
Configuração do endereço de grupo do Multicast
MAC em switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivos
 

Do interruptor o tráfego multicast entrante para a frente baseado na informação do grupo de
transmissão múltipla. Esta informação é dos pacotes IGMP/MLD recebidos e é armazenada
no base de dados do Multicast Forwarding (MFDB). Quando um quadro é recebido de um
VLAN que esteja configurado para enviar fluxos de transmissão múltipla, o quadro é enviado
a todas as portas que são membros do endereço de grupo MAC.
 
A página do endereço de grupo MAC é usada para criar endereços de grupo novos MAC e
usada para atribuir portas aos endereços de grupo MAC.
 
Este artigo explica como configurar o endereço de grupo MAC nos switch empilhável do
Sx500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Endereço de grupo MAC
 
Tabela do endereço de grupo do filtro MAC
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha o Multicast > o endereço de
grupo MAC. A página do endereço de grupo MAC abre:
 

 
Etapa 2. Verifique o ID de VLAN.
 
Etapa 3. Incorpore o VLAN desejado que deve ser indicada nos iguais do ID de VLAN para
colocar.
 



 
Etapa 4. Verifique o endereço de grupo MAC.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço de grupo desejado do Multicast MAC aos iguais do endereço
de grupo MAC para colocar.
 
Etapa 6. O clique vai filtrar para fora os resultados na tabela do endereço de grupo MAC
que têm o VLAN especificado ID e o endereço de grupo MAC.
 
Filtro claro do clique (opcional) de etapa 7. para remover o filtro.
  

Adicionar o endereço de grupo MAC
 

 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar um endereço de grupo estático MAC. O indicador
do endereço de grupo adicionar MAC aparece.
 

 
Etapa 2. Incorpore o ID de VLAN para o grupo de transmissão múltipla novo.
 



 
Etapa 3. Incorpore o MAC address do grupo de transmissão múltipla novo.
 
Etapa 4. O clique aplica-se.
  

Sociedade da relação
 

Etapa1. Verifique a caixa que corresponde ao endereço de grupo desejado MAC.
 

 
Etapa 2. Clique detalhes… para configurar o registro para as relações dentro do grupo. A
janela de configuração do endereço de grupo MAC aparece.
 



 
Etapa 3. Da lista de drop-down do tipo de interface escolha a relação que você quer
configurar.
 
Etapa 4. O clique vai.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde à maneira desejada em que cada porta
ou RETARDAÇÃO são associadas com o grupo de transmissão múltipla.
 

• Estático — A relação é anexada ao grupo de transmissão múltipla como um membro
estático.
 
• Dinâmico — A relação foi adicionada ao grupo de transmissão múltipla em consequência
da espião IGMP/MLD.
 
• Proibido — A relação não é permitida juntar-se ao grupo de transmissão múltipla no
VLAN especificado.
 
• Nenhum — A relação não é um membro atual do grupo de transmissão múltipla no VLAN
especificado.
 

Etapa 6. O clique aplica-se.
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