
Estado da conexão IPSec no Roteadores RV180
e RV180W 

Objetivo
 

A segurança de protocolo do Internet (IPsec) é um protocolo que seja usado para a
autenticação e a criptografia de cada pacote IP em uma sessão de comunicação desse
modo ele fornece a Segurança às comunicações do Protocolo IP. Este artigo explica a
página que dá o estado das conexões IPSec. O estado da conexão pode ser mudado para
desligar ou instituir as associações de segurança configuradas (SA).
  

Dispositivos aplicáveis
 

•RV180 
•RV180W
  

Estado da conexão IPSec
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o estado > o estado da conexão
IPSec. A página do estado da conexão IPSec abre. Tem a tabela da associação de
segurança do IPSec ativo que tem os seguintes parâmetros:
 

 
• Nome da política — O nome do Internet Key Exchange (IKE) ou da política de VPN
associado com este SA.
 
• Ponto final — Mostra o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do gateway
de VPN remoto ou do cliente.
 
• Pacotes RX — Número de pacotes recebidos sobre este SA.
 
• Pacotes de Tx — Número de pacotes transmitidos sobre este SA.
 
• KBytes RX — Os dados recebidos (no KB) sobre este SA.
 
• KBytes de Tx — Os dados transmitidos (no KB) sobre este SA.
 
• Estado — O estado atual do SA para as políticas do IKE. O estado pode não ser
conectado ou IPsec SA ser estabelecido.
 
• Ação — O clique conecta para estabelecer uma conexão inativa ou a gota SA para
terminar uma conexão ativa SA.



Nota: A página refresca automaticamente para mostrar o estado o mais atrasado do SA. Os
ajustes para esta página refrescam são:
 

• Intervalo de votação — Incorpore um valor aos segundos para o intervalo de votação.
Esta página começará reler as estatísticas do roteador e refrescará a página
automaticamente. As ações que podem ser executadas nas estatísticas de porta paginam
são:
 

 
– Começo — Isto permite a página automática refresca.
 
– Parada — Isto desabilita a página automática refresca.
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