
●

●

●

IGMP-routing op de SG350 en SG550 
Doel
 

Wanneer een schakelaar multicast verkeer ontvangt, zal het dat verkeer aan alle logisch
verbonden havens doorsturen. Door dit te doen, zouden hosts multicast verkeer kunnen
ontvangen dat zij niet bereid waren te verwerken, wat onnodige vertragingen veroorzaakt.
Door het inschakelen van IGMP-snooping (Internet Group Management Protocol) kan een
schakelaar naar IGMP-berichten luisteren om te bepalen welke hosts leden van multicast-
groepen zijn, waardoor multicast verkeer alleen naar die hosts kan worden doorgestuurd. Dit
voorkomt hosts die geen leden van een multicast groep zijn van het ontvangen van
ongewenst verkeer.
 
Opmerking: De stappen in dit document worden uitgevoerd onder de modus Geavanceerd
weergeven. Als u de geavanceerde weergavemodus wilt wijzigen, gaat u naar de
rechterbovenhoek en selecteert u Geavanceerd in de vervolgkeuzelijst Weergavemodus.
 
Dit document heeft tot doel u te laten zien hoe u IGMP-snooping op SG350 en SG550
mogelijk kunt maken.
  

Toepasselijke apparaten
 

SG350
SG550
  

Softwareversie
 

v2.0.0.73
  

IGMP-switching inschakelen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Multicast > IPv4
Multicast Configuration > IGMP Snooping. De IGMP-pagina Snooping wordt geopend.
 

 
Stap 2. Controleer in het veld IGMP-instelstatus het selectieteken Inschakelen om IGMP-
snooping in te schakelen.
 



 
Opmerking: IGMP-snooping kan alleen worden uitgevoerd als bridge-multicast filtering is
ingeschakeld. Klik op de link Bridge Multicast Filtering boven op de pagina om het te
activeren.
 
Stap 3. In het veld IGMP Querier Status, controleert u het selectieteken Inschakelen om de
schakelaar als een IGMP-zoeker te laten werken. Als deze functie wordt ingeschakeld, stuurt
de switch periodiek vragen over het IGMP-lidmaatschap naar buiten, zodat de tabellen voor
het lidmaatschap kunnen worden bijgewerkt.
 

 
Stap 4. Klik op Toepassen. De instellingen worden opgeslagen.
 

 
Stap 5. De IGMP-splitsingstabel geeft alle VLAN’s weer die op de switch momenteel zijn
ingesteld, evenals hun IGMP-instellingen. Als u de IGMP-instellingen van een VLAN wilt
wijzigen, selecteert u de betreffende radioknop en vervolgens klikt u op de knop Bewerken.
Het venster Instellingen IGMP-bewerking bewerken wordt geopend.
 

 
Stap 6. In het veld VLAN-ID gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een VLAN te selecteren dat u
wilt configureren. Dit veld moet automatisch het VLAN tonen dat u in de IGMP-
splitsingstabel hebt geselecteerd en kan worden gebruikt om snel tussen VLAN’s te
schakelen om deze te configureren zonder naar de IGMP-snijpagina terug te keren.



 
Opmerking: U moet VLAN’s onder VLAN-instellingen > VLAN's al toegevoegd en
geconfigureerd hebben om extra VLAN’s in het uitrolmenu te bekijken.
 
Stap 7. In het veld IGMP Snooping Status, controleert u het selectieteken Inschakelen om
IGMP-communicatie op het gespecificeerde VLAN in te schakelen.
 

 
Stap 8. In de Auto Learn van de poorten van het Mo van de poorten, controleer het
selectieteken van het VLAN waarnemen welke van zijn poorten op de multicast router is
aangesloten.
 

 
Stap 9. In het veld Onmiddellijk laten, controleer het selectieteken Inschakelen om de
schakelaar te laten verwijderen interfaces uit de verzendingstabel als ze een bericht van het
verlof verzenden. Na het doorgeven van IGMP-berichten aan de multicast router zal de
switch periodiek waarden uit de lidmaatschapstabel verwijderen als er geen rapporten van
multicast klanten worden ontvangen. Deze optie verkort de tijd die nodig is om onnodig
IGMP-verkeer dat naar hosts wordt verzonden te blokkeren.
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Stap 10. In het veld Laatste Lid Query Counter, selecteert u een radioknop om het aantal
IGMP groep-specifieke zoekopdrachten te bepalen die worden verstuurd voordat de
schakelaar aanneemt dat er geen leden meer zijn voor de groep, als de schakelaar de
geselecteerde kwader is.
 

 
De opties zijn:
 

Gebruik Query Robustness (2) - Verzend twee berichten voordat u aanneemt dat er
geen leden meer zijn voor de groep. Deze optie is standaard.
Gebruiker gedefinieerd - Voer het aantal berichten in dat de switch in het tekstveld moet
verzenden. Het bereik is 1 - 7.
 

Stap 1. In het veld IGMP Querier Status, controleert u het selectieteken inschakelen om de
schakelaar IGMP Querier te laten zijn. Normaal zal de multicast router deze functie
overnemen, maar als er geen multicast router op het VLAN is is deze optie vereist. Als u
deze functie niet uitschakelt, slaat u de Stap 15 over.
 

 
Stap 12. In het veld IGMP Querier Election, controleer het selectieteken inschakelen om de
switchondersteuning van het standaard IGMP kwader-verkiezingsproces te hebben. Als
uitgeschakeld zal de switch 60 seconden wachten voordat er query-berichten worden
verzonden en stoppen als deze een andere zoeker detecteert.
 



 
Stap 13. Selecteer in het veld IGMP Querier Versie, een radioknop om te kiezen welke
versie van IGMP de schakelaar zal gebruiken als deze de geselecteerde kwader wordt. Kies
versie 3 (v3) als er switches en/of multicast routers in het VLAN zijn die bronspecifieke IP
multicast verzenden. Anders selecteert u versie 2 (v2).
 

 
Stap 14. In het veld Querier IP-adres, kiest u een radioknop om te bepalen welk adres van
de switchbron gebruikt zal worden in de verzonden berichten. Kies Auto om het bronadres
automatisch te laten bepalen, of door gebruiker gedefinieerd om in de vervolgkeuzelijst te
kiezen en adres.
 

 
Stap 15. Klik op Toepassen. De instellingen worden toegepast op het opgegeven VLAN. U
kunt een ander VLAN kiezen dat u wilt configureren door zijn ID in het veld VLAN-id te
selecteren, of op Sluiten klikken om terug te keren naar de IGMP-pagina.
 



 
Stap 16. Als u de instellingen van een VLAN snel wilt kopiëren, selecteert u de radioknop
van het VLAN dat u wilt kopiëren en klikt u op de knop Instellingen kopiëren. Het venster 
Instellingen kopiëren wordt geopend.
 

 
Stap 17. Voer in het tekstveld de VLAN’s of het bereik van VLAN’s in waarop u instellingen
wilt kopiëren. Klik op Toepassen om de instellingen te kopiëren.
 

 

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...
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