
Configuração excedente ponto a ponto
MACILENTO dos Ethernet do IPv4 (Internet)
(PPPoE) em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

O protocolo ponto-a-ponto (PPP) e o protocolo ponto-a-ponto sobre os Ethernet (PPPoE)
são os protocolos de rede que permitem uma comunicação de dados entre dois pontos ou
Nós na rede. Para fornecer o digital subscriber line (DSL) para o Internet de alta velocidade
de um ISP, o PPPoE é amplamente utilizado. Na estação do cliente ou no roteador, o
software da conexão é precisado de iniciar uma sessão de PPPoE. O MAC address no local
remoto precisa de ser sabido para iniciar a sessão de PPPoE.
 
Este documento explica como configurar o IPv4 WAN (Internet) para usar o protocolo ponto-
a-ponto sobre os Ethernet (PPPoE) no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração MACILENTO do IPv4 (Internet) PPPoE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN
(Internet) > IPv4 WAN (Internet). A página MACILENTO do IPv4 (Internet) abre:
 



 

 



Etapa 2. Escolha o PPPoE do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down. Esta
opção é escolhida se o provedor de serviços lhe deu uma conexão PPPoE ao Internet.
 
O clique (opcional) de etapa 3. configura o perfil na seção PPPoE para criar um nome de
perfil PPPoE. Este é o nome dado pelo ISP. A página do perfil PPPoE abre. Para aprender
como criar um perfil PPPoE refira por favor o artigo, o protocolo ponto-a-ponto sobre a
configuração de perfil dos Ethernet (PPPoE) em RV120W e o RV220W.
 
Etapa 4. Escolha um nome de perfil da lista de drop-down do nome de perfil PPPoE.
 
Etapa 5. Clique o botão de rádio que corresponde ao MTU desejado datilografa dentro o tipo
campo MTU. A unidade de transmissão máxima (MTU) é o tamanho (nos bytes) da unidade
de dados a maior que pode passar através da camada de protocolo.
 

• Padrão — Usa o valor padrão de 1500 bytes. Este tamanho é recomendado.
 
• Costume — Permite que você incorpore um valor desejado do tamanho do MTU (bytes)
segundo as exigências do provedor de serviço da Internet.
 

Etapa 6. Escolha a fonte para o MAC address da lista de drop-down da fonte do MAC
address: 
 

• Endereço padrão do uso — Permite que você use o MAC address do padrão.
 
• Use este endereço de computador — Permite que você use o MAC address que seu
computador tem atualmente.
 
• Use este MAC — Permite que você use um MAC address de sua escolha. Incorpore o
MAC address específico ao campo do MAC address.
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
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