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Permita a descoberta-Bonjour no roteador do
RV34x Series 

Objetivo
 

Bonjour é um protocolo de descoberta do serviço que seja usado para a descoberta
automática dos dispositivos e dos serviços em redes do Protocolo IP. Bonjour permite a
atribuição automática do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT sem um
nome do servidor do protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) à tradução de
endereços sem um server do Domain Name System (DNS), e a descoberta do serviço sem
um servidor de diretório. Quando Bonjour for permitido, do roteador os registros de serviço
de Bonjour dos Multicast periodicamente à rede local inteira para anunciar a existência de
um roteador RV34x e dos serviços que proporciona.
 
Épossível permitir Bonjour nas redes de área local virtual específicas (VLAN). Permitir
Bonjour em um VLAN permite que os dispositivos nesse VLAN descubram os serviços de
Bonjour disponíveis no roteador tal como o protocolo de transmissão do hypertext (HTTP)
ou o protocolo de transmissão do hypertext seguro (HTTPS).
 
Nota: Bonjour anuncia somente os serviços padrão configurados em seu roteador quando é
permitido. Por exemplo, se um determinado VLAN é configurado com um ID de 2, os
dispositivos e os anfitriões no VLAN2 não podem descobrir os serviços de Bonjour que são
executado no roteador a menos que Bonjour for permitido especificamente para o VLAN2.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como permitir a descoberta Bonjour no roteador do RV34x
Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Permita a descoberta-Bonjour
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a configuração de
sistema > a descoberta-Bonjour.
 



 
Etapa 2. Verifique a descoberta-Bonjour permitem a caixa de verificação de permitir
globalmente Bonjour. Esta caixa é verificada à revelia.
 

 
Etapa 3. (opcional) na tabela de controle de interface de Bonjour, escolhe o VLAN
específico onde você quer permitir Bonjour e verificar a caixa de verificação.
 

 
Etapa 4. O clique aplica-se.
 

 
Você deve agora com sucesso ter permitido a descoberta-Bonjour no roteador do RV34x
Series.
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