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Configurar o Internet Group Management
Protocol (IGMP) ou a espião da descoberta do
ouvinte do Multicast (MLD) em um interruptor 

Objetivo
 

O Multicast é a técnica da camada de rede usada para transmitir pacotes de dados de um
host aos anfitriões selecionados na rede. Na camada mais baixa, o interruptor transmite o
tráfego multicast em todas as portas, mesmo se necessidades de somente um host de
recebê-lo. A verificação do Protocolo de Gerenciamento do Grupo da Internet (IGMP) é
usada para enviar o tráfego multicast da versão 4 do protocolo de internet (IPv4) ao host
desejado. Por outro lado, a espião da descoberta do ouvinte do Multicast (MLD) é usada
para enviar o tráfego multicast da versão 6 do protocolo de internet (IPv6) aos anfitriões
desejados.
 
Quando o IGMP é permitido, detecta os mensagens IGMP trocados entre o roteador IPv4 e
os anfitriões do Multicast anexados às relações. Então mantém uma tabela que restrinja o
tráfego multicast IPv4 e encaminhar-los dinamicamente às peças que precisam das receber.
 
As seguintes configurações são condições prévias para configurar o IGMP.
 

Configurar a rede de área local virtual (VLAN).
Permita o filtragem de transmissão múltipla da ponte.
 

Quando MLD é permitido, detecta as mensagens MLD trocadas entre o roteador do IPv6 e
os anfitriões do Multicast anexados às relações. Então mantém uma tabela que restrinja o
tráfego do Multicast IPv6 e encaminhar-los dinamicamente às portas que precisam das
receber.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx250 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx550X
  

Versão de software
 

2.2.0.66
  

Configurar o IGMP Snooping
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha o Multicast > a configuração > o
IGMP Snooping do Multicast IPv4.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o estado de IGMP
Snooping. Quando esta característica é permitida globalmente, o dispositivo que monitora o
tráfego de rede pode determinar que anfitriões pediram para receber o tráfego multicast.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade para que o estado
do IGMP mais investigado permita o IGMP mais investigado.
 



 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 5. Sob a tabela do IGMP Snooping, clique o botão de rádio que corresponde à
identificação VLAN na tabela do IGMP Snooping.
 

 
Etapa 6. O clique edita.
 

 
Etapa 7. Escolha o VLAN desejado da lista de drop-down identificação VLAN.
 



 
Etapa 8. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o estado de IGMP
Snooping para determinar que anfitriões sob o VLAN escolhido pediram para enviar o
tráfego multicast. O estado do IGMP Snooping é indicado no campo de estado operacional
do IGMP Snooping.
 

 
Etapa 9. (opcional) para permitir que o Multicast Router aprenda automaticamente as portas
conectadas, verifica a caixa de verificação da possibilidade para ver se há portas que de
mrouter o automóvel aprende.
 



 
Etapa 10. (opcional) para reduzir o tempo tomado pelo interruptor para obstruir o tráfego
MLD que não pertence a sua porta membro, verifica a caixa de verificação da possibilidade
para ver se há a licença imediata.
 

 
Etapa 11. Ajuste a última pergunta do membro contrária. É o intervalo que o interruptor
espera para receber uma resposta de uma mensagem da específica do grupo. Os intervalos
de tempo de 100 a 25500ms. O padrão é 1000ms.
 
Use o vigor da pergunta (2) — ajusta o vigor IGMP variável ao valor padrão se este
dispositivo é elegido o formador de fila. O valor padrão é 2.
 
Definido pelo utilizador — Escolha o botão de rádio definido pelo utilizador e incorpore o



número de consultas grupo-específicas IGMP enviadas antes que o dispositivo suponha que
não há não mais membro para o grupo, se o dispositivo é elegido formador de fila. Você
pode incorporar todo o valor de 1 ao 7.
 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação de status do IGMP mais investigado
para deixar este dispositivo trabalhar como um formador de fila. Um formador de fila envia
mensagens da pergunta para descobrir que dispositivos de rede são membros de um grupo
de transmissão múltipla dado.
 

 
Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação da eleição do IGMP mais investigado
para eleger este dispositivo como o formador de fila. Pode somente haver um IGMP mais
investigado em uma rede.
 



 
Etapa 14. (Opcional) escolha a versão do IGMP mais investigado usada se o dispositivo
assenta bem no formador de fila eleito. Clique v3 se há um Switches e/ou uns Multicast
Router no VLAN que executem a transmissão fonte-específica do Protocolo IP multicast.
 
Nota: Neste exemplo, a versão 2 é escolhida. Permite que a consulta de associação seja
general e específica do grupo. A consulta de associação geral é usada para determinar
todos os grupos de transmissão múltipla que as estações estão subscritas a. A consulta de
associação da específica do grupo está usada para determinar se há um subscritor para um
grupo particular.
 

 
Etapa 15. Ajuste o endereço IP de origem do IGMP mais investigado. Indica o IP address do
formador de fila eleito.



Auto – determina automaticamente o endereço IP de origem do formador de fila.
 
Definido pelo utilizador – permite que você escolha o IP address do formador de fila.
 
Nota: Neste exemplo, o automóvel é escolhido.
 

 
Etapa 16. Clique em Apply.
 

 
Você deve agora ter configurado o IGMP Snooping.
  

Configurar a espião MLD
 



Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha avançado na lista de drop-down
do modo de exibição na parcela direita superior.
 

 
Etapa configuração 2.ChooseMulticast > de Multicast IPv6 > espião MLD.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação para ver se há o estado de espião MLD. Quando a
espião MLD é permitida globalmente, o dispositivo que monitora o tráfego de rede pode
determinar que anfitriões pediram para receber o tráfego multicast. O dispositivo executa a
espião MLD somente se a espião MLD e o filtragem de transmissão múltipla da ponte são
permitidos.
 
Nota: Nesta encenação, o filtragem de transmissão múltipla da ponte é permitido
atualmente.
 



 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação de status do formador de fila MLD para permitir o
formador de fila MLD.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde à identificação VLAN na tabela da espião
MLD.
 

 
Etapa 7. O clique edita.
 

 
Etapa 8. (opcional) escolhe a identificação VLAN onde você quer aplicar a espião MLD.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação da possibilidade para o estado da
espião MLD. Esta opção monitora o tráfego de rede para determinar que anfitriões pediram
para enviar o tráfego multicast.
 

 
A verificação (opcional) de etapa 10. o mrouter move o automóvel aprende a caixa de
verificação. Esta opção permite a auto aprendizagem das portas a que o mrouter é
conectado. Um mrouter é um roteador projetado corretamente aos pacotes de transmissão
múltipla do roteador.
 



 
Etapa 11. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há a licença imediata
para obstruir rapidamente um fluxo de transmissão múltipla enviado a uma porta membro
caso que um mensagem de licença do grupo de IGMP é recebido.
 

 
Etapa 12. Ajuste a última pergunta do membro contrária.
 
Use o vigor da pergunta (2) – ajusta o vigor da pergunta ao valor padrão. Os valores padrão
são 2.
 
Definido pelo utilizador – Permite que você especifique um número de consultas grupo-
específicas IGMP a ser enviadas antes que o interruptor suponha não há não mais membro
no grupo.
 
Etapa 13. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o
estado de formador de fila MLD para deixar este dispositivo trabalhar como um formador de
fila. Um formador de fila envia mensagens da pergunta para descobrir que dispositivos de
rede são membros de um grupo de transmissão múltipla dado.
 



 
Etapa 14.(Optional) Verifique a caixa de verificação para ver se há a eleição de formador de
fila MLD para eleger este dispositivo como o formador de fila. Pode somente haver um
IGMP mais investigado em uma rede.
 

 
Etapa 15. (Opcional) escolha a versão do formador de fila MLD usada se o dispositivo
assenta bem no formador de fila eleito. Escolha v2 se há um Switches e/ou uns Multicast
Router no VLAN que executem a transmissão fonte-específica do Protocolo IP multicast.
 
Nota: Neste exemplo, v1 é escolhido.
 



 
Etapa 16. Clique em Apply.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado MLD em seu interruptor.
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