
Criação e configuração dos grupos de IP
Multicast nos switch empilhável do Sx500 Series 

Objetivo
 

Este artigo explica como estabelecer um grupo que se comunique com o Multicast, mas
identifica seus membros do grupo através de seus endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT. Deve-se notar que este não é um VLAN, mas utiliza um. Este artigo explica
sobre a filtragem, a adição e o supressão do grupo de IP Multicast.
 
Nota: Refira a configuração do artigo de propriedades do Multicast em switch empilhável do
Sx500 Series para configurar propriedades básicas do Multicast.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Switch empilhável do Sx500 Series
  

Versão de software
 

• v1.3.0.62
  

Configuração de sistema
 
Filtragem dos grupos de IP Multicast
 

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

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de filtração desejada no campo do filtro.
 

• Iguais do ID de VLAN a — Incorpore o ID de VLAN do grupo a ser indicado. O número de
ID está entre 1 e 4094.
 
• Iguais da versão IP a — Escolha a versão do protocolo que o grupo de IP Multicast usa;



IPv4 ou IPv6.
 
• Iguais do endereço do grupo de IP Multicast a — Incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do grupo de transmissão múltipla a ser indicado. O valor do
primeiro conjunto de número deve estar entre 224 e 239.
 
• Iguais do endereço IP de origem a — Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do dispositivo que envia sinais. Se o modo dianteiro para o grupo é ajustado
a (*, G), a seguir posto um asterisco (*) como o destino.
 

Etapa 6. O clique vai. Todos os grupos de IP Multicast com as especificações de
harmonização aparecerão abaixo.
 

  
Adicionar o grupo de IP Multicast
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um endereço de grupo de transmissão múltipla do
IP Estático. A janela de endereço do grupo de IP Multicast adicionar aparece.
 



 
Etapa 3. Para o campo do ID de VLAN, incorpore o ID de VLAN do grupo que você deseja
criar. O número de ID deve estar entre 1 e 4094.
 

 
Etapa 4. Para o campo da versão IP, clique a versão 4 ou a versão 6 como o protocolo de
rede desejado.
 

 
Etapa 5. No campo de endereço do grupo de IP Multicast, incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do grupo de transmissão múltipla a ser indicado. O valor
do primeiro conjunto de número deve estar entre 224 e 239.
 



 
Verificação (opcional) de etapa 6. a caixa de verificação incluir no campo específico da fonte
 se os Multicast no grupo têm uma fonte específica.
 
Timesaver: Se você não verifica inclua na etapa 6, saltam a etapa 8.
 

 
Passo 7. No campo de endereço IP de origem, incorpore o endereço de origem a ser
incluído no grupo de transmissão múltipla.
 

 
Etapa 8. O clique aplica-se. Isto adiciona o grupo de IP Multicast e a atualização ao
dispositivo.
  

Especificação do grupo de IP Multicast



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

 
Etapa 2. Para configurar e indicar um endereço do grupo IP, verifique um endereço a seguir
clique detalhes. A janela de configuração da relação do Protocolo IP multicast aparece.
 

 
Etapa 3. Do campo da gota-para baixo do tipo de interface, escolha a porta ou RETARDE-
SE para ver portas ou retardações. A opção padrão é porta. Depois que você escolhe uma
opção, o clique vai.
 

 
Passo 4: Para cada relação, escolha uma das opções:
 

• Estático — Anexa a relação ao grupo de transmissão múltipla como um membro estático.
 
• Proibido — Indica que esta porta está proibida de se juntar o grupo através deste VLAN



• Nenhum — Indica que a porta não é atualmente um membro do Multicast neste VLAN.
Este é o padrão até a estática ou proibido é escolhido.
 

 
Etapa 5. O clique aplica-se. Isto atualiza a configuração.
  

Grupo de IP Multicast da supressão
 

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

 
Etapa 2. Para suprimir de um endereço do grupo de transmissão múltipla, para verificar um
endereço clica então a supressão. 
 


	Criação e configuração dos grupos de IP Multicast nos switch empilhável do Sx500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configuração de sistema
	Filtragem dos grupos de IP Multicast
	Adicionar o grupo de IP Multicast
	Especificação do grupo de IP Multicast
	Grupo de IP Multicast da supressão



