TUTORIAL DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - WIN XP
1) Siga o seguinte caminho: “Menu Inicias / Configurações / Painel de Controle” , e dê um duplo
clique em “Conexões de rede”.

2) Clique com o botão direito em “Conexão local”, e vá em “Propriedade” (botão esquerdo).

3) Clique em “Protocolo TCP/IP” e vá em “Propriedades”.

4) Marque as opções “Obter um endereço de IP automaticamente” e “Obter o endereço dos
servidores DNS automaticamente”. Clique em “OK”.

Pronto, sua configuração de rede para obtenção automática de IP está feita.

Tutorial - Registro de Estação
Após fazer a mudança para obter um endereço de IP por DHCP, abra seu navegador.
1) Verifique se existe alguma configuração de Proxy feita. Para isto, vá em:

Internet Explorer: Ferramentas / Opções da Internet / Conexões / Configurações da LAN.
Desabilite todas as opções nesta janela como na figura abaixo e clique em “OK”.

2) Tente acessar qualquer página externa (ex.: Google). Aparecerá a tela abaixo.

Siga como o mostrado na figura, para instalar os certificados clique em “clique aqui”, e faça o passo a
passo recomendado. Após clique em Avançar.
3) Prossiga preenchendo as seguinte informações:
Usuário: cartão UFRGS
Senha: senha do portal de serviços

Obs.: Somente servidores podem registrar o micro na rede.
3) No passo seguinte, caso seja a primeira vez que você esteja registrando um computador no seu
nome, apenas clique em “Avançar”.

Caso você já tenha cadastrados outros computadores, aparecerá a seguinte tela com a pergunta:
“Você se gostaria de utilizar as informações de um computador registrado?” Responda e clique em
“Avançar”.

4) Nesta etapa serão informados alguns dados do servidor responsável pelo micro. Por padrão o
sistema considera o usuário do computador como o mesmo que o registrou, porém esta informação
pode ser alterada clicando no botão “Alterar”. Certifique-se de preencher corretamente as
informações abaixo.
Número do Patrimônio: patrimônio do CPU
Nome do Computador: nome do computador (consulte o gerente de rede da sua Unidade)
Setor: consulte o gerente de rede da sua Unidade (no exemplo, temos os setores do CPD)

IMPORTANTE: Caso tenha sido informado o setor errado, não será possível utilizar recursos (como
impressoras e compartilhamento de arquivos) correspondentes à unidade e setor do micro.
5) Clique em “Registrar” para concluir.
6) Agora reinicie o computador.

Pronto, seu micro já está na rede da UFRGS.

