
IPsec Connection-status op RV180 en RV180W
routers 

Doel
 

Internet Protocol Security (IPsec) is een protocol dat wordt gebruikt voor verificatie en
encryptie van elk IP-pakket in een communicatiesessie waardoor beveiliging van de
communicatie via het Internet Protocol (IP) wordt geboden. Dit artikel verklaart de pagina die
de status van de IPsec-verbindingen geeft. De status van de verbinding kan worden
gewijzigd om de geconfigureerde Security Associations (SA’s) los te koppelen of in te
stellen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・RV180 
・RV180W
  

IPsec-verbindingsstatus
 

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma Configuration om de status > IPsec-verbindingsstatus 
te kiezen. De pagina met de verbindingsstatus van IPsec wordt geopend. Het heeft de
Actieve IPsec Security Association Tabel die de volgende parameters heeft:
 

 
・ Beleidsnaam — De naam van de Internet Key Exchange (IKE) of het VPN-beleid dat bij
deze SA is betrokken.
 
・ Eindpunt - toont het IP-adres van de externe VPN-gateway of de client.
 
・ RX Packets - aantal pakketten dat over deze SA is ontvangen.
 
・ Tx Packets - aantal pakketten die over deze SA zijn verzonden.
 
・ Rx KBytes — De ontvangen gegevens (in KB) over deze SA.
 
・ Tx KBytes — De gegevens die werden doorgegeven (in KB) over deze SA.
 
・ Staat — De huidige stand van zaken van de SA voor het beleid van IKE. De status kan
niet worden aangesloten of IPSec SA gevestigd.
 
・ Actie — Klik op Connect om een inactieve SA-verbinding op te zetten of Drop om een
actieve SA-verbinding te beëindigen.



Opmerking: De pagina wordt automatisch bijgewerkt om de meest recente status van de SA
te tonen. De instellingen voor deze pagina-vernieuwing zijn:
 

・ Poll Interval — Voer een waarde in in seconden voor het poll interval in. Deze pagina zal
de statistieken van de router opnieuw lezen en zal de pagina automatisch verfrissen. De
acties die op de pagina Port Statistics kunnen worden uitgevoerd zijn:
 

 
- Start — Hierdoor kan pagina automatisch worden opgefrist.
 
- Stoppen - Dit schakelt automatische pagina's op.
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