
Configuração da verificação do Protocolo de
Gerenciamento do Grupo da Internet (IGMP) no
Switches ESW2-350G 

Objetivo
 

O Multicast é a técnica da camada de rede usada para transmitir pacotes de dados de um
host a outros anfitriões selecionados. Contudo, em uma camada mais baixa, o interruptor
transmite o tráfego multicast em todas as portas, mesmo se somente um host quer o
receber. O IGMP Snooping é usado para enviar o tráfego multicast do IPv4 somente ao host
desejado.
 
Quando o IGMP Snooping é permitido no interruptor, detecta os mensagens IGMP trocados
entre o roteador do IPv4 e os anfitriões do Multicast anexados na relação. Mantém uma
tabela que restrinja o tráfego multicast do IPv4 dinamicamente para encaminhar somente 2
aquelas portas que querem o receber.
 
Um VLAN tem que ser configurado antes que você continue (a menos que você quer usar o
VLAN padrão). Para obter mais informações sobre dos VLAN refira o artigo autorizado 
Gerenciamento da rede de área local virtual (VLAN) no Switches ESW2-350G.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar o IGMP Snooping no Switches
ESW2-350G.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• v1.3.0.62
  

Espionagem de IGMP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher o Multicast > o IGMP
Snooping. A página do IGMP Snooping abre: 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado do IGMP
Snooping para permitir que o interruptor determine os anfitriões que pediram para receber o
tráfego multicast.
 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar os ajustes. 

 
Etapa 4. Clique o botão de rádio do ID de VLAN desejado em que a configuração do IGMP
Snooping precisa de ser editada.
 
Nota: O IGMP Snooping é permitido somente em VLAN estáticos (um VLAN que é
configurado manualmente pelo ID de VLAN e pelas atribuições de porta) e não em um
VLAN dinâmico (um VLAN que esteja atribuído dinamicamente ao host pelo interruptor
quando é conectado). 



 
Etapa 5. O clique edita para configurar o IGMP Snooping. 

 
O indicador do IGMP Snooping da edição aparece:
 



 
Etapa 6. Escolha o ID de VLAN desejado da lista de drop-down do ID de VLAN.
 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado do IGMP
Snooping para permitir o IGMP Snooping no VLAN a fim determinar que anfitriões sob o
VLAN escolhido pediram para enviar o tráfego multicast. O status atual do IGMP Snooping é
indicado no campo de estado operacional do IGMP Snooping.
 
A verificação (opcional) de etapa 8. a caixa de verificação da possibilidade no mrouter move
o automóvel aprende o campo permitir o Multicast Router de aprender automaticamente
sobre as portas que lhe são conectadas.
 
Etapa 9. Incorpore o valor exigido ao campo do vigor da pergunta. A variável do vigor indica
o número de perguntas IGMP que o interruptor envia antes que suprima de um host que não
responda. O valor varia de 1 ao 7. O valor padrão é 2.
 
Etapa 10. No campo do intervalo da pergunta incorpore o intervalo de tempo exigido entre
as mensagens da pergunta enviadas pelo interruptor, que varia de 30 a 18000 segundos. O
tempo padrão é 125 segundos.
 
Etapa 11. No campo máximo do intervalo da resposta da pergunta incorpore o valor do
atraso que é usado para determinar o código máximo da resposta introduzido nas consultas
gerais. Os intervalos de tempo de 5 a 20 segundos. O padrão é os segundos 10.
 
Etapa 12. O campo contrário da última pergunta do membro determina o número de
mensagens da consulta grupo-específica enviadas antes que o interruptor suponha que não
há nenhum membro do grupo do host a ser perguntado na relação. Clique um dos seguintes
botões de rádio.
 

• Padrão do uso — O valor iguala o valor definido no campo do vigor da pergunta.



• Definido pelo utilizador — Incorpore o valor desejado, esse varia de 1 a 7, no campo 
definido pelo utilizador.
 

Etapa 13. No último campo do intervalo da pergunta do membro incorpore o intervalo de
tempo para que o interruptor espere para receber uma resposta de uma mensagem da
específica do grupo. Os intervalos de tempo de 100 à Senhora 25500 e ao padrão são a
Senhora 1000.
 
Etapa 14. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo imediato da
licença para diminuir o tempo tomado pelo interruptor para obstruir o tráfego MLD que não
pertence a sua porta membro. Deixa cair todo o tráfego que não pertence a uma de suas
portas.
 
Etapa 15. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado do IGMP
mais investigado para permitir o IGMP mais investigado no interruptor. Quando um IGMP
mais investigado é permitido, manda as perguntas periódicas IGMP que provocam
mensagens do relatório IGMP dos anfitriões que querem receber o tráfego do Protocolo IP
multicast. O IGMP Snooping escuta estes relatórios IGMP para estabelecer a transmissão
apropriada.
 
Etapa 16. Se o endereço IP de origem do formador de fila administrativo precisa de ser
gerado automaticamente, clique o auto botão de rádio no campo de endereço IP de origem
administrativo do formador de fila. Se não, clique o botão de rádio definido pelo utilizador e
escolha o endereço IP desejado da lista de drop-down.
 
Etapa 17. Clique o botão de rádio desejado da versão IGMP no campo da versão do IGMP
mais investigado.
 
Etapa 18. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
  

Cópia de ajustes de configuração do IGMP Snooping
 

Etapa 1. Clique o botão de rádio do ID de VLAN desejado e clique ajustes da cópia para
copiar a configuração do IGMP Snooping.
 

 
O indicador do IGMP Snooping da cópia aparece:
 



 
Etapa 3. No campo fornecido, incorpore os números desejados da entrada a que a
configuração deve ser copiada.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
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