
Configuração ponto a ponto MACILENTO do
Tunelamento do IPv4 (Internet) (PPTP) no
Firewall do Sem fio RV220W 

Objetivos
 

Há principalmente dois tipos do VPN: Protocolo de tunelamento ponto a ponto () e protocolo
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP). O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) é um
método para executar redes privadas virtuais. O PPTP usa um canal de controle sobre o
túnel TCP que se opera para encapsular pacotes PPP. Os trabalhos PPTP em um modelo
cliente/servidor e em seus clientes são incluídos à revelia em Microsoft Windows, em Linux
e em Mac OS X. Umas tecnologias de VPN mais novas como o L2TP e o IPsec podem
substituir o PPTP um dia, mas o PPTP permanece um protocolo de rede popular
especialmente em computadores Windows. Ambos os protocolos podem ligar um
computador remoto a uma rede, mas Segurança e confiança das ofertas L2TP a melhores,
que significa se alguma informação sensível é transmitida, não deve ser feita através do
PPTP. Alguns dispositivos não podem apoiar o L2TP, neste caso o PPTP pode ser
executado pelo contrário.
 
Este documento explica como configurar o IPv4 WAN (Internet) para usar-se com o Point-to-
Point Tunneling Protocol (PPTP) no Firewall do Sem fio RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração PPTP de WAN do IPv4 (Internet)
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN
(Internet) > IPv4 WAN (Internet). A página MACILENTO do IPv4 (Internet) abre:
 



 
Etapa 2. Escolha o PPTP do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down.
 
Etapa 3. Incorpore o username fornecido pelo ISP ao campo de nome de usuário. 
 
Etapa 4. Incorpore a senha fornecida pelo ISP ao campo de senha. 
 
Etapa 5. Para permitir a verificação da criptografia de MPPE a caixa de verificação da 
criptografia de MPPE. Isto trabalha somente se seu ISP apoia a criptografia Point-to-Point
microsoft (MPPE). 
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio desejado para que o tipo de conexão use-se no campo do
tipo de conexão:
 

• Mantenha conectado — Isto mantém o dispositivo conectado à rede para todo o tempo.
 
• Tempo ocioso — Permite que você incorpore um momento (nos minutos) manualmente
depois do qual o dispositivo irá quietude.
 

Etapa 7. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT associado com o
dispositivo a meu campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 8. Incorpore o endereço IP do servidor associado com o dispositivo ao campo de



endereço IP do servidor.
 
Etapa 9. Clique o botão de rádio que corresponde ao tipo desejado MTU. A unidade de
transmissão máxima (MTU) é o tamanho (nos bytes) da unidade de dados a maior que pode
passar através da camada de protocolo.
 

• Padrão — Usa o valor padrão de 1500 bytes. Este tamanho é recomendado.
 
• Costume — Permite que você incorpore um valor desejado do tamanho do MTU (bytes).
 

Etapa 10. Escolha a fonte para o MAC address da lista de drop-down da fonte do MAC
address: 
 

• Endereço padrão do uso — Permite que você use o MAC address do padrão.
 
• Use este endereço de computador — Permite que você use o MAC address que seu
computador tem atualmente.
 
• Use este MAC — Permite que você incorpore um MAC address específico.
 

Etapa 11. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
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