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Configurando o proxy de IGMP no Roteadores
RV160 e RV260 
Objetivo
 

O Internet Group Management Protocol (IGMP) é um protocolo que seja usado multicasting.
Usando o Multicast, os dados podem ser transmitidos de uma fonte aos receptores múltiplos
simultaneamente. O protocolo opera-se entre o Roteadores e os anfitriões que pertencem
aos grupos de transmissão múltipla. Os endereços IP multicast são uma escala especial dos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que são dedicados a reduzir o
tráfego na rede. A escala de endereços do IPv4 do Multicast é 224.0.0.0 - 239.255.255.255.
Os endereços do Multicast IPv6 usam o prefixo ff00::/8. Quando um grupo de transmissão
múltipla é atribuído um endereço de multicast, todo o tráfego multicast para o grupo estará
enviado a este endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se você tem muito
tráfego multicast que vem dentro do Internet você quererá provavelmente permitir o proxy
de IGMP. O IGMP pode ser usado para recursos da Web e dos aplicativos de suporte como
em linha a fluência para vídeos e jogos. O proxy de IGMP permite o roteador de emitir
mensagens IGMP em nome dos clientes atrás dele.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o proxy de IGMP no Roteadores
RV160 e RV260.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.13
  

Configurar o proxy de IGMP
 

Para permitir o proxy de IGMP, siga estas etapas:
 
Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web.
 
Nota: Neste artigo, nós estaremos usando o RV160 para configurar o proxy de IGMP. A
configuração pode variar segundo o modelo que você se está usando.
 



Etapa 2. Selecione o roteamento > o proxy de IGMP.
 

Etapa 3. A verificação permite IGMP Proxyto permite que o roteador e os Nós comuniquem-
se um com o otro.
 

Etapa 4. Selecione o Interfacefrom ascendente a lista.
 

Nota: RV260W apoia uma interface WAN e o backup USB para conexões celulares.
 



Etapa 5. Selecione o Interfacefrom a jusante a lista para permitir o proxy de IGMP de
receber a sociedade IGMP pede.
 

Nota: A relação ascendente manda pedidos da sociedade IGMP em nome de todos os
dispositivos no lado a jusante do proxy de IGMP.
 
Etapa 6. O clique aplica-se.
 

Você deve agora com sucesso ter permitido e ter configurado os ajustes do proxy de IGMP
no Roteadores RV160 e RV260.
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