
Internet Setup no VPN Router CVR100W 
Objetivo
 

A página de instalação do Internet é usada para criar uma conexão da porta do Wide Area
Network (WAN) ao Internet. WAN é uma rede que estique sobre áreas largas permitindo
uma comunicação efetiva, usando especificamente o Internet. Este processo permite o
acesso ao Internet através do dispositivo. Este artigo explica como setup a conexão com o
Internet a WAN com o VPN Router CVR100W.
 
Nota: Configurar a conexão de WAN varia segundo que conexão com o Internet você tem.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Instalação do Internet
 

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

 
Etapa 2. Do tipo de conexão com o Internet lista de drop-down, escolha uma opção para a
porta MACILENTO.
 

• Configuração-DHCP automático — O roteador CVR100W receberá dinamicamente um IP
address do provedor de serviço do Internet (ISP).
 



• PPPoE — (protocolo Point-to-Point sobre Ethernet) exigi-lo-á usar o nome de usuário e
senha dado por seu ISP.
 
• IP Estático — Isto será usado se seu ISP lhe dá um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT permanente para o dispositivo MACILENTO.
 

  
Configuração automática - DHCP
 

 
Nota: Os ajustes opcionais precisam somente de ser configurados se o ISP os exige.
 
Etapa 1. Dê entrada com o nome de host de sua rede no campo de nome de host. O nome
de host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN.
 
Etapa 2. Incorpore o Domain Name de sua rede ao campo do Domain Name. O Domain
Name será usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN.
 
Etapa 3. A unidade de transmissão máxima (MTU) é a quantidade a maior específica de
unidades de dados de protocolo que podem ser passadas pelo dispositivo. Clique um dos
seguintes botões de rádio:
 

• Auto — O tamanho do MTU é configurado automaticamente.
 
• Manual — Entre no número obrigatório de seu ISP no campo do tamanho para
especificar manualmente o MTU.
 

Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 

  
PPPoE
 



 
Etapa 1. Incorpore o username atribuído a você por seu ISP ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 2. Incorpore a senha atribuída a você por seu ISP ao campo de senha.
 
Etapa 3. Clique um dos seguintes botões de rádio. Isto determina o tipo de Conectividade
para a conexão PPPoE.
 

• Manutenção de atividade — Incorpore o número de segundos onde o CVR100W tenta
reconectar depois que foi desligado no campo do período do Redial.
 
• Conecte por encomenda — Se seu serviço de Internet é baseado em uma certa
quantidade de tempo onde você está conectado, incorpore o número de minutos o
CVR100W pode ser inativo, depois do qual a conexão cortou, no campo do tempo ocioso
máximo.
 

Etapa 4. Escolha o tipo de autenticação usado para a conexão PPPoE da lista de drop-
down do tipo do autenticação:
 

• Auto negociação — Pedido enviado do server ao dispositivo para que um código de
segurança específico verifique o VLAN do CVR100W ao server.
 
• O protocolo de autenticação da senha de PAP exige uma senha específica conectar o
dispositivo ao ISP.
 
• RACHADURA — Desafie o protocolo de autenticação de cumprimento que manda um
sibilo ao server a fim conectar o dispositivo ao ISP.



• MS-CHAP ou MS-CHAPv2 — O protocolo microsoft challenge handshake authentication
manda um pedido ao server bem como a RACHADURA, contudo, este método é
especificamente de Microsoft que exige uma outra senha conectar o dispositivo ao ISP.
 

Nota: Os ajustes opcionais precisam somente de ser configurados se o ISP os exige.
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome de host de sua rede no campo de nome de host. O nome
de host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN,
neste caso o roteador CVR100W.
 
Etapa 6. Incorpore o Domain Name de sua rede ao campo do Domain Name. O Domain
Name será usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN.
 
Passo 7. A unidade de transmissão máxima (MTU) é a quantidade a maior específica de
unidades de dados de protocolo que podem ser passadas pelo dispositivo. Clique um dos
seguintes botões de rádio:
 

• Auto — O tamanho do MTU é configurado automaticamente.
 
• Manual — Entre no número obrigatório de seu ISP no campo do tamanho para
especificar manualmente o MTU.
 

Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 

  
IP Estático
 



 
Etapa 1. Incorpore todos os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
atribuídos pelo ISP aos campos apropriados:
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do Internet — O IP address
estático da porta MACILENTO.
 
• Máscara de sub-rede — A máscara de sub-rede do endereço IP estático.
 
• Gateway padrão — O gateway padrão da porta MACILENTO.
 
• DNS estático 1 — Endereço IP do servidor dos DN principais (Domain Name System).
 
• DNS2 estático — Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
DNS secundário.
 

Etapa 2. Incorpore o Domain Name de sua rede ao campo do Domain Name.
 
Nota: Os ajustes opcionais precisam somente de ser configurados se o ISP os exige.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome de host de sua rede no campo de nome de host. O nome
de host será o nome do dispositivo usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN,
neste caso o roteador CVR100W.
 
Etapa 4. Incorpore o Domain Name de sua rede ao campo do Domain Name. O Domain
Name será usado pelo ISP para identificar a conexão de WAN.
 



Etapa 5. A unidade de transmissão máxima (MTU) é a quantidade a maior específica de
unidades de dados de protocolo que podem ser passadas pelo dispositivo. Clique um dos
seguintes botões de rádio:
 

• Auto — O tamanho do MTU é configurado automaticamente.
 
• Manual — Entre no número obrigatório de seu ISP no campo do tamanho para
especificar manualmente o MTU.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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