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Configuração de WAN em dispositivos RV160x e
RV260x 
Objetivo
 
Um Wide Area Network ou WAN são a rede maior fora de sua rede local e consistem em várias
telecomunicações geograficamente distribuídas. WAN pode ser de propriedade privada ou
alugado e pode permitir um negócio realizar trabalhos diários apesar do lugar. Este artigo fornece
a instrução em como configurar recursos de WAN no Roteadores RV160x e RV260x. Estes
recursos de WAN fornecem métodos para aumentar a Segurança, a eficiência de largura de
banda do aumento, assim como a proteção de failover.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV160x
RV260x
  

Versão de software
 

1.0.00.13
  

Configurar ajustes MACILENTOS
 
O Roteadores cada um RV160x e RV260x tem dois WAN físicos e as interfaces de VLAN
associadas que podem ser configurados. Para configurar os ajustes MACILENTOS, siga as
etapas fornecidas abaixo.
 
Do painel de navegação no lado esquerdo do utilitário de configuração, selecione WAN > ajustes
MACILENTOS.
 



A página MACILENTO dos ajustes publica-se. Aqui de você pode selecionar abas configurar o
IPv4, o IPv6, e ajustes avançados.
  
Ajustes IPv4/IPv6
 
Selecione primeiramente o tipo de conexão que seu roteador tem com WAN do campo do tipo de
conexão.
 



Os tipos de conexão selecionáveis são explicados na tabela abaixo.
 
Tipo de
conexão

Descrição

DHCP O protocolo de configuração dinâmica host fornece um endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de uma escala ajustada por seu
provedor de serviços. Este endereço está distribuído dinamicamente
quando uma nova conexão é criada.

IP
Estático

Uma conexão em que o roteador é visível de WAN em um grupo,
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT constante.

PPPoE O protocolo Point-to-Point sobre Ethernet é usado para encapsular
pacotes e controlar atribuições IP. Com este protocolo, um nome de
usuário e senha é exigido para receber um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do provedor de serviços.

PPTP O protocolo de tunelamento Point-to-Point é um método de executar o
Virtual Private Networks (VPNs) para a conexão criptografada entre
lugar sobre redes públicas.

L2TP O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol é um outro protocolo de uso
geral pelos provedores de serviços para apoiar VPN.



 
Com cada tipo de conexão selecionável, há os ajustes associados que aparecerão. Cada lista de
ajustes é explicada abaixo por ordem de sua aparência na lista do tipo de conexão.
  
Ajustes DHCP
 
Etapa1. Se o tipo de conexão está usando um endereço de DHCP, selecione o botão de rádio 
fornecido DHCP do servidor DNS do uso se o endereço deve ser fornecido por um origem
externa.
 

Etapa 2. Se o endereço de DHCP deve ser fornecido por um servidor DNS em um endereço
estático, selecione o uso DNS como abaixo o botão de rádio e incorpore então o endereço de
servidor de DNS aos campos abaixo.
 

Etapa 3 (IPv6 somente). Se seu server DHCPv6 tem uma delegação especificada do prefixo,
verifique a caixa de seleção DHCP-PD e incorpore o prefixo ao campo de nome do prefixo.
 

SLAAC
(IPv6
somente)

A configuração automática de endereço apátrida permite que um host
configure-se automaticamente ao conectar ao IPv6 uma rede sem um
server DHCPv6.

Deficiente
(IPv6
somente)

Isto permite que você desabilite o IPv6 e permita somente o IPv4 que
endereça no roteador.



Ajustes do IP Estático
 
Etapa1. Se um endereço IP estático é exigido, incorpore o endereço no campo do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT seguido pelo comprimento de bit da máscara de sub-rede.
 
Nota: Se um comprimento de bit é especificado, o campo da Máscara de rede estará enchido
automaticamente em conformidade.
 
Etapa 2. Se um comprimento de bit não é especificado em etapa 1, incorpore o IP da máscara de
sub-rede no campo da Máscara de rede.
 
Etapa 3. Incorpore um endereço de gateway para o roteador no campo do gateway padrão.
 
Etapa 4. Especifique um endereço para um servidor DNS nos campos estáticos DNS abaixo. Se
mais de um endereço é incorporado, este pode ser usado em uma situação de failover para a
maior confiança.
 

 
Configurações PPPoE
 
Etapa 1. Incorpore o nome de usuário e senha exigido entrar por seu ISP nos campos do nome
de usuário e senha respectivamente.
 



Nota: Você pode verificar a senha da mostra da caixa de seleção para fazer a senha visível na
tela durante a entrada.
 
Etapa 2. Selecione do campo do servidor DNS se usar um servidor DNS forneceu pela conexão
PPPoE ou usar um servidor DNS especificado em um IP Estático. Se uso DNS como é
selecionado abaixo, você precisará de especificar o IP estático DNS nos campos estáticos DNS 
abaixo.
 

Etapa 3. Se você gostaria de ter a conexão de WAN desligada após um período especificado de
inatividade, selecione o botão de rádio por encomenda da conexão e incorpore então um
momento aos minutos antes que a conexão esteja deixada cair no campo do tempo ocioso
máximo. Esta característica é útil quando seu ISP carrega as taxas baseadas na duração da
conexão. Se você como a conexão permaneceria apesar do nível de atividade, selecione o botão
de rádio da manutenção de atividade.
 



Etapa 4. Selecione da lista de drop-down que do tipo do autenticação o método de autenticação
exigiu por seu ISP.
 

Etapa 5. Dê entrada com o nome do serviço PPPoE no campo de nome do serviço.
 

 
Ajustes PPTP
 
Etapa 1. Selecione do campo da atribuição IP se um DHCP ou um endereço estático estarão
usados. Se você escolhe usar um IP Estático, você igualmente precisará de fornecer o IP da
máscara de sub-rede e os endereços IP de Gateway padrão.
 



Etapa 2. Dê entrada com o nome ou o endereço do servidor de PPTP no campo do servidor de
PPTP IP/FQDN, seguido por seu nome de usuário e senha fornecido ISP no nome de usuário e
senha coloca respectivamente.
 

Nota: Você pode verificar a senha da mostra da caixa de seleção para fazer a senha visível na
tela durante a entrada.
 
Etapa 3. Selecione do campo do servidor DNS se usar um servidor DNS forneceu pela conexão
PPTP ou usar um servidor DNS especificado em um IP Estático. Se uso DNS como é selecionado
 abaixo, você precisará de especificar o IP estático DNS nos campos estáticos DNS abaixo.
 



Etapa 4. Se você gostaria de ter a conexão de WAN desligada após um período especificado de
inatividade, selecione o botão de rádio por encomenda da conexão. Incorpore então um momento
aos minutos antes que a conexão esteja deixada cair no campo do tempo ocioso máximo. Esta
característica é útil quando seu ISP carrega as taxas baseadas na duração da conexão. Se você
como a conexão permaneceria apesar do nível de atividade, selecione o botão de rádio da 
manutenção de atividade.
 

Etapa 5. Selecione da lista de drop-down que do tipo do autenticação o método de autenticação
exigiu por seu ISP.
 

Etapa 6. Se você gostaria de permitir a criptografia Point-to-Point da microsoft em sua conexão,
clique a caixa de seleção da criptografia de MPPE.
 



Ajustes L2TP
 
Etapa 1. Selecione do campo da atribuição IP se um DHCP ou um endereço estático estarão
usados. Se você escolhe usar um IP Estático, você igualmente precisará de fornecer o IP da
máscara de sub-rede e os endereços IP de Gateway padrão.
 

Etapa 2. Dê entrada com o nome ou o endereço do server L2TP no campo do server IP/FQDN
L2TP, seguido por seu nome de usuário e senha fornecido ISP no nome de usuário e senha 
coloca respectivamente.
 



Etapa 3. Selecione do campo do servidor DNS se usar um servidor DNS forneceu pela conexão
L2TP ou usar um servidor DNS especificado em um IP Estático. Se uso DNS como é selecionado
 abaixo, você precisará de especificar o IP estático DNS nos campos estáticos DNS abaixo.
 

Etapa 4. Se você gostaria de ter a conexão de WAN desligada após um período especificado de
inatividade, selecione o botão de rádio por encomenda da conexão e incorpore então um
momento aos minutos antes que a conexão esteja deixada cair no campo do tempo ocioso
máximo. Esta característica é útil quando seu ISP carrega as taxas baseadas na duração da
conexão. Se você como a conexão permaneceria apesar do nível de atividade, selecione o botão
de rádio da manutenção de atividade.
 



Etapa 5. Selecione da lista de drop-down que do tipo do autenticação o método de autenticação
exigiu por seu ISP.
 

 
Ajustes SLAAC
 
Etapa 1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos servidores DNS
que você deseja se usar nos campos estáticos DNS.
 

Etapa 2. Se seu server DHCPv6 tem uma delegação especificada do prefixo, verifique a caixa de
seleção DHCP-PD e incorpore o prefixo ao campo de nome do prefixo.
 



Ajustes avançados
 
Etapa1. Se você gostaria de etiquetar o link MACILENTO para receber o tráfego de VLAN de uma
rede externa, para verificar a caixa de seleção da etiqueta de WAN VLAN e para incorporar o ID
de VLAN ao campo abaixo. Isto é útil se seu roteador é significado distribuir o tráfego de uma
rede interna maior, um pouco do que sendo conectado diretamente aos Internet públicas.
 

Etapa 2. A unidade de transmissão máxima (MTU) define a unidade de dados a maior nos bytes
que a camada de rede será permitida transportar. Segundo as necessidades de sua rede, você
pode ajustar este. O MTU maior exigirá menos despesas gerais como menos pacotes são
enviados, contudo um MTU menor causará menos atrasos em um link para pacotes subsequente.
Selecione o automóvel se você como o roteador definiria o MTU automaticamente ou manual 
seleto e incorporaria o número aos bytes que o MTU deve estar dentro da escala definida.
 

Etapa 3. Se você gostaria de clonar o MAC address de seu PC à verificação do roteador a caixa
de seleção do clone do MAC address. Incorpore então o endereço ao campo do MAC address.
Clique o clone o MAC address do meu PC quando você está pronto. Esta característica é útil no
exemplo que um ISP restringe o acesso à internet a um MAC address registrado específico.
Permitindo o roteador “finja” ser o dispositivo registrado concede-lhe o acesso ao Internet.
 



Conclusão
 
Você deve agora ter todas as configurações exigidas para a conexão de porta MACILENTO
prendida do seu roteador.
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