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Configurar o protocolo Layer 2 Tunneling
Protocol (L2TP) em RV110W 

Objetivo
 

O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é um protocolo de tunelamento usado por
um provedor de serviço do Internet (ISP) para apoiar o Virtual Private Networks (VPNs).
 Confia no um protocolo de codificação que passe dentro do túnel para fornecer a
privacidade. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes L2TP no RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Versão de software
 

v1.2.1.4
  

Procedimento de configuração
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a rede > o WAN.  A página de
instalação do Internet abre:
 

 
Etapa 2. Do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down, escolha o L2TP.
 



 
Etapa 3. No campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da porta MACILENTO.
 

 
Etapa 4. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede da sub-rede.
 



 
Etapa 5. No campo do server L2TP, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do server L2TP.
 



 
Etapa 6. Escolha uma versão de servidor L2TP da lista de drop-down da versão.
 



 
Nota: Se você escolhe a versão 2, salte a etapa 13.
 
Passo 7. Da lista de drop-down do comprimento do Cookie, escolha o intervalo de tempo
que um Cookie dura.
 



 
Etapa 8. No campo ID de fornecedor, clique o botão de rádio padrão para usar o Vendor ID
padrão, ou clique o botão de rádio de Cisco para incorporar uns circuitos virtuais ID. 



 
Nota: Se você escolhe o padrão, salte para pisar 10.
 
Etapa 9. No campo dos circuitos virtuais ID, incorpore os circuitos virtuais ID que você quer
usar.
 



 
Etapa 10. No campo da autenticação, clique o botão de rádio da possibilidade para exigir
um nome de usuário e senha, ou clique o botão de rádio do desabilitação para desligar a
autenticação.
 



 
Nota: Se você escolhe o desabilitação, salte a etapa 16.
 
Etapa 11. No campo de nome de usuário, incorpore o username para o server L2TP.
 



 
Etapa 12. No campo de senha, incorpore a senha para o server L2TP.
 



 
Etapa 13. Clique o botão de rádio por encomenda da conexão para incorporar o máximo -
tempo ocioso permissível (nos minutos) no campo máximo do tempo ocioso, ou clique o
botão de rádio da manutenção de atividade para entrar em como frequentemente (nos
segundos) a conexão reconecta no campo do período do Redial.
 



 
Etapa 14. Da lista de drop-down do tipo do autenticação, escolha um tipo do autenticação.
 As opções disponíveis são definidas como segue: 



●

●

●
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●

 
Auto negociação — O server L2TP envia um pedido que peça a informação de segurança ao
RV110W. O RV110W envia a informação de segurança ao server L2TP.
PAP — Esta opção usa o protocolo password authentication (PAP) para conectar ao provedor
de serviço do Internet (ISP).
Negociação da RACHADURA — Esta opção usa o protocolo de autenticação de
cumprimento do desafio (RACHADURA) para conectar ao ISP.
Negociação MS-CHAP — Esta opção usa a Autenticação de Desafio de Handshake da
Microsoft (MS-CHAP) para conectar ao ISP.
Negociação MS-CHAPv2 — Esta opção usa a versão 2 da Autenticação de Desafio de
Handshake da Microsoft (MS-CHAPv2) para conectar ao ISP.
 

Etapa 15. No campo de nome do serviço, dê entrada com o nome do serviço.
 



 
Etapa 16. No campo da criptografia de MPPE, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir a criptografia Point-to-Point microsoft (MPPE) que cifra dados
sobre o Point-to-Point Protocol (PPP) e um Virtual Private Network (VPN).
 



 
Etapa 17. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Ajustes opcionais
 

Este os procedimentos explicam como ajustar ajustes opcionais para configurar mais o
RV110W.
 
Etapa1. No campo de nome de host, dê entrada com um nome de host para o RV110W.
 



 
Etapa 2. No campo do Domain Name, incorpore um Domain Name para sua rede.
 

 
Etapa 3. no campo MTU, clica o auto botão de rádio para ajustar o máximo transmite a
unidade (MTU) ao padrão 1500 bytes, ou clica o botão de rádio manual para incorporar
manualmente o tamanho do MTU.
 

 
Etapa 4. Se você escolheu o manual na etapa precedente, incorpore o tamanho do MTU
(nos bytes) ao campo do tamanho.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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