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A configuração automática do server do
protocolo de configuração dinâmica host (DHCP)
no 200/300 Series controlou o Switches 
Objetivo
 
O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) é um protocolo que forneça IP address
automaticamente aos dispositivos diferentes dentro de uma rede. O Switches controlado 200/300
Series tem uma característica de configuração automática DHCP que permita que você aplique a
sua rede atual um arquivo de configuração de DHCP já configurado. Este artigo explica como
configurar a característica de configuração automática DHCP no Switches controlado 200/300
Series.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de software
 

Sx200 Series | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
Sx300 Series | 1.2.7.76 (transferência o mais tarde)
  

Configuração do DHCP
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o gerenciamento
de arquivos > a configuração automática DHCP. A página da configuração automática DHCP 
abre.
 

 
Etapa 2. Na configuração automática através do campo DHCP, verifique a caixa de verificação da
 possibilidade para permitir esta característica.
 
Etapa 3. No campo do protocolo da transferência, clique um dos métodos para transferir o arquivo
de configuração. As opções disponíveis são:
 

• Automóvel pela extensão de arquivo — Esta opção indica que a configuração automática

https://software.cisco.com/download/home/284645418/type
https://software.cisco.com/download/home/283019611


●

usa o Trivial File Transfer Protocol (TFTP) ou o protocolo da cópia segura (SCP), que
depende da extensão do arquivo de configuração.
 

– Extensão de arquivo para o SCP — Se auto pela extensão de arquivo é escolhido,
incorporam a extensão de arquivo do arquivo de configuração à extensão de arquivo
para o campo SCP. Todo o arquivo com esta extensão é transferido através do SCP. Se
nenhuma extensão é incorporada, a seguir o arquivo da extensão padrão (.scp) está
usado.
 

• TFTP somente — Esta opção usa somente o TFTP para transferir o arquivo de
configuração apesar da extensão de arquivo.
 
• SCP somente — Esta opção usa somente o SCP para transferir o arquivo de
configuração apesar da extensão de arquivo.
 

Etapa 4. Se você escolheu o SCP em etapa 3, a seguir clique a relação à direita da autenticação
de servidor de SSH remota para configurar a autenticação do servidor de SSH remoto. Para obter
mais informações sobre disto, refira os ajustes da autenticação de servidor do Shell Seguro (ssh)
do artigo em um interruptor.
 
Etapa 5. Se você escolheu o SCP em etapa 3, a seguir clique a relação à direita da autenticação
de cliente SSH para configurar a autenticação do cliente SSH. Para obter mais informações sobre
disto, refira a autenticação de usuário cliente do Shell Seguro (ssh) do artigo no Switches
controlado negócio de Cisco.
 
Nota: Etapa 4 e a etapa 5 aplicam-se somente para o Switches controlado 300 Series. Se você
tem uma série controlada 200 Series, as opções para configurar o cliente SSH e server, que são
explicados em etapa 4 e pisam 5, não esteja disponível.
 
Etapa 6. No campo de definição do servidor de backup, clique o botão de rádio que corresponde
a como você quer definir o server usado para o backup. As opções disponíveis são:
 

• Pelo IP address — Permite que você defina o server com um IP address.
 
• Por nome — Permite que você defina o server com um nome de domínio totalmente
qualificado.
 

Passo 7. No IP address/campo de nome do servidor de backup, incorpore o IP address ou o
nome de domínio totalmente qualificado para definir o server usado para o backup.
 
Etapa 8. (opcional) no campo de nome de arquivo alternativo da configuração, dá entrada com o
nome de arquivo alternativo da configuração.
 
Nota: O último campo de endereço IP do servidor da configuração automática indica o IP address
do último server usado pelo interruptor para a configuração automática. O último campo de nome
de arquivo da configuração automática indica o último nome de arquivo usado pelo interruptor
para a configuração automática.
 
Etapa 9. O clique aplica-se para salvar sua configuração.
 
Para mais informação, incluindo as relações aos artigos múltiplos e a documentação nos 200
Series Switch verifique para fora as seguintes relações:
 

Página de produto para 200 Series Switch

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4006-configure-secure-shell-ssh-server-authentication-settings-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb4004-configure-secure-shell-ssh-user-authentication-settings-on-a.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg200-08-8-port-gigabit-smart-switch/model.html


● Página de produto para 300 Series Switch
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/switches/sg300-10pp-10-port-gigabit-poe-plus-managed-switch/model.html
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