
Configuração de dianteiro todo o Multicast no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Multicast Forwarding permite que o roteador envie o tráfego multicast às redes onde os
dispositivos do Multicast estão escutam dentro estado. Não envia o tráfego multicast às
redes onde os Nós estão no estado do sono. Esta página mostram a configuração das
portas e/ou as retardações quais são configuradas para obter fluxos de transmissão múltipla
de um VLAN particular. Se esta característica é desabilitada então o tráfego multicast está
enviado a todas as portas no interruptor.
 
Este artigo explica como configurar para a frente todo o Multicast no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Para obter mais informações sobre do Multicast as propriedades referem o artigo
intitulado configuração de propriedades do Multicast no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Envie tudo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > dianteiro tudo. O
dianteiro toda a página abre:
 

 
Etapa 2. Escolha um ID de VLAN da lista de drop-down do ID de VLAN.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4110


Nota: Uma porta pode ser configurada manualmente para enviar tudo, se os dispositivos
conectados à porta não apoiam o Internet Group Management Protocol (IGMP) e/ou a
descoberta do ouvinte do Multicast (MLD). As mensagens IGMP ou MLD não são
encaminhadas às portas que são definidas como dianteiro todo. A configuração afeta
somente as portas que são membros do VLAN escolhido.
 
 Etapa 3. Escolha o tipo de interface da lista de drop-down do tipo de interface. As opções
possíveis são:
 

 
• Porta — Indica as portas individuais do interruptor.
 

 
• RETARDAÇÃO — Indica os grupos da agregação do link (retardações) do interruptor.
UMA RETARDAÇÃO consiste em um conjunto de porta. O dianteiro todo o Multicast, se
configurado como a RETARDAÇÃO, faz com que todas as portas dentro da
RETARDAÇÃO sejam configuradas.
 

Etapa 4. O clique vai causar o estado das portas/retardações a ser mostradas.
 
Etapa 5. Clique o botão Appropriate Radio Button para definir o Port/LAG. As escolhas
possíveis são:
 

• A porta estática recebe todos os frames de transmissão múltipla.
 
• Proibido — A porta não pode receber nenhuns frames de transmissão múltipla mesmo se
a espião IGMP/MLD atribuiu a porta para ser parte do grupo de transmissão múltipla.
 



• Nenhum — A porta não é uma dianteira toda a porta presentemente.
 

Etapa 6. O clique aplica-se.
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