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Permita a transmissão do Virtual Private Network
(VPN) no roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) assegura conexões seguras a uma infraestrutura de rede
subjacente. Um túnel VPN estabelece uma rede privada que possa enviar os dados que
usam firmemente a criptografia e a autenticação.
 
Geralmente, cada Network Address Translation (NAT) dos suportes de roteador a fim
conservar IP address quando você quiser apoiar diversos clientes com a mesma conexão
com o Internet. Contudo, o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) e a segurança de
protocolo do Internet (IPSec) VPN não apoiam o NAT. Isto é o lugar aonde a transmissão
VPN entra. Uma transmissão VPN é uma característica que permita o tráfego VPN gerado
dos clientes VPN conectados a este roteador para passar através deste roteador e para
conectar a um ponto final de VPN. A transmissão VPN permite que o PPTP e o IPSec VPN
somente passem completamente ao Internet, que é iniciado de um cliente VPN, e alcancem
então o gateway de VPN remoto. Esta característica é encontrada geralmente no
Roteadores home que apoia o NAT.
 
O objetivo deste original é explicar como permitir a transmissão VPN na série do VPN
Router RV34x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.02.16
  

Permita a transmissão VPN
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do roteador e escolha transmissão VPN >
VPN.
 



 
Etapa 2. (opcional) na área da transmissão VPN, verifica a caixa de verificação para ver se
há a transmissão de IPSec para permitir que o túnel de IPsec passe através do roteador.
Esta opção deve ser permitida quando um túnel do IPSec VPN está no uso no roteador ou
se o roteador se encontra entre dois pontos finais de um túnel do IPSec VPN.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação para que a transmissão PPTP
permita que os túneis PPTP passem através do roteador. Esta opção deve ser permitida
quando o roteador se encontra entre dois pontos finais de um túnel PPTP VPN.
 

 
Verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação para que a transmissão L2TP
permita que os túneis L2TP passem através do roteador.
 
Nota: Estas caixas de seleção são verificadas à revelia.
 



 
Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Você deve agora com sucesso ter permitido a transmissão VPN no roteador do RV34x
Series.
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