
Configuração da transmissão VPN em RV130 e
em RV130W 

Objetivo
 

A transmissão VPN é usada a permite que ou obstrui os vários túneis VPN passem através
do dispositivo.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os ajustes da transmissão VPN
no Roteadores RV130 e RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• VPN Router RV130 
• Roteador Multifunction do Sem fio-n RV130W
  

Configuração da transmissão VPN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web do roteador e escolha transmissão VPN
> VPN. A página da transmissão VPN abre:
 

 
Etapa 2. Verifique umas ou várias das seguintes caixas de seleção para permitir passagem-
através para do dispositivo:
 

• IPsec — Permita que os túneis de IPsec passem através do roteador. A segurança de
protocolo do Internet (IPsec) é usada para aplicar uma troca segura dos pacotes na
camada IP do modelo do protocolo TCP/IP. O IPsec pode proteger todo o protocolo que as
corridas sobre IP (por exemplo TCP, UDP, e ICMP) e permitirem a informação trocada
entre locais remotos a ser cifradas e verificado. A vantagem deste protocolo é ele permite
a autenticação, a integridade, o controle de acesso, e a confidencialidade com o uso de
dois protocolos.
 
• PPTP — Permita que os túneis do Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) passem
através do roteador. O PPTP assegura-se de que as mensagens estejam transmitidas de
uma rede privada a outra.
 
• L2TP — Permita que os túneis do protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) passem
através do roteador. O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) é um padrão que
permita enlaces virtuais através do Internet. O L2TP cifra e encapsula dados dentro do



protocolo L2TP e leva-os de um dispositivo a outro em uma rede LAN ou WAN.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes ou o cancelamento do clique para
reverter as mudanças feitas.
 


	Configuração da transmissão VPN em RV130 e em RV130W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Configuração da transmissão VPN


