
Configurar a verificação do Protocolo de
Gerenciamento do Grupo da Internet (IGMP) no
Switches controlado 200/300 Series 

Objetivo
 

O Internet Group Management Protocol (IGMP) é um protocolo projetado para finalidades
do Multicast. Com IGMP, você pode estabelecer membrasias do clube entre usuários
diferentes dentro de uma rede. O IGMP é usado principalmente para os multimédios que
fluem, como o vídeo-bate-papo, entre usuários diferentes (um-à-muitos usuários ou muito-à-
muitos usuários) em uma rede. A espião, por outro lado, é o termo usado quando uma
terceira parte em uma comunicação escuta ou observa o tráfego de dados da conexão
atual. Consequentemente, o IGMP Snooping é um processo que escute especificamente o
tráfego multicast. À revelia, o 300 Series controlou o Switches para a frente todos os frames
de transmissão múltipla a todas as portas que são atribuídas a um VLAN específico. Este
comportamento é incerto e os frames de transmissão múltipla poderiam terminar acima no
lugar errado. Você pode permitir o IGMP Snooping de enviar o tráfego multicast somente
aos clientes já registrados do Multicast em portas específicas do interruptor. Esta maneira,
os frames de transmissão múltipla é enviada somente a um cliente específico do Multicast
dentro de um VLAN em vez a todos os usuários nesse VLAN.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o IGMP Snooping 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
  

Permita o Multicast da ponte
 

Para que o IGMP Snooping trabalhe, o Multicast da ponte deve ser permitido.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > as propriedades.
A página das propriedades abre:
 



 
Etapa 2. No campo de estado do filtragem de transmissão múltipla da ponte, verifique a
caixa de verificação da possibilidade. 
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 
Nota: Para obter mais informações sobre de como configurar propriedades do Multicast,
refira a configuração das propriedades do Multicast do artigo no Switches controlado
200/300 Series.
  

Configurar o IGMP Snooping
 
Configurar o IGMP Snooping em um único VLAN
 

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

 
Etapa 2. No campo de estado do IGMP Snooping, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para começar globalmente o IGMP Snooping. 
 

 
Etapa 3. O clique aplica-se.
 



Etapa 4. Clique o botão de rádio que corresponde à entrada que VLAN você quer aplicar o
IGMP Snooping, e clique-o então editam. 
 

 
O indicador do IGMP Snooping da edição aparece:
 

 
Etapa 5. No campo de estado do IGMP Snooping, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade. Esta opção monitora o tráfego para determinar que anfitriões pediram o
tráfego multicast. 
 

 
Etapa 6. Nas portas que do mrouter o automóvel aprende o campo, verifique a caixa de
verificação da possibilidade. Esta opção aprende automaticamente as portas a que o
mrouter é conectado. Um mrouter é um roteador projetado distribuir corretamente pacotes
de transmissão múltipla. 
 

 
Passo 7. No campo do vigor da pergunta, incorpore o número de perguntas que o
interruptor executa para conectar a um host. Se nenhuma resposta é recebida, o interruptor
suprime da informação de host. 
 

 
Etapa 8. No campo do intervalo da pergunta, incorpore o intervalo de tempo entre
mensagens enviadas da pergunta.



Etapa 9.  No campo máximo do intervalo da resposta da pergunta, incorpore o tempo (nos
segundos) respostas de um host com um relatório.
 
Etapa 10. No campo contrário da última pergunta do membro, clique um do seguinte:
 

• Padrão do uso — Esta opção 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 — Esta opção deixa-o incorporar um número específico de
consultas grupo-específicas IGMP a ser enviadas antes que o interruptor suponha que não
há não mais membro no grupo.
 

Etapa 11. No último campo do intervalo da pergunta do membro, incorpore o atraso máximo
da resposta usado caso que o interruptor não pode ler o valor máximo do intervalo da
resposta das consultas grupo-específicas.
 
Etapa 12. No campo imediato da licença, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para obstruir rapidamente um fluxo de transmissão múltipla que esteja enviado a uma porta
membro no caso em que um mensagem de licença do grupo de IGMP fosse recebido. 
 

 
Etapa 13. No campo de estado do IGMP mais investigado, verifique a caixa de verificação
da possibilidade para permitir o IGMP mais investigado. 
 

 
Etapa 14. No campo de endereço IP de origem administrativo do formador de fila, clique um
dos seguintes botões de rádio:
 

• Auto — Esta opção escolhe o endereço IP de gerenciamento.
 
• Definido pelo utilizador — Esta opção deixa-o escolher um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT de sua escolha da lista de drop-down.
 

Etapa 15. No campo da versão do IGMP mais investigado, clique IGMPv3 se o VLAN tem o
Switches ou os Multicast Router que executam a transmissão fonte-específica do Protocolo
IP multicast; se não, clique IGMPv2. 
 

 
Nota: A informação no lado direito do indicador do IGMP Snooping da edição indica a
configuração atual IGMP. 
 



 
 
As informações a seguir são exibidas:
 

• Estado operacional IGMP — O estado atual IGMP do VLAN escolhido.
 
• Vigor operacional da pergunta — O valor atual do vigor da pergunta do VLAN escolhido.
 
• Intervalo operacional da pergunta — O valor atual do intervalo da pergunta do VLAN
escolhido.
 
• Intervalo máximo da resposta da pergunta operacional — O valor máximo do intervalo da
resposta da pergunta atual do VLAN escolhido.
 
• Último intervalo operacional da resposta do membro — O último valor do intervalo da
resposta do membro do VLAN escolhido.
 
• Último contador operacional da pergunta do membro — O último valor de contador da
pergunta do membro do VLAN escolhido.
 
• Último intervalo operacional da pergunta do membro — O último valor do intervalo da
pergunta do membro do VLAN escolhido.
 
• Endereço IP de origem operacional do formador de fila — O endereço IP de origem atual
do formador de fila do VLAN escolhido.
 

Etapa 16. Clique em Apply.
  

Configurar o IGMP Snooping em vlan múltiplos
 

Esta seção explica como aplicar a configuração do IGMP Snooping de um VLAN específico
aos vlan múltiplos.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > o IGMP
Snooping. A página do IGMP Snooping abre.
 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da entrada VLAN com a configuração do IGMP Snooping
que você quer aplicar a outros VLAN. 
 



 
Etapa 3. Ajustes da cópia do clique. A janela de configuração da cópia aparece.
 

 
Etapa 4. No campo fornecido, incorpore os VLAN que você quer aplicar a configuração do
IGMP Snooping do VLAN previamente escolhido. Você pode incorporar cada VLAN ou uma
escala dos VLAN baseados em seu número de entrada da tabela do IGMP Snooping, tal
como 1, 2 ou 1-2, ou com seus ID de VLAN, tal como o VLAN1, o VLAN2 ou o VLAN1-
VLAN2.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.
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