
Configurar a espião MLD no Switches controlado
200/300 Series 

Objetivo
 

MLD (descoberta do ouvinte do Multicast) é usado pelo Roteadores do IPv6 para descobrir
ouvintes do Multicast em um link diretamente anexado. O interruptor, por outro lado,
mantém uma lista dos VLAN a que precise frames de transmissão múltipla de ser enviado.
Esta maneira, o interruptor envia somente frames de transmissão múltipla aos VLAN na
lista, que melhora a funcionalidade do interruptor em sua rede. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar a espião MLD no Switches
controlado 200/300 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configurar a espião MLD no VLAN
 

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

 
Etapa 2. No campo de estado da espião MLD, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir a espião MLD.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 

 



Etapa 4. Clique o botão de rádio do ID de VLAN de que você gostaria de aplicar a espião
MLD.
 
Etapa 5. O clique edita. O indicador da espião da edição MLD aparece:
 

 
Etapa 6. (opcional) se você deseja configurar a espião MLD a um ID de VLAN diferente do
que o ID de VLAN escolhido em etapa 4, escolhe um ID de VLAN diferente da lista de drop-
down do ID de VLAN.
 
Etapa 6. No campo de estado da espião MLD, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade. Esta opção monitora o tráfego de rede para determinar que anfitriões pediram
para enviar o tráfego multicast.
 
Passo 7. Nas portas que do mrouter o automóvel aprende o campo, verifique a caixa de
verificação da possibilidade. Esta opção permite a auto aprendizagem das portas a que o
mrouter é conectado. Um mrouter é um roteador projetado distribuir corretamente pacotes
de transmissão múltipla.
 
Etapa 8. No campo do vigor da pergunta, incorpore o número de MLD pergunta o interruptor
executa para conectar a um host. Se nenhuma resposta é recebida, o interruptor suprime da
informação de host.
 
Etapa 9. No campo do intervalo da pergunta, incorpore o intervalo a ser usado pelo
interruptor para enviar mensagens da pergunta.
 
Etapa 10. No campo máximo do intervalo da resposta da pergunta, incorpore o tempo (nos
segundos) que um host tem que responder a uma pergunta.
 
Etapa 11. No campo contrário da última pergunta do membro, clique um dos seguintes
botões de rádio:
 

• Padrão do uso — Usa o número padrão de consultas grupo-específicas IGMP a ser
enviadas antes que o interruptor suponha que não há não mais membro no grupo.
 
• Definido pelo utilizador — Permite que você incorpore um número específico de
consultas grupo-específicas IGMP a ser enviadas antes que o interruptor suponha não há
não mais membro no grupo.
 

Etapa 12. No último campo do intervalo da pergunta do membro incorpore o atraso máximo
da resposta usado no caso que o interruptor não pode ler o valor máximo do intervalo da
resposta das consultas grupo-específicas.
 
Etapa 13. No campo imediato da licença, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para obstruir mais rapidamente um fluxo de transmissão múltipla que seja enviado a uma



porta membro no caso que um mensagem de licença do grupo de IGMP é recebido.
 
Nota: A informação no lado direito do indicador do IGMP Snooping da edição indica a
configuração atual IGMP. As informações a seguir são exibidas:
 

• Exibições de status operacionais IGMP o estado atual IGMP do VLAN escolhido.
 
• Vigor operacional da pergunta — Indica o valor atual do vigor da pergunta do VLAN
escolhido.
 
• Intervalo operacional da pergunta — Indica o valor atual do intervalo da pergunta do
VLAN escolhido.
 
• Intervalo máximo da resposta da pergunta operacional — Indica o valor máximo do
intervalo da resposta da pergunta atual do VLAN escolhido.
 
• Último intervalo operacional da resposta do membro — Indica o último valor do intervalo
da resposta do membro do VLAN escolhido.
 
• Último contador operacional da pergunta do membro — Indica o último membro o valor
de contador da pergunta que do escolheu o VLAN.
 
• Último intervalo operacional da pergunta do membro — Indica o último valor do intervalo
da pergunta do membro do VLAN escolhido.
 
• Endereço IP de origem operacional do formador de fila — Indica o endereço IP de origem
atual do formador de fila do VLAN escolhido.
 

Etapa 14. Clique em Apply.
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