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Veja o estado do Virtual Private Network (VPN)
em um roteador RV340 ou RV345 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é a conexão entre a rede local e um host remoto. O host
remoto pode ser um outro computador ou uma outra rede. A página do status VPN indica o
estado da conexão de VPN entre o roteador e um host. Isto é usado tipicamente em
problemas de conectividade do Troubleshooting entre o roteador e o host remoto usando a
conexão de VPN.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como ver a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou
RV345.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.02.16 — RV340, RV345
  

Veja o status VPN
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha VPN > status VPN. 
 

 
A informação seguinte é indicada na página do status VPN:
  

Status de túnel de site para site
 
Túneis usados — Este é o túnel VPN no uso.
Túneis disponíveis — Isto mostra os túneis disponíveis VPN.
Túneis permitidos — Isto mostra os túneis VPN permitidos.
Túneis definidos — Este é o estado do túnel VPN.
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Nota: Na tabela de conexão, você pode adicionar, editar, suprimir, ou refrescar de um túnel.
Você pode igualmente clicar sobre a seleção do indicador da coluna para escolher os
cabeçalhos da coluna indicados na tabela de conexão. 
 

  
Status de túnel do Cliente-à-local
 
Grupo ou nome de túnel — Este é o nome do túnel VPN. Isto é para finalidades da referência
somente e não combina o nome usado no outro extremo do túnel.
Conexões — Este é o estado da conexão.
Criptografia Phase2/AUTH/grupo — Isto mostra o tipo de criptografia da fase 2, o método de
autenticação, e o número do grupo DH.
Grupo local — Esta é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a máscara
de sub-rede do grupo local.
 

Nota: Você pode igualmente adicionar, editar, suprimir ou refrescar de um túnel VPN na
tabela de conexão. 
 

  
Status VPN SSL
 
Túneis usados — Isto mostra os túneis SSL VPN usados para a conexão.
Túneis disponíveis — Isto mostra os túneis disponíveis para a conexão de VPN SSL.
A tabela da conexão de VPN SSL indica o seguinte:
Nome da política — Isto o nome da política que o túnel VPN está usando.
Sessão — Este é o número de sessões para o túnel VPN.
 

Nota: Você pode igualmente adicionar, editar, ou suprimir de um SSL VPN na tabela de
conexão. 
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Status de túnel PPTP
 
Túneis usados — Isto mostra os túneis PPTP usados para a conexão de VPN.
Túneis disponíveis — Isto mostra os túneis PPTP disponíveis para a conexão.
A tabela da conexão de VPN PPTP indica a informação seguinte:
ID de sessão — Esta é a sessão identifica da proposta ou da conexão atual.
Username — Isto indica o nome do usuário conectado.
Acesso remoto — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da conexão
proposta remotamente conectada.
IP do túnel — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do túnel VPN.
Tempo de conexão — Isto indica o intervalo de tempo que o túnel VPN foi ativo.
Ação — Isto permite que você conecte ou desligue o túnel.
 

Nota: Você pode igualmente adicionar, editar, suprimir, conectar, ou desligar de uma
conexão na tabela de conexão. 
 

  
Status de túnel L2TP
 
Túneis usados — Isto mostra os túneis L2TP VPN usados para a conexão.
Túneis disponíveis — Isto mostra os túneis disponíveis para a conexão de VPN L2TP.
ID de sessão — Esta é a sessão identifica da proposta ou da conexão atual.
Username — Isto indica o nome do usuário conectado.
Acesso remoto — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da conexão
proposta remotamente conectada.
IP do túnel — Este é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do túnel VPN.
Tempo de conexão — Isto indica o intervalo de tempo que o túnel VPN foi ativo.
Ação — Isto permite que você conecte ou desligue o túnel.
 

Nota: Você pode igualmente adicionar, editar, suprimir, conectar, ou desligar de uma
conexão na tabela de conexão. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter visto o status VPN em seu ponto de acesso Wireless.
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