
Configuração da porta de Multicast Router no
Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

Um Multicast Router é um roteador que reconheça e para a frente pacotes de transmissão
múltipla ao destino pretendido. Uma porta de Multicast Router é uma porta que conecte a
um Multicast Router. O interruptor inclui os números de porta de Multicast Router quando
encaminha os fluxos de transmissão múltipla e mensagens de registro IGMP/MLD. Isto
permite que o Multicast Router conectado encaminhe os fluxos de transmissão múltipla e
propague o registro às outras sub-redes.
 
Este artigo explica como configurar os ajustes da porta de Multicast Router para permitir
uma conexão entre um Multicast Router e o Switches controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG 200 e SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Porta 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. Do ID de VLAN os iguais à lista de drop-down escolhem o ID de VLAN apropriado
do Multicast Router. 
 
Etapa 3. Da versão IP os iguais à lista de drop-down escolhem a versão IP apropriada do
Multicast Router. 



 
Etapa 4. Do tipo de interface os iguais à lista de drop-down escolhem o tipo de interface
apropriado.
 
Etapa 5. O clique vai. As relações apropriadas que combinam a pergunta são indicadas.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo desejado da associação para
cada relação.
 

• Estático — A porta de Multicast Router é configurada estaticamente.
 
• Dinâmico — A porta é configurada dinamicamente como uma porta de Multicast Router
por uma pergunta MLD/IGMP.
 
• Proibido — Esta relação não pode ser configurada como uma porta de Multicast Router,
mesmo se as perguntas IGMP ou MLD são recebidas nesta porta. Se o automóvel detecta
portas de Multicast Router é permitido nesta porta, a configuração não sucede.
 
• Nenhum — A relação não é atualmente uma porta de Multicast Router.
 

Nota: A opção dinâmica é para o indicador somente. A aprendizagem dinâmica de portas do
Multicast pode ser permitida nas páginas do IGMP Snooping e da espião MLD.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
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