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Introduction

Este documento discute as opções de implementação do PPPoE (Point-to-Point Protocol over
Ethernet) para o Cisco DSL Router atuando como um cliente PPPoE.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Opções de implementação

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Selecione uma destas opções de implementação de PPPoE para o serviço Asymetric Digital
Subscriber Line (ADSL). Ambas as opções de implementação incluem exemplos de configuração
para sobrecarga de Conversão de Endereço de Rede (NAT - Network Address Translation), Pool
de NAT, NAT estático e Servidor DHCP (Dynamic Host Control Protocol).

Selecione a implementação que descreve o tipo de serviço PPPoE fornecido pelo ISP.

Opção 1 do Cisco DSL Router Client PPPoE—O ISP atribui um único endereço IP público
dinâmico ao roteador DSL da Cisco.

●

Opção 2 do Cisco DSL Router Client PPPoE—Seu ISP atribui um único endereço IP público
estático ao roteador Cisco DSL.

●

Retorne à página principal deste guia de configuração.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Guia de configuração e solução de problemas do roteador DSL Cisco - Opções de
implementação do PPPoE

●

Configuração e Guia de Troubleshooting do Cisco DSL Router●
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a6c3.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a799.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a77c.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008071a77c.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk175/tk15/technologies_configuration_example09186a008015407f.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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