
Internet do cabo Setup no Roteadores RV016,
RV042, RV042G, e RV082 VPN 

Objetivo
 

A maioria de provedores de serviço do Internet (ISP) do cabo usam uma autenticação do
Media Access Control (MAC) para estabelecer conexões com o Internet para utilizadores
finais. Um MAC address é atribuído (6-byte) um inteiro 48-bit original que seja anexado a
um Ethernet NIC para cada computador. Para estabelecer seu roteador rv a um cabo ISP,
você tem que executar o procedimento do clone MAC que permite o roteador de copiar o
MAC address do PC que é registrado com o ISP. 
 
Este artigo explica como estabelecer corretamente uma conexão com o Internet com seu
ISP no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Instalação do Internet do cabo
 

Primeiramente, uma conexão de WAN deve ser estabelecida. As seguintes etapas guiá-lo-
ão com a instalação da conexão de WAN.
 
Nota: Use um computador que possa ir em linha quando conectado ao modem quando você
segue as etapas abaixo.
 
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha a instalação > a rede. A
página da rede abre:
 



 
Etapa 2. Clique o ícone da edição da interface WAN que é usada na área de ajuste
MACILENTO. A página da conexão de WAN da edição abre:
 

 
Etapa 3. Escolha obtêm um IP automaticamente na lista de drop-down da conexão de
WAN. O roteador usa automaticamente o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT atribuído pelo ISP.



Etapa 4. (opcional) se você gostaria de incorporar o DNS desejado separa, verifica o uso a
seguinte caixa de verificação do endereço de servidor de DNS. 
 
Etapa 5. Incorpore o endereço desejado para o servidor DNS, ao campo do servidor DNS. 
 
Etapa 6. Da lista de drop-down MTU, escolha o método de configuração para o máximo
transmitem o tamanho da unidade (MTU). O MTU é o tamanho da quantidade a maior de
dados que podem ser enviados em um pacote único sobre o Internet. O usuário pode
desejar mudar o MTU porque o ISP exige um tamanho do MTU diferente.
 

• Auto — Escolha esta opção ajustar automaticamente o MTU a seu tamanho padrão
(recomendado).
 
Nota:  Para tipos de conexão DHCP e de IP Estático, o tamanho de MTU default é 1500
bytes, visto que para o tipo de conexão PPPoE, os bytes do tamanho de MTU default
is1492. 
 
• Manual — Escolha esta opção se seu ISP exige uma mudança em seu tamanho do MTU.
Incorpore o tamanho do MTU aos bytes.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Clone do MAC address
 

O procedimento final nesta instalação é o clone MAC, que assegurará a conectividade de
Internet. As seguintes etapas explicam como clonar o MAC address do PC que é registrado
com o ISP.
 
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o clone da instalação > do
MAC address. A página do clone do MAC address abre:
 

 
Etapa 2. Clique o ícone da edição da interface WAN que é usada. A página do clone do
MAC address da edição abre:
 

 
Etapa 3. MAC address do clique deste PC para clonar o MAC address que é conectado ao
Internet.



Etapa 4. Salvaguarda do clique.
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