
Status VPN da vista em RV220W e em RV120W 
Objetivo
 

A página do status VPN reserva ver relativo à informação a todo o estado configurado da
conexão IPSec. Este documento descreve como ver a página e também que informação
pode ser encontrada lá.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Status VPN da vista
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado > o estado da
conexão IPSec. A página do estado da conexão IPSec abre:
 

 
 
O wondow do estado da conexão IPSec indica o estado das conexões IPSec. O usuário
pode mudar o estado de uma conexão a estabelece ou desliga os SA configurados
(associações de segurança). A informação seguinte é indicada sob a tabela da associação
de segurança do IPSec ativo:
 

• Nome da política — Indica o nome do IKE ou da política de VPN associado com o SA.
 
• Valor-limite — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gateway
de VPN remoto ou do cliente.
 
• Tx KB — Indica os dados transmitidos (no KB) sobre o SA.
 
• Pacotes de Tx — Indica o número de pacotes IP de Tx transmitidos sobre o SA.
 
• Estado — Indica o status atual do SA para a política de IKE. O estado não pode não ser
conectado ou IPsec SA ser estabelecido.



Etapa 2. Incorpore um valor aos segundos para o intervalo de votação no campo do
intervalo de votação. Isto faz com que a página recarregue as estatísticas do roteador e
refresque a página automaticamente após o tempo configurado. Para alterar o intervalo de
votação, clique o botão Stop Button, altere o campo, e clique então o começo para reiniciar
o automático - refresque.
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