
Configuratie van Internet Group Management
Protocol (IGMP)-signalering op ESW2-350G-
switches 

Doel
 

Multicast is de techniek van de netwerklaag die wordt gebruikt om gegevenspakketten van
één host naar andere geselecteerde hosts te verzenden. Op een lagere laag zendt de
schakelaar echter het multicast verkeer op alle poorten uit, zelfs als slechts één host het wilt
ontvangen. IGMP Snooping wordt gebruikt om IPv4 multicast verkeer alleen naar de
gewenste host te verzenden.
 
Wanneer het IGMP snooping op de switch is ingeschakeld, detecteert het de IGMP-
berichten die tussen de IPv4-router en de multicast-hosts die op de interface zijn
aangesloten. Het onderhoudt een tabel die IPv4 multicast verkeer dynamisch beperkt om
alleen naar die poorten door te sturen die het willen ontvangen.
 
Een VLAN moet worden geconfigureerd voordat u verdergaat (tenzij u het standaard VLAN
wilt gebruiken). Voor meer informatie over VLAN’s raadpleegt u het artikel Virtual Local Area
Network (VLAN) Management op ESW2-350G-switches.
 
Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u IGMP Snooping op ESW2-350G-
switches kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-350G 
・ ESW2-350G-DC
  

Softwareversie
 

・ v1.3.0.62
  

IGMP-signalering
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma om multicast > IGMP-signalering
 te kiezen. De IGMP-pagina Snooping wordt geopend: 



 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld IGMP Snooping Status om de
schakelaar toe te staan om de hosts te bepalen die om multicast verkeer hebben verzocht.
 
Stap 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan. 

 
Stap 4. Klik op de radioknop van de gewenste VLAN-id waarop de IGMP-snooping-
configuratie moet worden bewerkt.
 
Opmerking: IGMP Snooping is alleen toegestaan op statische VLAN’s (een VLAN dat
handmatig wordt ingesteld door VLAN-id en poortopdrachten) en niet op een dynamisch
VLAN (een VLAN dat dynamisch aan de host wordt toegewezen door de switch wanneer
deze is aangesloten). 

 
Stap 5. Klik op Bewerken om IGMP-snooping te configureren. 



 
Het venster IGMP-signalering bewerken verschijnt:
 

 
Stap 6. Kies de gewenste VLAN-id in de vervolgkeuzelijst VLAN-id.
 
Stap 7. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld IGMP Snooping Status om IGMP-
communicatie op het VLAN in te schakelen om te bepalen welke hosts onder het gekozen
VLAN hebben verzocht multicast verkeer te verzenden. De huidige status van IGMP-
snooping wordt weergegeven in het veld Operationele IGMP-signaleringsstatus.
 
Stap 8. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld Auto van poorten Leer 
om de multicast router in staat te stellen automatisch te leren over de poorten die erop zijn
aangesloten.
 
Stap 9. Voer de gewenste waarde in het veld Zoeken naar robuustheid in. De
robuustheidsvariabele geeft het aantal IGMP vragen aan die de switch verstuurt voordat hij
een host verwijdert die niet reageert. De waarde varieert van 1 tot 7. De standaardwaarde is
2.
 
Stap 10. In het veld Query Interval voert u het gewenste tijdinterval in tussen de query-
berichten die door de switch worden verzonden, dat varieert van 30 tot 18000 seconden. De



standaardtijd is 125 seconden.
 
Stap 1. In het veld Query Max Response Interval voert u de waarde in van de vertraging die
wordt gebruikt om de maximale responscode in de algemene vragen te bepalen. De tijd
varieert van 5 tot 20 seconden. De standaardinstelling is 10 seconden.
 
Stap 12. Het veld Last Lid Query Counter bepaalt het aantal groepsspecifieke query-
berichten dat vóór de switch wordt verzonden, waarbij er geen leden van de host-groep zijn
die op de interface worden gevraagd. Klik op een van de volgende radioknoppen.
 

・ Gebruik standaard - de waarde is gelijk aan de waarde die is gedefinieerd in het veld 
Query robuustheid.
 
・ Gebruiker gedefinieerd - Voer de gewenste waarde in die in het veld 
Gebruikershandleiding varieert van 1 tot 7.
 

Stap 13. In het veld Last Lid Query Interval voert u het tijdinterval in voor de schakelaar om
te wachten op een reactie van een groepsspecifiek bericht. De tijd varieert van 100 tot 25500
ms en de standaard is 1000 ms.
 
Stap 14. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld Direct Release om de
tijd te verminderen die de schakelaar heeft genomen om het MLD-verkeer te blokkeren dat
niet tot de poort van de schakelaar behoort. Het laat al het verkeer vallen dat niet bij een van
zijn havens hoort.
 
Stap 15. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld IGMP Querier Status om het IGMP
Querier op de switch in te schakelen. Wanneer een IGMP-zoeker is ingeschakeld, stuurt het
periodieke IGMP-vragen uit die IGMP-berichten van hosts genereren die IP multicast
verkeer willen ontvangen. IGMP-snooping luistert naar deze IGMP-rapporten om een goed
doorsturen te bewerkstelligen.
 
Stap 16. Als het IP-bronadres van het administratieve kwartaal automatisch moet worden
gegenereerd, klikt u op de knop Auto radio in het veld IP-adres van administratieve bron. Klik
anders op de radioknop Gebruiker definiëren en kies het gewenste IP-adres in de
vervolgkeuzelijst.
 
Stap 17. Klik op de gewenste IGMP-versie-radioknop in het veld IGMP Querier Versie.
 
Stap 18. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
  

Kopie van de IGMP-instellingen voor softwareconfiguratie
 

Stap 1. Klik op de radioknop van de gewenste VLAN-id en klik op Instellingen kopiëren om
de IGMP-snooping-configuratie te kopiëren.
 



 
Het venster IGMP-software kopiëren verschijnt:
 

 
Stap 3. Voer in het daarvoor bestemde veld het gewenste nummer of de gewenste nummers
in waarop de configuratie moet worden gekopieerd.
 
Stap 4. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
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