
Estado da conexão de Virtual Private Network do
secure sockets layer da vista (SSL VPN) em
RV220W e em RV120W 

Objetivo
 

O secure sockets layer Virtual Private Network (SSL VPN) é usado para dar o acesso de
usuários remotos ao aplicativo de web, aos aplicativos de servidor do cliente e às conexões
de rede em uma rede corporativa. Um túnel SSL VPN for estabelecido quando acessos do
cliente de um valor-limite o portal da web SSL VPN que foi configurado.
 
Este original descreve como ver o estado da conexão de VPN SSL em RV220W e em
RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Estado da conexão de VPN da vista SSL
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração baseado Web, escolhe o estado do estado > da
conexão de VPN SSL. A página do estado da conexão de VPN SSL abre:
 

 
 
A janela de status da conexão de VPN SSL indica a informação seguinte:
 

• Username — Este é um identificador exclusivo para o usuário.
 
• IP address — Este é um endereço do Internet de que o túnel será estabelecido.
 

Os seguintes são os campos de informação túnel-específicos:
 

• Relação local PPP — Este é o nome da relação PPP no RV220W/RV120W associado
com o túnel SSL VPN. Esta informação talvez útil se o telnet/acesso de console está



disponíveis ao usuário para a cruz-verificação.
 
• IP da relação do par PPP — Este é o IP address atribuído à relação PPP no lado do
cliente remoto de que o túnel foi estabelecido.
 
• Pacotes de Tx — Este é o número de pacotes transferidos pelo cliente remoto através do
túnel.
 
• Pacotes descartado de Tx — Este é o número de pacotes deixados cair pelo cliente
remoto através do túnel.
 
• Tx Bytes(KB) — Este está a um volume total de tráfego enviado (nos quilobytes)
associado com o túnel.
 
• Pacotes de Rx — Este é o número de pacotes recebidos pelo cliente remoto através do
túnel.
 
• Pacotes descartado de Rx — Este é o número de pacotes deixados cair pelo cliente
remoto ao receber dados através do túnel.
 
• Rx Bytes(KB) — Este está a um volume total de tráfego recebido (nos quilobytes)
associado com o túnel.
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