
●

●

●

●

●

●

●

●

Configurar propriedades do Multicast em um
interruptor 
Objetivo
 
O Multicast Forwarding permite um-à-muito a disseminação de informação. Os aplicativos
multicast são úteis para a disseminação da informação aos clientes múltiplos, onde os clientes
não exigem a recepção do índice inteiro. Um aplicativo comum é a cabo-TV-como o serviço, onde
os clientes podem se juntar a um canal no meio de uma transmissão, e sae antes que termine.
 
Os dados são enviados somente às portas relevantes. Enviar os dados somente às portas
relevantes conserva a largura de banda e os recursos do host nos links.
 
Àrevelia, todos os frames de transmissão múltipla são inundados a todas as portas da rede de
área local virtual (VLAN). É seletivamente dianteiro possível somente às portas relevantes e filtra
(gota) o Multicast no resto das portas permitindo o estado do filtragem de transmissão múltipla da
ponte no interruptor.
 
Este artigo explica como permitir o filtragem de transmissão múltipla e definir a maneira por que
os frames de transmissão múltipla do tipo de endereço do IPv6 e do IPv4 são enviados no
interruptor.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.7.06 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurar propriedades do Multicast
 
Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web de seu interruptor escolhe então 
avançado na lista de drop-down do modo de exibição.
 
Nota: As opções de menu disponíveis podem variar segundo o modelo do dispositivo. Neste
exemplo, SG350X-48MP é usado.
 



 
Nota: Se você tem um Sx300 ou o Sx500 Series comuta, salte a etapa 2.
 
Etapa 2. Escolha o Multicast > as propriedades.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado do filtragem de
transmissão múltipla da ponte para permitir a filtração.
 

 
Etapa 4. Escolha o ID de VLAN desejado da lista de drop-down do ID de VLAN para que a
transmissão do frame de transmissão múltipla deve ser definida.
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Nota: Neste exemplo, o VLAN 30 é escolhido mas a lista de drop-down conterá somente
previamente o VLAN criado ID.
 
Etapa 5. Clique um dos seguintes botões de rádio no método de encaminhamento para o campo
do IPv6 para definir a maneira que os quadros do Multicast IPv6 estão enviados.
 

Endereço de grupo MAC — O encaminhamento de frame é feito pelo endereço de controle
de acesso de mídia de destino (MAC).
Endereço do grupo IP — O encaminhamento de frame é feito pelo endereço IP de destino.
Endereço específico do grupo IP da fonte — O encaminhamento de frame é feito pelo
endereço IP de origem e pelo endereço IP de destino.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço de grupo MAC é escolhido.
 
Etapa 6. Clique um dos seguintes botões de rádio no método de encaminhamento para o campo
do IPv4 para definir a maneira que os frames de transmissão múltipla do IPv4 estão enviados.
 

 
Endereço de grupo MAC — O encaminhamento de frame é feito pelo endereço MAC de
destino.
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Endereço do grupo IP — O encaminhamento de frame é feito pelo endereço IP de destino.
Endereço específico do grupo IP da fonte — O encaminhamento de frame é feito pelo
endereço IP de origem e pelo endereço IP de destino.
 

Nota: Neste exemplo, o endereço de grupo MAC é escolhido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar os ajustes configurados ao arquivo de
configuração de inicialização.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as propriedades do Multicast em seu interruptor.
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