
Configuração MACILENTO do protocolo Layer 2
Tunneling Protocol do IPv4 (Internet) (L2TP) em
RV120W e em RV220W 

Objetivos
 

O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) estabelece um Virtual Private Network (VPN)
que permite que os host remotos conectem a um outro através de um túnel seguro. Não
fornece nenhuma criptografia ou confidencialidade por si só mas confia em um protocolo de
codificação que passe dentro do túnel para fornecer a privacidade. Uma de suas vantagens
mais grandes é que cifra o processo de autenticação em que faz mais difícil para que
alguém “escute” em sua transmissão para interceptar e rachar os dados. O L2TP fornece
não somente a confidencialidade mas igualmente a integridade de dados. A integridade de
dados é proteção contra a alteração da data entre o tempo onde saiu do remetente e do
tempo alcançou o receptor.
 
Este documento explica como configurar o IPv4 WAN (Internet) para o uso com protocolo
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração MACILENTO do IPv4 (Internet) L2TP
 

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 L2TP do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down.
 
Etapa 3. Incorpore o username fornecido do ISP no campo de nome de usuário.
 
Etapa 4. Incorpore a senha fornecida do ISP no campo de senha. 
 
Etapa 5. (opcional) incorpora a frase de passagem secreta se desde que pelo ISP ao campo
secreto.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio desejado para o 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 tipo MTU dos botões de rádio. A unidade de transmissão máxima (MTU) é
o tamanho (nos bytes) da unidade de dados de protocolo a maior que a camada pode
passar avante:
 

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

Etapa 10. Escolha a fonte para o MAC address para o roteador 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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