
Configurar o PPPoE em RV110W 
 Objetivo
 

O Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) é um protocolo de rede que encerre o
protocolo Point-to-Point dentro do frame da Ethernet. O PPPoE fá-lo de modo que os
pacotes possam ser transportados através da conexão firmemente e o usuário possa
virtualmente discar de um dispositivo a outro sobre Ethernet. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar as configurações PPPoE no
RV110W. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Configurando o PPPoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN.
 

 
Etapa 2. Do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down, escolha o PPPoE.
 



 
Etapa 3. Incorpore o username fornecido por seu ISP ao campo de nome de usuário.
 



 
Etapa 4. Incorpore a senha fornecida por seu ISP ao campo de senha.
 



 
Etapa 5. Clique conectam por encomenda ou a manutenção de atividade.
 



 
 
 
As opções disponíveis são definidas como segue: 
 
 

• Conecte por encomenda — Selecione esta opção se suas cargas ISP baseadas na
quantidade de tempo que você está conectado. Ao selecionar esta opção, a conexão com
o Internet está em somente quando o tráfego esta presente. Se a conexão é inativa e o
sem tráfego está fluindo então a conexão está fechado. Incorpore o número de minutos
depois do qual a conexão cortou no campo máximo do tempo ocioso. 
 
 
• Manutenção de atividade — No campo do período do Redial, incorpore o número de
segundos depois do qual das tentativas RV110W reconectar se é desligado.
 

Etapa 6. Escolha o tipo do autenticação da lista de drop-down do tipo do autenticação.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Tipo da auto negociação — O server envia um pedido de configuração que especifica o
algoritmo de segurança ajustado nele. Então, o RV110W envia para trás credenciais de
autenticação com o tipo da Segurança enviado mais cedo pelo server.
 
• Tipo PAP — Usa o protocolo password authentication (PAP) para conectar ao ISP.
 
• RACHADURA — Usa o protocolo de autenticação de cumprimento do desafio
(RACHADURA) ao conectar com o ISP.
 
• MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — Usa o protocolo microsoft challenge handshake
authentication ao conectar com o ISP.
 

Etapa 7. (opcional) dá entrada com o nome de host do RV110W no campo de nome de host
.
 
Nota: Se você não deseja configura alguns dos ajustes opcionais, a seguir salte a etapa 11.
 



 
Etapa 8. Incorpore o Domain Name de sua rede ao campo do Domain Name.
 



 
Etapa 9. Automóvel do clique para ajustar automaticamente o tamanho do MTU para
mandar o tamanho ajustar, ou clicar o manual para especificar o tamanho do MTU.
 



 
Etapa 10. Se você clica o manual, incorpore o tamanho do MTU ao campo do tamanho.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique para salvar as alterações de configuração, ou o 
cancelamento para rejeitar as mudanças.
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