
Enviando o Point-to-Point Tunneling Protocol
(PPTP) à distribuição e ao Remote Access
Service (RRAS) no Roteadores RV016, RV042,
RV042G e RV082 VPN 

Objetivo
 

O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) é um método de executar VPN.  O PPTP usa
um canal de controle sobre o Transmission Control Protocol (TCP) e o Generic Routing
Encapsulation (GRE) em pacotes do Point-to-Point Protocol (PPP). O roteamento e o
Remote Access Service (RRAS) são um software do server que permita o server de
funcionar como um roteador de rede. Quando o PPTP é enviado ao RRAS, permite que o
server RRAS possa controlar a rede que envia o PPTP.
 
O objetivo deste documento é explicar como enviar o Point-to-Point Tunneling Protocol
(PPTP) à distribuição e ao Remote Access Service (RRAS). 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Enviando o PPTP ao RRAS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a instalação > a transmissão.
A vista da página da transmissão é mostrada abaixo.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do serviço, escolha o PPTP para o protocolo de tunelamento
Point-to-Point.
 
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 do server que hospeda o serviço
VPN. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT precisa de ser da mesma
sub-rede (você pode usar uma calculadora da sub-rede para verificar).
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a transmissão do
intervalo de porta no VPN Router.
 
Etapa 5. O clique adiciona para alistar.
 



 
Etapa 6. Salvaguarda do clique.
  

Configuração de largura de banda
 

As medidas do gerenciamento de largura de banda e controlam as comunicações em um
link de rede. O gerenciamento de largura de banda é medido nos bit por segundo (bps) ou
nos bytes por segundo (Bps). Os ajustes da configuração de largura de banda permitem o
tráfego do fluxo acima e fluxo abaixo, assim como os ajustes do Qualidade de Serviço
(QoS) para vários tipos de tráfego.
 
Etapa1. No utilitário de configuração da Web, escolha o gerenciamento de sistema > o
gerenciamento de largura de banda. A página do gerenciamento de largura de banda abre:
 

 
 



Etapa 2. Para o tipo, clique o botão de rádio do controle de taxa. 
 
Etapa 3. Verifique a caixa de seleção de interface WAN no campo que da relação você quer
aplicar a configuração
 
Etapa 4. Da lista de drop-down do serviço, escolha o GRE. O GRE é link Point-to-Point
virtuais internos usados um protocolo encapsulando, e é exigido para enviar o PPTP ao
RRAS.
 
Etapa 5. Nos campos IP, incorpore a escala aplicável dos endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT que o server usará.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do sentido, escolha rio abaixo.
 
Passo 7. No campo de Mínimo Taxa, incorpore a taxa mínima a Kbit/segundo para a largura
de banda.
 
Etapa 8. No campo máximo da taxa, incorpore a taxa máxima a Kbit/segundo para a largura
de banda.
 
Etapa 9. A verificação permite de permitir os ajustes do gerenciamento de largura de banda
criados.
 
Etapa 10. O clique adiciona para alistar.
 

 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
 


	Enviando o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) à distribuição e ao Remote Access Service (RRAS) no Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Enviando o PPTP ao RRAS
	Configuração de largura de banda


