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Introdução

Este original descreve o procedimento exigido configurar o Multicast dentro dos sistemas de
Unified Computing (UCS). O Multicast (MCAST) é a capacidade para enviar ao mesmo tempo
dados através de uma rede aos usuários múltiplos (um-à-muito ou muito-muito uma comunicação
do grupo). O Internet Group Management Protocol (IGMP) é um componente crucial do Multicast.
O propósito principal do IGMP é permitir anfitriões comunicar seu desejo receber o tráfego
multicast, aos roteadores do Protocolo IP multicast na rede local. Isto em retorno, permite os
roteadores do Protocolo IP multicast “junta-se” ao grupo de transmissão múltipla especificado e
para começar a enviar o tráfego multicast no segmento de rede para o host.

Pré-requisitos



Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCS●

Interruptor do Multicast do nexo●

Componentes Utilizados

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

Interconexão da tela - 6100/6200●

UCSM (gerenciador de sistema do Unified Computing)●

Interruptor ascendente (EX; Nexo 5000)●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Antes da versão 2.1 do gerenciador de sistema do Unified Computing (UCS-M):

O Multicast no UCS tem o IGMP Snooping permitido à revelia e este não pode ser
desabilitado. (Os centros de assistência técnica da Cisco (TAC) poderiam desabilitar através
debugar de encaixe).

●

A tela Interconnects UCS não tem nenhuma funcionalidade do IGMP mais investigado; isto
exige-o permitir a funcionalidade do formador de fila em um dispositivo na rede L2
ascendente.

●

Para que isto trabalhe, você precisa um Multicast Router no VLAN ou um IGMP mais
investigado no VLAN.

●

Notas do 2.1 de Del Mar:

Àrevelia, o IGMP Snooping é permitido, os administradores de rede devem com cuidado
examinar todas as exigências desabilitar o IGMP Snooping e o desempenho prejudicial que
puderam ser experientes.

●

A configuração do IGMP Snooping está somente disponível e configurável na pela base vlan,
você não pode permitir ou desabilitar o IGMP Snooping globalmente.

●

A capacidade para desabilitar o IGMP Snooping é apoiada no modo do host final (EHM) e no
modo de switch.

●

Nenhum apoio para políticas do Multicast nos grupos de rede (uns outros novos recursos em
Del Mar).

●

Específicos da interconexão da tela:

Para uma interconexão da tela do 6100 Series (FI), todos os VLAN podem somente usar a●



política do Multicast do padrão; contudo, o usuário pode alterar os estados do IGMP
Snooping/formador de fila desta política padrão. Se você configura alguma outra política que
do Multicast jogue um erro, “para Vlans na interconexão da tela X, simplesmente a política do
Multicast do padrão é apoiada.”
Para mudar a política do Multicast para um determinado VLAN (à política a não ser a política
do Multicast do padrão) é apoiada somente em 6200 FIs e NÃO em 6100s. A razão que é os
6100 FIs não pode ter políticas diferentes do Multicast em seus VLAN é devido a uma
limitação no Gatos ASIC. Esta limitação não existe nos 6200 FIs com Carmel ASIC.

●

Opções de configuração do Multicast UCS

Configuração no modo do host final

IGMP Snooping permitido/IGMP mais investigado permitido

Envia somente as perguntas às lâminas. Não envia perguntas IGMP à rede ascendente.●

O FIs não envia as perguntas IGMP ao interruptor ascendente enquanto este contradiz o
papel do modo do host final na rede. Isto pode conduzir a tráfego multicast indesejável
(controle e dados) enviado ao FIs. Esta é a razão pela qual se decidiu mandar EHM FIs ser
responsável transmitir para baixo perguntas IGMP a suas lâminas somente.

●

Em consequência, exija uma das configurações aprovadas:●

Configurações aprovadas:

Configurar o IGMP mais investigado no interruptor ascendente com o IGMP Snooping permitido
ou desabilite o IGMP Snooping no interruptor ascendente para inundar o tráfego
multicast. Alternativamente, mude o FIs ao modo de switch.

IGMP Snooping permitido/IGMP mais investigado desabilitado

O modo padrão, mesmos que libera-se antes de Del Mar.●

Exige qualquer um: IGMP mais investigado no interruptor ascendente para o VLAN com o
IGMP Snooping permitido ou no Multicast Router no VLAN.

●

IGMP Snooping desabilitado/IGMP mais investigado desabilitado

Inundação de FIs o tráfego multicast no VLAN.●

Exige uma das configurações aprovadas trabalhar com sucesso:●

Configurações aprovadas:

O interruptor ascendente pode ter o IGMP Snooping permitido ou tê-lo desabilitado no interruptor
ascendente para inundar o tráfego multicast.

IGMP Snooping desabilitado/IGMP mais investigado permitido

Esta não é uma configuração válida.●

Isto é obstruído corretamente pelo UCSM.●



Configuração no modo de switching

IGMP Snooping permitido/IGMP mais investigado permitido

Perguntas dianteiras de FIs IGMP à rede ascendente.●

O Switches ascendente aprende sobre o IGMP mais investigado configurado em FIs, a seguir
constrói e para a frente o tráfego do MCAST para FIs.

●

Exige qualquer um: O interruptor ascendente com IGMP Snooping permitiu ou tem a espião
desabilitado para inundar o tráfego multicast.

●

IGMP Snooping permitido/IGMP mais investigado desabilitado

O modo padrão, mesmos que pre a liberação de Del Mar.●

Exige qualquer um: IGMP mais investigado no interruptor ascendente para o VLAN com o
IGMP Snooping permitido ou no Multicast Router no VLAN.

●

IGMP Snooping desabilitado/IGMP mais investigado desabilitado

Tráfego multicast da inundação de FIs no VLAN.●

Exige qualquer um: Interruptor ascendente com o IGMP Snooping permitido ou para tê-lo
desabilitado para inundar o tráfego multicast.

●

IGMP Snooping desabilitado/IGMP mais investigado permitido

Esta não é uma configuração válida.●

Isto é obstruído corretamente pelo UCSM.●



UCS e configuração ascendente

Configuração - Crie

O IGMP Snooping está disponível em uma base vlan e não no nível de interface. De UCSM, isto
pode ser configurado com uma política do Multicast em um VLAN Nomeado.

1. Adicionar um nó novo das políticas do Multicast sob LAN > LAN > políticas > raiz.

2. Há um apoio para a criação, a alteração, e o supressão de políticas do Multicast.

3. Há uma opção para selecionar política existente do Multicast quando um VLAN é criado.

4. E apoio para anexar uma política existente do Multicast com um VLAN que seja criado já.

Nota: As políticas do Multicast estão somente sob a árvore das políticas da raiz e você não
pode criar políticas individuais sob uma secundário-organização.

Política padrão

A política do Multicast do padrão mantém-se na linha do comportamento da interconexão da tela
antes da liberação de Del Mar do 2.1:

Espião IGMP permitida

Formador de fila IGMP desabilitado



Configuração – Crie continuado

Etapa 1. Adicionar um nó novo das políticas do Multicast sob LAN > LAN > políticas > raiz.



Etapa 2. Direito - clique sobre políticas do Multicast, a seguir crie a política do Multicast.

Etapa 3. Você é apresentado então com este:

Forneça um nome e configurar os estados do IGMP Snooping e do formador de fila espião.



Etapa 4. Se você tenta desabilitar o IGMP Snooping quando o formador de fila do IGMP Snooping
estiver permitido, este joga um erro, como esta não é uma configuração válida.



Etapa 5. Durante a criação de um VLAN novo, agora há uma opção e para especificar o nome da
política do Multicast.



Configuração – Atribua

Exemplos com as políticas diferentes ajustadas no VLAN. O nome da política do Multicast é o que
você configura onde o exemplo da política do Multicast está sendo usado realmente pela tela
interconecta.



Se você cria os objetos do vlan múltiplo, que apontam à mesma identificação VLAN, a seguir,
quando você aplicar uma política do Multicast, ele é aplicado a todos os objetos VLAN com a
mesma identificação VLAN. A política a mais atrasada do Multicast aplicada é aplicada a tudo.
Por exemplo: QMulticast mudou a Snoop_off_qu_off (Vlan 38).

Criando a política do Multicast UCS através do CLI

Adicionar um comando new criar uma política do Multicast sob o org do espaço.●

Org do espaço de MiniMe-B#

MiniMe-B /org # cria o <name> da mcast-política



Ajuste propriedades para a política do Multicast.●

Formador de fila <enable/disable> do #set de MiniMe-B /org/mcast-policy

Espião <enable/disable> do #set de MiniMe-B /org/mcast-policy

Comando new ver políticas existentes do Multicast.●

Org de MiniMe-B # de espaço

MiniMe-B /org # mcast-política da mostra

Comando new suprimir da política existente do Multicast.●

Org de MiniMe-B # de espaço

MiniMe-B /org # <name> da mcast-política da supressão

Quando você cria um VLAN, o usuário reservou adicionar uma política existente do Multicast
ao VLAN.

●

O espaço de MiniMe-B# eth-uplink

MiniMe-B /eth-uplink # <vlan> vlan do espaço

MiniMe-B /eth-uplink/vlan # ajustou o <name> do mcastpolicy

Configuração no interruptor ascendente

No interruptor ascendente, você deve configurar o formador de fila do IGMP Snooping em um
VLAN específico e o formador de fila do IGMP Snooping deve combinar o IP na política do
Multicast UCS.

●

AGR012-5K-A(config)# 38 vlan

Configuração vlan 38 AGR012-5K-A(config-vlan)#

Formador de fila 172.16.38.124 do IGMP Snooping IP AGR012-5K-A(config-vlan-config)# (o IP é
provável ser diferente)

Verificar

Mostre a IGMP Snooping IP o id> <vlan vlan (isto pode ser feito no interruptor ascendente ou
na interconexão da tela.)

●

(A saída do comando da espião UCS para VLAN 38 verifica que o formador de fila está
configurado no UCSM e no N5k, e mostra que somente o formador de fila no N5k é atualmente
ativo (como esperado). Quando o VLAN 39 não for configurado.

http://172.16.38.124


Mostre a formador de fila do IGMP Snooping IP o id> <vlan vlan (isto pode ser feito no
interruptor ascendente ou na interconexão da tela.)

●

Mostre o id> <vlan vlan dos grupos do IGMP Snooping IP (isto pode ser feito no interruptor
ascendente ou na interconexão da tela.)

●

Isto mostra as portas ativa para o Multicast e o IGMP mais investigado.●



Mostre a estatísticas do IGMP Snooping IP o id> <vlan vlan (isto pode ser feito no interruptor
ascendente ou na interconexão da tela.)

●



Multicast da tabela de endereço do Mac AGR012-5K-A#show●

Legend:

- primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC age - seconds since last

seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address     Type     age     Secure NTFY   Ports

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

38       0100.5e10.2604   igmp     0         F   F Eth1/2 Router

38       0100.5e7f.fffd   igmp     0         F   F Eth1/2 Router  

0100.5e7f.2604 = 224.127.38.4 (Multicast Group Address)

0100.5e7f.fffd = 224.127.255.253 (Multicast Group Address)

Limite do igmp do indicador-filtro da interface local do ethanalyzer AGR012-5K-A# de
entrada-baixo

●

Isto não captura dados reais do fluxo de vídeo, apenas dados IGMP. Esta ferramenta captura o
tráfego de controle. (EX; mostra quando um host se junta ou sae do grupo.)

Capturing on inband

2009-12-02 02:11:34.435559 172.16.38.5 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

224.0.0.252 for any sources

2009-12-02 02:11:55.416507 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:55.802408 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Leave group

236.16.38.4

2009-12-02 02:11:59.378576 172.16.38.6 -> 224.0.0.22   IGMP V3 Membership Report / Join group

236.16.38.4 for any sources

Troubleshooting

UDPCAST (http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html)●

Este aplicativo é transferido em dois anfitriões diferentes, em remetente e em receptor. Com
ele, você pode gerar o tráfego multicast com transferência de um arquivo de uma fonte aos
destinos múltiplos imediatamente com um comando único.

●

http://www.udpcast.linux.lu/cmd.html


VLC (http://www.videolan.org/vlc/index.html)●

(Estão aqui as imagens que mostram como fluir em VLC. Há bastante um bit da informação em
relação a como fazer em linha este processo.)

http://www.videolan.org/vlc/index.html




Como gerar o IGMP e o tráfego multicast com Iperf?

Iperf ou Jperf são muito uma ferramenta útil que possa gerar o IGMP e o tráfego multicast,
ele podem ser executado em Linux e no SO Windows.

●

Remetente CLI do Multicast.●

# iperf -c 239.1.1.1 -i 1 -u -t 600 -b 10M



iperf sender options:

-c  239.1.1.1 : send traffic to multicast IP address 239.1.1.1

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

-t 600 : send traffic for 600 seconds

-b 10M: UDP traffic bandwidth is10Mbps

Receptor de transmissão múltipla CLI.●

# iperf -s -B 239.1.1.1 -i 1 -u

iperf receiver options:

-s : server mode

-B 239.1.1.1 : listening to IP address 239.1.1.1, as it is a multicast IP address, so this is a

multicast receiver.

-i 1 : update interval is 1 second

-u : UDP traffic, multicast is based on UDP

Informações Relacionadas

Manual de configuração do roteamento de transmissão múltipla do 5000 Series NX-OS do
nexo de Cisco, liberação 5.0(3)N1(1)

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/multicast/5_0_3_N1_1/Cisco_n5k_layer3_multicast_config_gd_rel_503_N1_1/preface.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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