
Configuração do endereço de grupo do Multicast
MAC no Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Multicast permite uma comunicação entre um usuário e muitos usuários. O Switches
ESW2-350G pode definir um grupo de transmissão múltipla através de um MAC address.
Quando o interruptor recebe um pacote de transmissão múltipla através de um VLAN que
esteja configurado para finalidades do Multicast, o VLAN traça o pacote de transmissão
múltipla ao grupo MAC e todos os membros do grupo recebem o pacote de transmissão
múltipla. Com esta opção, você pode selecionar que relações em seu interruptor são para
finalidades do Multicast, que separa o tráfego multicast do resto do tráfego.
 
Este artigo explica como configurar um endereço de grupo MAC para finalidades do
Multicast no Switches ESW2-350G.
 
Nota: Os VLAN devem ser criados antes que um endereço de grupo do Multicast MAC
esteja configurado. Refira a configuração de gerenciamento da rede de área local virtual do 
artigo (VLAN) no Switches ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração do endereço de grupo do Multicast MAC
 
Adicionar um endereço de grupo MAC
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > o endereço de
grupo MAC. A página do endereço de grupo MAC abre:
 

 
 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador do endereço de grupo adicionar MAC aparece.
 



 
 
Etapa 3. No campo do ID de VLAN, entre no número de ID do VLAN que você quer atribuir
ao grupo MAC.
 

 
Etapa 4. No campo do endereço de grupo MAC, incorpore o MAC address que identifica o
grupo de transmissão múltipla.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
  

Endereço de grupo do filtro MAC
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > o endereço de
grupo MAC. A página do endereço de grupo MAC abre:
 

 
 
Etapa 2. (opcional) para encontrar um grupo de transmissão múltipla MAC, você pode filtrar
seu endereço de grupo do ID de VLAN, MAC, ou ambos. No campo do filtro, verifique a
caixa de verificação apropriada e o clique vai começar a busca do grupo de transmissão
múltipla MAC::
 

• Iguais do ID de VLAN a — Incorpore o ID de VLAN do grupo de transmissão múltipla
MAC.
 
• Iguais do endereço de grupo MAC a — Incorpore o MAC address do grupo de
transmissão múltipla MAC.
 



 
 
Etapa 3. Para registrar as relações do interruptor ao grupo de transmissão múltipla MAC,
verifique a caixa de verificação de grupo desejado, e clique detalhes. A janela de
configuração do endereço de grupo MAC aparece.
 

 
Etapa 4. No filtro: Os iguais do tipo de interface à lista de drop-down, escolhem se mostrar
as portas conectam ou as relações da RETARDAÇÃO (grupo da agregação do link).
 
Etapa 5. O clique vai.
 
Etapa 6. Para cada relação, escolha como a relação é associada com o grupo de
transmissão múltipla MAC. Para cada relação, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Estático — Adiciona a relação ao grupo de transmissão múltipla MAC como um membro
estático.
 
• Proibido — Indica que esta relação não está permitida se juntar ao grupo de transmissão
múltipla MAC.
 
• Nenhum — Indica que esta relação atualmente não pertence ao grupo de transmissão
múltipla MAC.
 

Etapa 7. O clique aplica-se.
 



Etapa 8. (opcional) a fim suprimir do endereço MAC de transmissão múltipla da tabela do
endereço de grupo MAC, verificar a caixa de verificação respectiva e clicar a supressão.
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