME3400 access switch sluit DSLAM aan op de GE-XP poort 1-1. De switchpoorten naar
DSLAM en DWDM zijn Layer 2 Trunk-poorten die deze drie VLAN’s toestaan.

●

In ONS 15454 DWDM zijn GE_XP-kaarten in "Layer 2 over DWDM"-modus, met SVLAN 100
voor de GE-poorten en MVR VLAN 3300 voor multicast verkeer.

●



ASR 9000 werkt als Layer 3 PoE router en eerste Layer 3 hop. Hier wordt IPTV 328 beëindigd
op BVI (Bridge Group Virtual Interface) 328 Layer 3-interface en MVR VLAN 3300 op BVI
3300 Layer 3-interface.

●

Figuur 1

Configuraties van functies



MVR-instellingen voor details in Cisco-transportcontroller

Figuur 2

schakelt MVR op de kaart in/uit.●

Schakelt de IGMP-functie in/uit op Customer VLAN (CVLAN).●

Multicast SVLAN stelt de MVR VLAN-id in. Alle bronpoorten moeten aan dit VLAN behoren.
Het standaard is het VLAN met de laagste VLAN-id.Opmerking: VLAN moet geen deel
uitmaken van de QinQ-configuratie op een UNI-poort in de kaart.

●

Multicast Address definieert een wereldwijd bereik van IP multicast groepen waarop MVR
moet worden ingeschakeld. Het geldige bereik loopt van 224.0.0.0-239.255.255.255, exclusief
IP-adressen (224-239).0 en 128.0.(0-255). Bijvoorbeeld, in Afbeelding 2 is er Multicast Adres
233.13.1.0. Alle multicast gegevens die naar het IP-adres worden verzonden dat in de
opdracht wordt vermeld, worden naar alle bronnen en alle ontvangerpoorten verzonden die
zijn geselecteerd om gegevens op dat multicast adres te ontvangen.

●

Count stelt het bereik van multicast groepadressen in. Het telbereik is 1-256. Voor de
eenvoud wordt het ingesteld op 256. (Afbeelding 2)

●

Gebruiksmodi

De configuratie van MVR (afbeelding 2) wanneer de GE-XP UNI poort 1-1 "Transparent" is
zoals hier wordt getoond:

Figuur
3

1.



Figuur
4

Afbeelding 5In deze opstelling kunt u IGMP slechts zien om zich aan te sluiten bij bericht op
VLAN 328 (stap 3) en niet van VLAN 3300 op Layer 3 PE. In stap 7 in afbeelding 5, als de
multicast kant één gelabeld pakket verstuurt de UNI poort (zoals transparant) verwijdert die
tag voordat deze naar buiten wordt geduwd en daarom ontvangt de client een niet-gelabeld
pakket. Opmerking: IGMP-snooping beperkt de overstroming van multicast verkeer naarmate
multicast verkeer wordt doorgestuurd naar die interfaces waar een multicast apparaat
aanwezig is.
De configuratie van MVR (afbeelding 2) wanneer GE-XP UNI poort 1-1 "Selectief" is zoals
hier wordt getoond:  

2.



Figuur 6Kijk opnieuw naar Stap 7 in afbeelding 5. Als de multicast-kant één gelabeld pakket
verzenden, behoudt de UNI-poort de tag voordat deze naar buiten wordt gedrukt en krijgt de
client een gelabeld pakketje. In de instelling in afbeelding 6 wordt de herschrijfhandeling aan
beide zijden als UNI poort1-1 ingesteld op "Selective".In GE-XP kaarten kan IGMP op
CVLAN in de MVR instellingen worden geactiveerd als de UNI poort op "Selective" is
ingesteld. Zie afbeelding 7 voor de
configuratie.

Figuur 7

Samenvatting

In de huidige instelling met de UNI poort die op transparante modus is ingesteld, als de
multicast kant één gelabeld pakket verstuurt, verwijdert de UNI poort die tag voordat deze
naar buiten wordt gebracht. Vandaar dat de client een niet-gelabeld pakket ontvangt.

●

In dit geval om de tag te ontvangen, is de enige manier om de UNI poort in selectieve
vertaalmodus te houden.

●

In selectieve vertaalmodus is er maar één selectieve vertaaloptie per poort mogelijk voor
multicast in deze instelling.

●

Als u wilt bekijken welke multicast stromen via welk VLAN, kunt u het vanuit de kaartweergave
van Cisco Transport Controller (CTC) bekijken. Kies Onderhoud > MAC-adressen > Multicast
(geef * op in de VLAN-optie daar). Druk op verfrissen om de beschikbare items te noemen
zoals in afbeelding
8.

●



   
Figuur 8
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