
Adicionar perfis PPPoE em RV180 e em
RV180W 

Objetivos
 

O PPPoE perfila ofertas uma maneira conveniente manter o PPPoE múltiplo explica, que
pode então ser associado com a interface WAN. O perfil PPPoE é provido na página da
configuração de WAN. Os perfis apresentam lista que o PPPoE disponível perfila e algum
atribui associado com cada perfil. Este documento explica como adicionar perfis PPPoE em
RV180 e em RV180W.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher os trabalhos em rede
>WAN (Internet) > perfis PPPoE. A página dos perfis PPPoE abre.
 

 
 
Etapa 2. No PPPoE os perfis paginam, clique adicionam para adicionar as credenciais
PPPoE.
 



 
 
Etapa 3. Adicionar/edite a página da configuração de perfil PPPoE, dão entrada com o 
nome de perfil no nome de perfil arquivada.
 

• Username — Incorpore o username.
 
• Senha — Incorpore a senha.
 

 
Etapa 4. Escolha um tipo do autenticação do menu de gota para baixo.
 

• Autonegociação — O dispositivo ajusta a velocidade, o modo duplex, e o controle de
fluxo.
 
• O procedimento de autenticação da senha de PAP (PAP) é uma medida da autenticação
que use uma senha normal.
 
• RACHADURA — O protocolo challenge-handshake authentication (RACHADURA) é uma
versão mais segura do PAP.
 
• MS-CHAP — Versão de Microsoft da RACHADURA.
 
• MS-CHAPv2 — Versão mais segura do MS-CHAP.



Etapa 5. Escolha o tipo de conexão.
 

• Mantenha conectado — Isto ajusta a conexão para estar ligada todo o tempo.
 
• Tempo ocioso — A conexão é terminada automaticamente se é inativa para um número
especificado de minutos. Incorpore o número de minutos ao campo do tempo ocioso. Esta
característica é útil se seu ISP o carrega baseou na quantidade de tempo que você está
conectado.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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