
Protocolo ponto-a-ponto sobre a configuração de
perfil dos Ethernet (PPPoE) no Firewall do Sem
fio RV220W 

Objetivo
 

O protocolo ponto-a-ponto sobre os Ethernet (PPPoE) é um protocolo que use quadros do
protocolo Point-to-Point dentro dos frames da Ethernet. É usado por indivíduos para
comunicar-se com o modem DSL através de uma conexão Ethernet. Como um protocolo de
tunelamento, o PPPoE é usado como uma fundação eficaz para o transporte dos pacotes IP
na camada de rede.
 
A característica dos perfis PPPoE introduz o protocolo ponto-a-ponto sobre os perfis dos
Ethernet (PPPoE), que contêm a informação de configuração para um grupo de sessões de
PPPoE. Os perfis múltiplos PPPoE podem ser definidos em um dispositivo, que permita
moldes diferentes e outros parâmetros de configuração PPPoE a ser atribuídos às
interfaces Ethernet diferentes e aos VLAN.
 
Este documento explica como adicionar um perfil PPPoE em um Firewall do Sem fio
RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Perfis PPPoE
 
Adicionar um perfil PPPoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN
(Internet) > perfis PPPoE. A página dos perfis PPPoE abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona. O indicador dos perfis PPPoE aparece:
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome de perfil no campo de nome de perfil.
 
Etapa 4. Dê entrada com um nome de usuário no campo de nome de usuário.
 
Etapa 5. Incorpore uma senha ao campo de senha.
 

 



Etapa 6. Clique o desabilitação ou permita-o da obtenção DNS dos botões de rádio ISP.
 
Etapa 7. (opcional) se o desabilitação foi escolhido na etapa precedente, incorpora o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de DNS principal ao
campo do servidor de DNS principal para ajustar-se no adaptador de rede criado no host do
cliente.
 
Etapa 8. (opcional) se o desabilitação foi escolhido na etapa 6, incorpora o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de DNS secundário ao campo do servidor
de DNS secundário.
 

 
Etapa 9. Escolha um tipo de autenticação do tipo do autenticação a lista de drop-down:
 

• Autonegociação — O dispositivo ajusta a velocidade, o modo duplex, e o controle de
fluxo. Neste tipo, o server envia um pedido de configuração que especifique o algoritmo de
segurança ajustado nele. O dispositivo envia então para trás credenciais de autenticação
com o tipo da Segurança enviado mais cedo pelo server.
 
• O procedimento de autenticação da senha de PAP (PAP) é uma medida da autenticação
que use uma senha normal. Para este tipo, o dispositivo usa o protocolo password
authentication quando conecta com um ISP. Esta era a versão a mais geral da Segurança.
No PAP as senhas são enviadas através do link no texto claro e não há nenhuma proteção
do playback ou dos ataques trail-and-error. O nó remoto controla a freqüência e o tempo
das tentativas de logon.
 
• RACHADURA — O protocolo de autenticação de cumprimento do desafio
(RACHADURA) é uma versão mais segura do PAP. Esta autenticação verifica a identidade
do par por meio de um cumprimento de três vias e é mais segura do que o PAP.
 
• MS-CHAP — Esta é versão de Microsoft da RACHADURA. O MS-CHAP foi usado
principalmente no Windows 2000 e forneceu somente a autenticação 1-way, a VISTA não



apoia esta, e MS-CHAPv2 é muito mais seguro. Você pode precisar de usar para trás v1
para a compatibilidade com NT e usa uma chave de criptografia 40-bit baseada na senha
do usuário.
 
• MS-CHAPv2 — Versão mais segura do MS-CHAP. Basicamente o MS-CHAP v2 é mais
seguro, ele fornece a autenticação mútua, umas chaves de criptografia de dados iniciais
mais fortes, e chaves de criptografia diferentes enviando e recebendo. Cada vez que
autenticará, uma corda nova será usada. Este é o tipo o mais atrasado de autenticação.
 

Nota: MS-CHAPv2 é a maneira a mais segura de autenticação hoje, mas muitas empresas
ainda usam as maneiras menos seguras devido para trás à compatibilidade, à
compatibilidade da velocidade do hardware velho, e ao desejo não gastar mais para a
elevação a mais atrasada.
 

 
Etapa 10. Escolha mantêm-se conectado ou tempo ocioso dos botões de rádio do tipo de
conexão.
 

• Mantenha conectado — Estadas conectadas até o programa dos fins do usuário.
 
• Tempo ocioso — Tem umas horas específicas inúteis até extremidades do programa.
 

Etapa 11. (opcional) se o tempo ocioso foi escolhido na etapa precedente, incorpora o
tempo ocioso desejado.
 
Etapa 12. Click Save.
  

Edite um perfil PPPoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN
(Internet) > perfis PPPoE. A página dos perfis PPPoE abre:
 



 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação que é deixada ao nome do perfil adicionado.
 

 
Etapa 3. O clique edita. O indicador dos perfis PPPoE aparece:
 



 
Etapa 4. Altere os campos como desejado e clique a salvaguarda para atualizar o perfil
PPPoE.
 


	Protocolo ponto-a-ponto sobre a configuração de perfil dos Ethernet (PPPoE) no Firewall do Sem fio RV220W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Perfis PPPoE
	Adicionar um perfil PPPoE
	Edite um perfil PPPoE



