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Introdução

Este original descreve como configurar uma conexão virtual da interface de túnel de IPsec da
ferramenta de segurança adaptável (ASA) (VTI) aos azuis celestes. Em ASA 9.8.1, a
característica de IPsec VTI foi estendida para utilizar IKEv2, contudo, é limitada ainda ao sVTI
IPv4 sobre IPv4. Este manual de configuração foi produzido com o uso da interface CLI ASA e do
portal dos azuis celestes. A configuração do portal dos azuis celestes pôde igualmente ser
executada por PowerShell ou por API. Para obter mais informações sobre dos métodos de
configuração dos azuis celestes, refira a documentação dos azuis celestes.

Nota: Atualmente, VTI é apoiado somente no único-contexto, modo roteado.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Um ASA conectou diretamente ao Internet com um endereço público da estática IPv4 que
executa ASA 9.8.1 ou mais atrasado

●

Uma conta dos azuis celestes●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de



laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Este guia supõe que a nuvem dos azuis celestes não esteve configurada, algumas destas etapas
pode ser saltado se os recursos são estabelecidos já.

Etapa 1. Configurar uma rede dentro dos azuis celestes.

Este é o espaço de endereços da rede que viverá na nuvem dos azuis celestes. Este espaço de
endereços deve ser grande bastante a fim acomodar sub-redes dentro delas segundo as
indicações da imagem.

Nome Um nome para o espaço de
endereços IP hospedado na nuvem

O espaço
de
endereços

A escala inteira CIDR hospedada
nos azuis celestes. Neste exemplo,
10.1.0.0/16 são usados

Nome da
sub-rede

O nome para a primeira sub-rede
criada dentro da rede virtual a que os
VMs são anexados geralmente

Escala do
endereço
de sub-
rede

Uma sub-rede criada dentro da rede
virtual



Etapa 2. Altere a rede virtual a fim criar uma sub-rede do gateway.

Navegue à rede virtual e adicionar uma sub-rede do gateway. Neste exemplo, 10.1.1.0/24 são
usados.



Etapa 3. Crie um gateway da rede virtual.

Este é o ponto final de VPN que é hospedado na nuvem. Este é o dispositivo que o ASA
construirá o túnel de IPsec com. Esta etapa igualmente cria um IP do público que seja atribuído
ao gateway da rede virtual.
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