
Configuração do Internet Group Management
Protocol (IGMP) em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

O Internet Group Management Protocol (IGMP) é usado por anfitriões e por Roteadores em
uma rede IP para criar sociedades de grupo de transmissão múltipla. O IGMP é um
protocolo usado para notificar membrasias do clube do host a um Multicast Router vizinho
imediato por Host IP do dispositivo. O IGMP pode ser usado para recursos da Web e dos
aplicativos de suporte como em linha a fluência para vídeos e jogos. Os grupos de
transmissão múltipla são úteis especialmente como uma alternativa dos mais eficiente de
transmitir. O IGMP tem as versões IGMP v1, v2 e v3. O v3 é a versão a mais atrasada do
protocolo.
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar o Internet Group Management Protocol
(IGMP) no RV120W e no RV220W. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração IGMP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher o Firewall > avançou
ajustes > configuração IGMP. A página de configuração IGMP abre:
 

 



Etapa 2. Verifique a caixa de verificação
do proxy de IGMP para permitir a característica do proxy de IGMP. Permita isto de permitir
que o roteador e os Nós comuniquem-se um com o otro. À revelia, isto é desabilitado. O
proxy de IGMP é usado para permitir um Multicast Router de aprender a informação de
membros do grupo de transmissão múltipla e de poder enviar os pacotes de transmissão
múltipla baseados na informação do membro.
 

 
Etapa 3. Clique os botões de rádio desejados de WAN ou LAN no campo ascendente da
relação. Isto permite que o proxy de IGMP atue como um cliente normal do Multicast. A
relação ascendente é usada para mandar pedidos da sociedade IGMP. 
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Adicionar um endereço de rede
 



O endereço de rede é o endereço de multicast de rede local especificado que identifica
membros vizinhos dos host de destino. Isto é útil porque o usuário especificou que rede é
acessível ou não. Toda a rede permitida pode ser alcançada. Desse modo a Segurança e a
autenticação do dispositivo são aumentadas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > avançou ajustes >
configuração IGMP. A página de configuração IGMP abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. Adicionar/edita redes que permitidas o indicador abre:
 

 
Etapa 3. Incorpore o endereço de multicast ao campo de endereço da rede. Um endereço
de multicast é um único endereço que refira dispositivos da rede múltipla.
 
Etapa 4. Incorpore o comprimento da máscara para o endereço de rede ao campo de
comprimento da máscara. Um comprimento da máscara especifica uma máscara de sub-
rede diferente para a mesma rede. Com um comprimento variável da máscara, o
administrador de rede pode usar uma máscara longa em redes com poucos anfitriões e uma
máscara curto em sub-redes com anfitriões demais.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para aplicar mudanças.
  

Edite um endereço de rede
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > avançou ajustes >
configuração IGMP. A página de configuração IGMP abre:
 



 
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado da entrada desejada a ser editada na
tabela de redes permitida. 
 

 
 
Etapa 3. O clique edita. 
 

 
Adicionar/edita redes que permitidas o indicador aparece:
 

 
 
Etapa 4. Incorpore o endereço de multicast ao campo de endereço da rede. Um endereço
de multicast é um único endereço que refira dispositivos da rede múltipla.
 
Etapa 5. Incorpore o o comprimento da máscara para o endereço de rede ao campo de



comprimento da máscara. O comprimento da máscara especifica uma máscara de sub-rede
diferente para a mesma rede. Com um comprimento variável da máscara, o administrador
de rede pode usar uma máscara longa em redes com poucos anfitriões e uma máscara
curto em sub-redes com anfitriões demais.
 
Etapa 6. Faça as mudanças desejadas e clique a salvaguarda para aplicar todos os ajustes.
  

Suprima de uma palavra-chave URL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > avançou ajustes >
configuração IGMP. A página de configuração IGMP abre:
 

  
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado da entrada desejada a ser suprimida na
tabela de redes permitida. 
 

 
 
Etapa 3. A supressão do clique e a entrada de rede serão suprimidas.
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