
Configuração da porta de Multicast Router no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

As portas de Multicast Router são as portas que são usadas para conectar a um Multicast
Router. Os números de porta de Multicast Router estão incluídos no interruptor quando
encaminha os fluxos de transmissão múltipla e os mensagens de registro da descoberta do
ouvinte do protocolo de gestão do grupo do Internet/Multicast (IGMP/MLD). Isto é essencial
para que o Multicast Router encaminhe fluxos de transmissão múltipla e encaminhe
mensagens de registro a outras sub-redes.
 
Este artigo explica a configuração das portas de Multicast Router no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração das portas de Multicast Router
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > a porta de
Multicast Router. A página da porta de Multicast Router abre:
 

 
Etapa 2. Escolha o ID de um VLAN da lista de drop-down do ID de VLAN à direita do filtro
mostrar somente relações desse VLAN.
 



 
Etapa 3. Escolha a versão IP da lista de drop-down da versão IP à direita do filtro filtrar as
relações baseadas na versão IP.
 

 
Etapa 4. Escolha o tipo de relação da lista de drop-down do tipo de interface à direita do
filtro a fim indicar portas ou retardações. 
 

• Porta — Indica as portas individuais do interruptor. 
 
• RETARDAÇÃO — Indica o grupo da agregação do link (RETARDAÇÃO) do interruptor.
UMA RETARDAÇÃO consiste em um conjunto de porta. O dianteiro todo o Multicast se
configurado como a RETARDAÇÃO faz todas as portas dentro da RETARDAÇÃO a ser
configurada.
 

Etapa 5. O clique vai mostrar as relações que combinam os critérios da pergunta.
 



 
Etapa 6. Para cada porta ou RETARDAÇÃO clique o botão de rádio que corresponde com
seu tipo da associação das seguintes opções:
 

• Estático — A porta de Multicast Router é configurada estaticamente.
 
• Dinâmico — A porta de Multicast Router é configurada dinamicamente por uma pergunta
MLD/IGMP. A aprendizagem dinâmica das portas de Multicast Router pode ser
permitida na página do Multicast > do IGMP Snooping e o Multicast > da espião MLD 
página.
 
Nota: Para configurar a espião MLD refira a configuração da espião da descoberta do
ouvinte do Multicast do artigo (MLD) no Switches ESW2-350G.
 
• Proibido — A porta não deve ser configurada como uma porta de Multicast Router,
mesmo se as perguntas IGMP ou MLD são recebidas nesta porta. Se o automóvel detecta
a opção das portas de Multicast Router está permitida nesta porta, a seguir a configuração
não é bem sucedida.
 
• Nenhum — A porta não é uma porta de Multicast Router presentemente.
 

Etapa 7. O clique aplica-se.
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