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Configurar ajustes da espião MLD em um
interruptor com o CLI 

Introdução
 

O Multicast é uma tecnologia criada para conservar a largura de banda. É usado
tipicamente para transmitir pacotes de dados de um host aos host múltiplos. Para permitir
que um roteador distribua os Multicast para fora um de suas portas com IPv6, usam um
protocolo chamado a descoberta de Multicast Ouvinte (MLD). Os anfitriões enviam um juntar
mensagem MLD para obter um fluxo de transmissão múltipla. Quando um roteador recebe
um juntar mensagem MLD em uma de suas relações, conhece-o que há uns anfitriões
interessados em se juntar um fluxo de transmissão múltipla e envia para fora. No Switches
adiantado, o tráfego multicast foi encaminhado em todas as portas, mesmo se somente um
host precisou do receber. A espião MLD foi desenvolvida para limitar o tráfego multicast
somente ao host ou aos anfitriões de pedido.
 
Quando a espião MLD é permitida, o interruptor detecta as mensagens MLD trocadas entre
o roteador do IPv6 e os anfitriões do Multicast anexados às relações. Mantém então uma
tabela que encaminhe o tráfego do Multicast IPv6 às portas que precisam das receber.
 
As seguintes configurações são condições prévias para configurar MLD:
 

Configurar a rede de área local virtual (VLAN) no interruptor com o CLI. Para
instruções, clique aqui.
Permita o filtragem de transmissão múltipla da ponte com o CLI. Para instruções,
clique aqui.
 

Nota: O Internet Group Management Protocol (IGMP) executa uma função similar a MLD,
mas para o IPv4, que é o protocolo de internet o mais de uso geral até agora. A maioria de
equipamento preconfigured para o IPv4. Para aprender como configurar ajustes do IGMP
Snooping em seu interruptor com o CLI, clique aqui 
 
Para aprender como configurar MLD ou IGMP Snooping em um interruptor em uma
interface gráfica de usuário (GUI), clique aqui.
 
Este artigo fornece instruções em como configurar ajustes MLD em um interruptor através
do comando line interface(cli).
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx300 Series
Sx350 Series
Série SG350X
Sx500 Series
Série Sx550X
  

Versão de software
 

1.4.8.06 — Sx300, Sx500
2.3.5.63 — Sx350, SG350X, Sx550X

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4986
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5761
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5814
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5313


Configurar ajustes da espião MLD
 
Configurar ajustes globais MLD
 

Etapa 1. Início de uma sessão ao console do interruptor. O nome de usuário padrão e a
senha são Cisco/Cisco. Se você configurou um username ou uma senha nova, incorpore as
credenciais pelo contrário.
 
Nota: Para aprender como alcançar um SMB comute o CLI com o SSH ou o telnet, clicam 
aqui.
 

 
Nota: Os comandos podem variar segundo o modelo exato de seu interruptor. Neste
exemplo, o interruptor SG350X é alcançado com o telnet.
 
Etapa 2. Do modo de exec privilegiado do interruptor, incorpore o modo de configuração
global entrando no seguinte:
 

SG350X#CONFIGURE

Etapa 3. Para permitir globalmente a espião MLD no interruptor, entre no seguinte:

Espião SG350X(config)#ipv6mld

Etapa 4. (opcional) para permitir globalmente o formador de fila espião MLD, entra no
seguinte:

Formador de fila espião do mld SG350X(config)#ipv6

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes globais da espião MLD em seu
interruptor.

Configurar ajustes da espião MLD em um VLAN

Etapa1. Para permitir a espião MLD em um VLAN específico, entre no seguinte:

[vlan-id] vlan da espião do mld SG350X(config)#ipv6

ID de VLAN — Especifica o valor do ID de VLAN. A escala é de um até 4094.●

Nota: Nesta encenação, os ajustes da espião MLD para o VLAN20 estão sendo
configurados.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4982


Etapa 2. (opcional) para permitir que o Multicast Router aprenda automaticamente as portas
conectadas, entra no seguinte:

O mrouter vlan do [vlan-id] da espião do mld SG350X(config)#ipv6 aprende o PIM-DVMRP

Etapa 3. (opcional) para permitir a licença imediata da espião MLD que processa em um
VLAN, entra no seguinte:

Licença imediata do [vlan-id] vlan da espião do mld SG350X(config)#ipv6

Etapa 4. No modo de configuração global, entre no contexto da configuração da interface de
VLAN entrando no seguinte:

[vlan-id] SG350X(config)#interface

Etapa 5. Para configurar o MLD dure o contador da pergunta do membro, entram no
seguinte:

[count] da último-membro-pergunta-contagem do mld SG350X(config-if)#ipv6

contagem — O número de vezes que agrupa ou as perguntas grupo-fonte-específicas
são enviados após recepção de uma mensagem que indica uma licença. A escala é
uma a sete.

●

Nota: Neste exemplo, o último contador da pergunta do membro é ajustado a 3.

Etapa 6. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de configuração global:

SG350X(config)#exit



Passo 7. Para permitir o formador de fila espião MLD em um VLAN específico, entre no
seguinte:

Formador de fila vlan do [vlan-id] da espião do mld SG350X(config)#ipv6

Etapa 8. Para permitir o mecanismo da eleição do formador de fila MLD de um formador de
fila espião MLD em um VLAN específico, entre no seguinte:

Eleição vlan do formador de fila do [vlan-id] da espião do mld SG350X(config)#ipv6

Etapa 9. Para configurar a versão MLD de um formador de fila espião MLD em um VLAN
específico, entre no seguinte:

Versão vlan [1 do formador de fila do [vlan-id] da espião do mld SG350X(config)#ipv6 | 2]

Nota: Neste exemplo, a versão 2 é usada.

Etapa 10. Inscreva o comando exit ir para trás ao modo de exec privilegiado:

SG350X(config)#exit

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da espião MLD em seu interruptor
com o CLI.

Ajustes da espião do indicador MLD em um VLAN



Etapa1. Para indicar a configuração da espião MLD para um VLAN específico, entre no
seguinte:

[vlan-id] da relação da espião SG350X#SHOW ipv6mld

Nota: Neste exemplo, os ajustes da espião MLD para o VLAN20 são indicados.

Etapa 2. (opcional) no modo de exec privilegiado do interruptor, salvar os ajustes
configurados ao arquivo de configuração de inicialização entrando no seguinte:

Partida-configuração da executar-configuração SG350X#COPY

Imprensa (opcional) Y de etapa 3. para o Yes ou o N para não em seu teclado uma vez que
a alerta do [startup-config] do arquivo do Overwrite… aparece.

Você deve agora ter indicado os ajustes MLD em um VLAN em seu interruptor com o CLI.
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