
Configuração avançada do protocolo de
configuração dinâmica host (DHCP) no
Roteadores RV180 e RV180W VPN 

Objetivo
 

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um protocolo da configuração de rede
que configure automaticamente o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos
dispositivos em uma rede de modo que possam conectar a uma outra. Este artigo explica
como configurar ajustes avançados DHCP no Roteadores RV180 e RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180
 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher trabalhos em rede > LAN
(rede local) > avançou a configuração de DHCP do menu à esquerda.
 

  
Transferência da configuração automática
 

O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é um protocolo simples usado para transferir e mover
a configuração e os arquivos da inicialização em uma rede. O uso de um servidor TFTP
permite que um administrador aplique rapidamente uma única configuração aos dispositivos
múltiplos imediatamente. Este procedimento mostra como ajustar o roteador para transferir



automaticamente arquivos de configuração de um servidor TFTP.
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de seleção da possibilidade à direita do servidor TFTP e do
arquivo de configuração para permitir que os arquivos sejam transferidos automaticamente
de um servidor TFTP.
 
Etapa 2. À direita do tipo de servidor TRTP, clique um dos seguintes botões de rádio:
 

• Nome de host — Esta opção permite que você identifique o servidor TFTP por ela é
nome de host. Dê entrada com o nome de host no campo de nome do host de servidor
TFTP.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção permite que você
identifique o servidor TFTP por ela é endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT. Incorpore o endereço IP do servidor de TFTP ao campo IP de servidor de TFTP.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, do cancelamento do clique para
rejeitá-las.
  

Arquivos de configuração da transferência para dispositivos
 

Uma vez que o TFTP se estabeleceu no roteador, um administrador precisa de configurar o
roteador de modo que o roteador aplique os arquivos de configuração correta aos
dispositivos corretos. Este processo mostra como ajustar o roteador para aplicar arquivos de
configuração transferidos aos dispositivos conectados.
 



 
Etapa1. No dispositivo DHCP Client contra a tabela de mapeamento do arquivo de
configuração, o clique adiciona. Uma página nova publica-se.
 

 
Etapa 2. No campo do MAC address, incorpore o MAC address do dispositivo na rede a que
o arquivo de configuração está sendo aplicado.
 

 
Etapa 3. No campo do nome de arquivo da configuração, dê entrada com o nome do
arquivo de configuração a ser aplicado.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento do clique para



rejeitá-los.
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