
Configuração do grupo de IP Multicast da
descoberta do ouvinte do Internet Group
Management Protocol (IGMP) /Multicast (MLD)
nos switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

O IGMP e MLD são ambos os protocolos de comunicação que são usados para estabelecer
sociedades do Multicast. Um grupo de IP Multicast é um endereço usado para permitir a
transmissão de um pacote aos destinos múltiplos através da transmissão de um pacote. Um
grupo de IP Multicast IGMP/MLD procura por um grupo de IP Multicast com IGMP/MLD e
indica os resultados no campo na parte inferior da página. Quando a busca do grupo de IP
Multicast a IGMP/MLD é restrita, assegura-se de que os pacotes que são enviados sejam
do lado interno da rede um pouco do que externos, onde os protocolos diferentes são
usados para o Multicast.
 
Este artigo explica como configurar o Internet Group Management Protocol (IGMP)/o grupo
de IP Multicast da descoberta ouvinte do Multicast (MLD) em switch empilhável do Sx500
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.2.7.76
  

Configuração do grupo de IP Multicast IGMP/MLD
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web, e escolha o Multicast > o grupo de IP
Multicast IGMP/MLD. A página do grupo de IP Multicast IGMP/MLD abre:
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down do tipo de grupo do IP dinâmico, escolha à espião para o
IGMP ou o MLD. As ajudas da espião analisam os pacotes enviados sobre a rede de
transmissão múltipla e filtram-nos de modo que os pacotes IGMP/MLD sejam enviados
somente aos anfitriões interessados nos pacotes.
 

• IGMP — Protocolo de comunicações usado para estabelecer sociedades de grupo de
transmissão múltipla com IPv4.
 
• MLD — Protocolo de comunicações usado para estabelecer sociedades de grupo de
transmissão múltipla com IPv6.
 

 
Etapa 3. Verifique os iguais do endereço de grupo à caixa de verificação e incorpore o
MAC ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para permitir uma busca
para grupos de transmissão múltipla pelo MAC address ou pelo IP address.
 



 
Etapa 4. Verifique os iguais do endereço de origem à caixa de verificação e incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para permitir a busca para grupos de
transmissão múltipla pelo endereço do remetente.
 

 
Etapa 5. Verifique os iguais do ID de VLAN à caixa de verificação e escolha o ID de
VLAN permitir a busca para grupos de transmissão múltipla pelo endereço do remetente.
 
Etapa 6. O clique vai aplicar os ajustes. As informações a seguir são exibidas:
 

• VLAN — O ID de VLAN do grupo de transmissão múltipla que foi encontrado.
 
• Endereço de grupo — O grupo de transmissão múltipla MAC ou endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT que foram encontrados.
 
• Endereço de origem — O endereço do remetente para todas as portas do grupo
especificado que foi encontrado.
 
• Portas incluídas — A lista de portas do destino para o fluxo de transmissão múltipla que
foram encontradas.
 
• Portas excluídas — A lista de portas não incluídas no grupo de transmissão múltipla que
foram encontradas.
 
• Modo de compatibilidade — A versão a mais velha IGMP/MLD do registro dos anfitriões
que o interruptor recebe no endereço do grupo IP.



Filtro claro do clique (opcional) de etapa 7. para cancelar os ajustes.
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