
A configuração do Multicast envia tudo para
portas VLAN em 300 Series Switch 

Objetivo
 

O Multicast é o nome do processo quando uma fonte envia uma mensagem a muitos
destinos. A mensagem que a fonte manda é sabida como um fluxo de transmissão múltipla.
Destinos na mesma rede de área local virtual (VLAN) como a fonte está livre escolher se
quer receber o fluxo de transmissão múltipla. O Multicast encaminha toda a página permite
que você escolha que relações recebem os fluxos de transmissão múltipla em que VLAN.
Este artigo explica como configurar os ajustes do Multicast das relações em um 300 Series
controlado comuta.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switches controlado 300 Series SF/SG
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Permita o filtragem de transmissão múltipla da ponte
 

O filtragem de transmissão múltipla da ponte deve ser permitido na página das 
propriedades do Multicast antes que você possa configurar ajustes do Multicast.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > as propriedades.
A página das propriedades abre.
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo de estado do filtragem
de transmissão múltipla da ponte.
 



 
Etapa 3. O clique aplica-se para salvar suas mudanças.
 

  
Configurar o Multicast para a frente tudo para portas ou
retarde-se
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Multicast > dianteiro tudo.
 



 
 
O dianteiro toda a página abre:
 

 
 
Etapa 2. Dos iguais do ID de VLAN à lista de drop-down, escolha um VLAN de que os fluxos
de transmissão múltipla podem ser aceitados.
 



 
 
Etapa 3. Dos iguais do tipo de interface à lista de drop-down, escolha um tipo de interface
cujos ajustes você edite.
 

 
 
Etapa 4. O clique vai. O VLAN e o tipo de interface apropriados são indicados.
 



 
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio abaixo da relação que corresponde com o método que
corresponde como a relação deve segurar fluxos de transmissão múltipla.
 

• Estático - A relação recebe todos os fluxos de transmissão múltipla do VLAN
especificado.
 
• Proibido - A relação não pode receber nenhuns fluxos de transmissão múltipla.
 
• Nenhum - A relação não é uma dianteira toda a porta.
 

 
 
Etapa 6. O clique aplica-se para salvar seu mudanças ou cancelamento do clique para
desabotoar suas mudanças.
 



 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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