
Vista geral e melhores prática do negócio VPN
de Cisco 
Objetivo

O objetivo deste original é dar uma vista geral de melhores prática do Virtual Private Network
(VPN) a qualquer um novo ao negócio de Cisco.
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Introdução

Parece tão há muito tempo que o único lugar que você poderia trabalhar estava no escritório.
Você pode recordar, para suportar no dia, tendo que dirigir no fim de semana no escritório para
obter uma matéria do trabalho estabelecida. Não havia nenhuma outra maneira de obter dados
dos recursos da empresa a menos que você estivesse fisicamente em seu escritório. Aqueles
dias acabam-se. Em épocas de hoje, você pode estar ir; negócio de condução da HOME, de um
outro escritório, de uma cafetaria, ou mesmo de um outro país. O downside é que os hacker estão
olhando sempre para agarrar seus dados sensíveis. Apenas usar os Internet públicas não é
segura. Que pode você fazer para obter a flexibilidade assim como a Segurança? Estabelecer um
VPN!

Uma conexão de VPN permite que os usuários alcancem, enviem, e recebam dados a e de uma
rede privada por meio de atravessar um público ou uma rede compartilhada tal como o Internet
mas ainda de assegurar uma conexão segura a uma infraestrutura de rede subjacente para
proteger a rede privada e seus recursos.

Um túnel VPN estabelece uma rede privada que possa enviar os dados que usam firmemente a
criptografia para codificar os dados, e a autenticação para assegurar a identidade do cliente. Os
escritórios corporativos usam frequentemente uma conexão de VPN desde que é útil e necessário
permitir que seus empregados tenham o acesso a sua rede privada mesmo se são fora do
escritório.

Normalmente, os VPN de Site-para-Site conectam todas a rede entre si. Estendem uma rede e
permitem que os recursos do computador de um lugar estejam disponíveis em outros lugar. Com
o uso de um roteador capaz VPN, uma empresa pode conectar sites fixo múltiplo sobre uma rede
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Benefícios de usar uma conexão de VPN
 

Usar uma conexão de VPN ajuda a proteger dados de rede e recursos confidenciais.
Fornece a conveniência e a acessibilidade para trabalhadores remotos ou empregados
corporativos desde que poderão alcançar facilmente os recursos do escritório principal sem
ter que estar fisicamente atuais no entanto, mantém a Segurança da rede privada e de seus
recursos.
Uma comunicação que usa uma conexão de VPN fornece um de mais alto nível da
Segurança comparada a outros métodos de uma comunicação remota. Um algoritmo de
criptografia avançada faz este possível, protegendo a rede privada do acesso não autorizado.
As localizações geográficas reais dos usuários são protegidas e não expostas ao público ou
às redes compartilhadas como o Internet.
Um VPN permite novos usuários ou um grupo de usuários a ser adicionados sem a
necessidade para componentes adicionais ou uma configuração complicada.
 

pública tal como o Internet.

O cliente-à-local estabelecido para um VPN permite que um host remoto, ou o cliente, atuem
como se foram ficados situados na mesma rede local. Uma conexão de VPN pode estabelecer-se
entre o roteador e um valor-limite depois que o roteador foi configurado para a conexão com o
Internet. O cliente VPN é dependente dos ajustes do VPN Router além do que a exigência de
ajustes combinados a fim estabelecer uma conexão. Também, alguns dos aplicativos de cliente
VPN são específico da plataforma, eles são dependentes da versão do operating system (OS)
também. Os ajustes devem ser exatamente os mesmos ou não podem comunicar-se.

Um VPN pode estabelecer-se com o algum do seguinte:

Secure Socket Layer (SSL)●

Segurança de protocolo do Internet (IPSec)●

Protocolo de tunelamento ponto a ponto (PPTP) - tão seguro quanto o SSL ou o IPSec●

Generic Routing Encapsulation (GRE)●

Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)●

Se você nunca estabeleceu um VPN antes, você receberá muita informação nova durante todo
este artigo. Este é um não guia passo a passo, mas mais de uma vista geral para a referência.
Consequentemente, seria benéfico ler em sua totalidade este artigo antes de mover sobre e de
tentar estabelecer um VPN em sua rede. As relações para etapas específicas são fornecidas
durante todo este artigo.

O Produtos da terceira, não-Cisco, incluindo TheGreenBow, OpenVPN, delicado do musaranho, e
EZ VPN não é apoiado por Cisco. São incluídos restritamente para finalidades da orientação. Se
você precisa o apoio nestes além do artigo, você deve contactar o da terceira para o apoio.

Riscos de usar uma conexão de VPN

Pode haver uns riscos de segurança devido ao misconfiguration. Desde que o projeto e a
aplicação de um VPN podem ser complicados, é necessário confiar a tarefa de configurar a
conexão a um profissional conhecedor e experiente a fim certificar-se de que a Segurança da
rede privada não estaria comprometida.

●

Pode ser menos seguro. Desde que uma conexão de VPN exige uma conexão com o●



Internet, é importante ter um fornecedor com uma reputação provada e testada proporcionar
o serviço de Internet excelente e garantir mínimo a nenhum tempo ocioso da máquina.
Se uma situação ocorre onde há uma necessidade de adicionar a infraestrutura nova ou um
grupo novo de configurações, as questões técnica podem elevarar devido à incompatibilidade
especialmente se envolve o Produtos diferente ou vendedores diferentes de esses que você
já se está usando.

●

As velocidades de conexão lentas podem ocorrer. Se você está usando uma conexão ISP
que proporcione o serviço livre VPN, pode-se esperar que sua conexão igualmente seria
lenta desde que estes fornecedores não dão a prioridade a velocidades de conexão. É
importante notar que a taxa de transferência VPN depende das capacidades do hardware do
roteador.

●

Para obter mais informações sobre de como os VPN trabalham, clique aqui.

Derruba para usar-se ao configurar um VPN

Use uma sub-rede diferente IP LAN no ambas as extremidades ao configurar o VPN entre
locais diferentes. Por exemplo, se o local que você conecta a usa um método de
endereçamento 192.168.x.x, você quereria usar um 10.x.x.x ou um 172.16.x.x - a sub-rede
172.31.x.x. Uma outra opção seria ter máscaras de sub-rede diferentes. Quando você muda
seu endereço IP de roteador, os dispositivos no protocolo de configuração dinâmica host
(DHCP) pegarariam automaticamente um IP address nessa sub-rede.

1.

Use o IP estático do público na interface WAN do roteador para a conectividade de VPN
estável.

2.

Seja certo que o nível da criptografia e da autenticação selecionado é o mesmo como o
roteador você deseja estabelecer um túnel VPN para ao VPN.

3.

Seja certo que o PSK e a chave vitalícia incorporados são o mesmo que o roteador remoto.
Um PSK pode ser o que quer que você o queira ser, ele apenas tem que combinar no local e
com o cliente quando se estabelecem um cliente em seu computador. Segundo o
dispositivo, pode haver os símbolos proibidos que você não pode usar. A chave vitalícia é
como frequentemente as alterações de sistema a chave. Um certificado é preferido desde
que se considera mais seguro.

4.

Para a maioria de VPN, os clientes não precisam um certificado de usar um VPN, ele são
apenas para a verificação através do roteador. Por exemplo, OpenVPN exige Certificados do
cliente e do local.

5.

Ajuste sua vida SA na fase mim mais por muito tempo do que sua vida SA da fase II. Se
você me faz sua fase mais curto do que a fase II, a seguir você estará tendo que renegociar
para a frente e para trás o túnel frequentemente ao contrário do túnel dos dados. Uns dados
escavam um túnel necessidades mais Segurança, assim que é melhor ter a vida na fase II a
ser mais curto do que a fase I.

6.

Mude todas as senhas a algo mais complexo.7.

Tipos de VPN

Secure sockets layer (SSL)

O Roteadores do RV34x Series do negócio de Cisco apoia um SSL VPN, usando AnyConnect.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn-works.html?dtid=osscdc000283


Os RV160 e os RV260 têm a opção para usar OpenVPN, que é um outro SSL VPN. O servidor de
VPN SSL permite que os usuários remotos estabeleçam um túnel do VPN seguro usando um web
browser. Esta característica permite o acesso fácil a um amplo intervalo de recursos da Web e de
aplicativos Web-permitidos usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) nativo sobre o suporte
de navegador seguro do protocolo de transferência de hipertexto SSL (HTTPS).

O SSL VPN permite que os usuários alcancem remotamente redes restritas, usando um caminho
seguro e autenticado cifrando o tráfego de rede.

Há duas opções para estabelecer o acesso no SSL:

Certificado auto-assinado: Um certificado que seja assinado por seu próprio criador. Isto não
é recomendado e deve somente ser usado em um ambiente de teste.

1.

Certificado assinado CA: Isto é muito mais seguro e altamente recomendado. Para uma
taxa, um da terceira valida que a rede é legítima e cria um certificado de CA que seja
anexado então ao local. Para obter mais informações sobre dos certificados de CA, verifique
para fora a seção dos Certificados deste artigo.

2.

Há umas relações aos artigos em AnyConnect dentro deste original. Para uma vista geral de
AnyConnect, clique aqui.

Perfil IPSec

O VPN fácil (EZVPN), TheGreenBow, e o delicado do musaranho são segurança de protocolo do
Internet (IPSec) VPN. IPSec VPN fornece túneis seguros entre dois pares ou de um cliente-à-
local. Os pacotes que são considerados sensíveis devem ser enviados através destes túneis
seguros. Os parâmetros que incluem o algoritmo de hash, o algoritmo de criptografia, a chave
vitalícia, e o modo devem ser usados para proteger estes pacotes sensíveis devem ser definidos
especificando as características destes túneis. Então, quando o ipsec peer vê um pacote tão
sensível, ajusta-se - acima do túnel seguro apropriado e envia-se o pacote através deste túnel ao
peer remoto.

Quando IPsec é executado em um Firewall ou em um roteador, fornece o forte segurança que
pode ser aplicado a todo o tráfego que cruza o perímetro. O tráfego dentro de uma empresa ou
de um grupo de trabalho não incorre as despesas gerais do processamento relacionado à
segurança.

Para que as duas extremidades de um túnel VPN com sucesso a ser cifrado e estabelecido,
ambos precisam de concordar com os métodos da criptografia, da descriptografia, e da
autenticação. O perfil IPSec é a configuração central em IPsec que define os algoritmos tais como
a criptografia, a autenticação, e o grupo do Diffie-Hellman (DH) para a fase mim e II negociação
no modo automático assim como no modo do chave manual.

Os componentes importantes de IPsec incluem a fase de intercâmbio de chave de Internet (IKE) 1
e a fase 2.

A finalidade básica do IKE fase um é autenticar os ipsec peer e estabelecer um canal seguro
entre os pares para permitir trocas IKE. O IKE fase um executa as seguintes funções:

Autentica e protege as identidades dos ipsec peer●

Negocia uma política de harmonização das associações de segurança IKE (SA) entre pares
para proteger a troca IKE

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?dtid=osscdc000283


Executa um intercâmbio Diffie-Hellman autenticado com o resultado final de ter chaves
secretas compartilhadas de harmonização

●

Grupos - acima de um túnel seguro para negociar parâmetros da fase dois IKE●

Ocorre em dois modos, modos principais e modos assertivos●

A finalidade da fase dois IKE é negociar o sas de IPSec para estabelecer o túnel de IPsec. A fase
dois IKE executa as seguintes funções:

Negocia os parâmetros IPSec SA protegidos IKE existente SA●

Institui associações de segurança IPSec●

Renegocia periodicamente o sas de IPSec para assegurar a Segurança●

Executa opcionalmente um intercâmbio Diffie-Hellman adicional●

Somente um modo usado, Quick Mode●

Se o discrição perfeita adiante (PFS) é especificado na política de IPSec, uma troca nova DH está
executada com cada Quick Mode, fornecendo o material de ajuste que tem a maior entropia (vida
do material chave) e a resistência desse modo maior aos ataques criptograficamente. Cada troca
DH exige grandes exponenciações, o uso desse modo crescente CPU e a exigência de um custo
do desempenho.

Configuração do perfil da segurança de protocolo do Internet (IPSec) em um roteador do
RV34x Series

●

Configurando perfis IPSec (auto modo fechando) no RV160 e no RV260●

Configurando o modo do chave manual do perfil IPSec no Roteadores RV160 e RV260●

Protocolo de túnel ponto-a-ponto (PPTP)

O PPTP é um protocolo de rede usado para criar túneis VPN entre redes públicas. Os servidores
de PPTP são sabidos igualmente como server do Virtual Private Dialup Network (VPDN). O PPTP
é usado às vezes sobre outros protocolos porque é mais rápido e tem a capacidade para
trabalhar em dispositivos móvéis. Contudo, é importante notar que não é tão seguro quanto
outros tipos de VPN. Há uns métodos múltiplos a conectar com o tipo contas PPTP. Clique as
relações para aprender mais:

Configurar um server do Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) no roteador do Rv34x
Series

●

Configurar o server ponto a ponto do protocolo de tunelamento (PPTP) na série do VPN
Router RV320 e RV325 em Windows

●

Encapsulamento de roteamento genérico

O Generic Routing Encapsulation (GRE) é um protocolo de tunelamento que forneça uma
aproximação genérica simples para transportar pacotes de um protocolo sobre um outro protocolo
por meio do encapsulamento.

O GRE encapsula um payload, isto é, um pacote interno que precise de ser entregado a uma
rede de destino dentro de um pacote IP exterior. O túnel GRE comporta-se como o link Point-to-
Point virtual que tem dois valores-limite identificados pelo origem de túnel e pelo endereço de
destino de túnel.

Os pontos finais de túnel enviam cargas úteis através dos túneis GRE distribuindo pacotes
encapsulado através das redes IP de intervenção. O outro Roteadores IP ao longo do caminho
não analisa gramaticalmente o payload (o pacote interno); analisam gramaticalmente somente o

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPsec_Profile_Manual_Keying_Mode_on_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5443-configure-a-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5443-configure-a-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4359-configure-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on-r.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4359-configure-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on-r.html


pacote IP exterior como o enviam para o valor-limite do túnel GRE. Em cima de alcançar o ponto
final de túnel, o encapsulamento de GRE é removido, e o payload é enviado ao destino final do
pacote.

O encapsulamento das datagramas em uma rede está feito para razões múltiplas, como quando
um servidor de origem quer influenciar a rota que um pacote toma para alcançar o host de
destino. O servidor de origem é sabido igualmente como o server do encapsulamento.

O encapsulamento do IP in IP envolve a inserção de um cabeçalho IP exterior sobre o cabeçalho
IP existente. O endereço de rementente e destinatário no ponto exterior do cabeçalho IP aos
pontos finais do túnel do IP in IP. A pilha de cabeçalhos IP está usada para dirigir o pacote sobre
um caminho pré-determinado ao destino, desde que o administrador de rede conhece os
endereços de loopback do Roteadores que transporta o pacote.

Este mecanismo de tunelamento pode ser usado determinando a Disponibilidade e a latência
para a maioria de arquiteturas de rede. Deve ser notada que o trajeto inteiro da fonte ao destino
não tem que ser incluído nos encabeçamentos, mas um segmento da rede pode ser escolhido
dirigindo os pacotes.

Protocolo de túnel camada 2

O L2TP não fornece mecanismos de criptografia para o tráfego que escava um túnel. Em lugar de
confia em outros protocolos de segurança, tais como IPSec, para cifrar os dados.

Um túnel L2TP é estabelecido entre o L2TP Access Concentrator (LAC) e o L2TP Network Server
(LNS). Um túnel de IPsec é estabelecido igualmente entre estes dispositivos e todo o tráfego de
túnel L2TP é cifrado usando IPSec.

Alguns termos chaves com L2TP:

RACHADURA - Protocolo de autenticação de cumprimento do desafio. Um protocolo de
autenticação ponto a ponto (PPP).

●

L2TP Access Concentrator (LAC) - Um LAC pode ser um servidor de acesso da rede Cisco
conectado à rede de telefone comutada pública (PSTN). Os media do implementar da
necessidade LAC somente para a operação sobre o L2TP. Um LAC pode conectar ao LNS
usando uma rede de área local ou uma rede de área ampla tal como o público ou o Frame
Relay privado. O LAC é o iniciador das chamadas recebidas e o receptor das chamadas
feitas.

●

L2TP Network Server (LNS) - Quase todo o roteador de Cisco conectado a uma rede de área
local ou a uma rede de área ampla, tal como o público ou o Frame Relay privado, pode atuar
como um LNS. É o lado de servidor do protocolo L2TP e deve operar sobre toda a plataforma
que terminar sessões de PPP. O LNS é o iniciador das chamadas feitas e o receptor das
chamadas recebidas. Figura 1 descreve a rotina do atendimento entre o LAC e o LNS.

●

Virtual Private Dial Network (VPDN) - Um tipo de VPN de acesso que usa o PPP para
entregar o serviço.

●

Se você gostaria de mais informação no L2TP de clicar sobre as seguintes relações:

Configurar ajustes MACILENTOS L2TP no roteador RV34x●

Guia de configuração de rede de área ampla: Serviços da camada 2, liberação 3S do Cisco
IOS XE

●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5850-configure-l2tp-wan-settings-on-the-rv34x-router.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/wan_lserv/configuration/xe-3s/wan-lserv-xe-3s-book/wan-l2-tun-pro-v3-xe.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/wan_lserv/configuration/xe-3s/wan-lserv-xe-3s-book/wan-l2-tun-pro-v3-xe.html


VPN que são compatíveis com o Roteadores do negócio VPN de
Cisco
 

RV34X RV32X RV160X/RV260X
IPSec (IKEv1)
ShrewSoft Yes Yes Yes
Greenbow Yes Yes Yes
Cliente do acessório do Mac Yes Yes No
iPhone/iPad Yes Yes No
Android Yes Yes Yes



Tecnologia
de VPN

Dispositivos
apoiados

Clientes
Supported* Detalhes & advertências

IPSec
(IKEv1)

RV34X, RV32X,
RV160X/RV260X

Nativo:
Mac,
iPhone,
iPad,
Android

Outro:
EasyVPN
(Cisco
VPN
Client),
ShrewSoft,
Greenbow

Mais fácil setup, pesquise defeitos e
apoie. Está disponível em todo o
Roteadores, é simples setup
(geralmente), tem o melhor registro a
pesquisar defeitos. E inclui a maioria
de dispositivos. Eis porque nós
recomendamos tipicamente ShrewSoft
(livre e trabalhos) e Greenbow (não
livre, mas trabalhos).
Para Windows, nós temos clientes de
ShrewSoft e de Greenbow como
opções, desde que Windows não tem
um cliente VPN puro do nativo de
IPSec. Para ShrewSoft e Greenbow, é
um pouco de mais involvido, mas não
difícil. Setup uma vez a primeira vez,
os perfis do cliente podem ser
exportados e então importado em
outros clientes.
Para o Roteadores RV160X/RV260X,
desde que nós não temos a opção fácil
VPN, nós temos que usar a opção de
cliente da 3ª parte, que não trabalha
com Mac, iPhone, ou iPad. Nós
podemos setup clientes de ShrewSoft,
de Greeenbow, e de Android para
conectar, embora. Para o Mac, o
iPhone, e os clientes do iPad, eu
recomendo IKEv2 (veja abaixo).

AnyConnect RV34X

Windows,
Mac,
iPhone,
iPad,
Android

Alguns clientes pedem uma solução da
Cisco completa e este é ele. É simples
setup, tem o registro, mas pode ser
desafiante compreender os logs. Custo
incuring do requisito de licenciamento
do Requer cliente. É uma solução da
Cisco completa e é atualizado. O
Troubleshooting não é tão fácil quanto
IPSec, mas melhor do que as outras
opções VPN.

L2TP/IPSec RV34X Nativo:
Windows

Este é o que eu recomendarei para os
clientes que precisam de usar o cliente
VPN incorporado em Windows. Duas
advertências com esta são:

1. Nós apoiamos somente a
autenticação pap ao usar a
autenticação local. Nós temos que
entrar em cada cliente e opcional
seleto ou no encryption, desabilitar
opções MS-CHAP, e permitir o PAP.
Isto significa que o username/senha



 
* Nós testamos tantas como combinações como nós podemos, se há uma combinação específica
do hardware/software por favor alcance para fora aqui. Se não, veja o guia de configuração
relacionada pelo dispositivo para a maioria de versão recente testada.
 

está enviado na claro. Não é um
negócio enorme desde que tudo é
cifrado com IPSec, e tem que setup em
cada cliente. Em Windows, isto é
configurável, mas não no Mac, o
iPhone, o iPad, ou os dispositivos de
Android, tão realmente podem somente
ser usados por clientes do Windows a
menos que tiver um servidor de
autenticação externa como o raio ou o
LDAP.

2. Se o roteador é atrás de um
dispositivo NAT, a conexão falhará em
máquinas de Windows. A ação
alternativa é criar uma chave de
registro em cada cliente para permitir o
NAT no cliente e no roteador.

IPSec
(IKEv2)

RV34X,
RV160X/RV260X

Nativo:
Windows,
Mac,
iPhone,
iPad,
Android

O cliente nativo de Windows para
IKEv2 exige o certificado de
autenticação, que exige uma
infraestrutura PKI desde que roteador e
todos os clientes precisam de ter
Certificados do mesmo CA (ou outros
CA confiado).
Para aqueles que querem usar IKEv2,
nós configuramos aquele para seu
Mac, iPhone, iPad, e os dispositivos e
nós de Android setup geralmente
IKEv1 para suas máquinas de
Windows (ShrewSoft, Greenbow, ou
L2TP/IPSec).

Abra o VPN RV32X,
RV160X/RV260X

O VPN
aberto é o
cliente

Para setup mais duramente, difícil
pesquisar defeitos e apoiar. Apoiado
em RV160X/RV260X e em RV320. A
fundação é mais complexa do que
IPSec ou AnyConnect, especialmente
se usam os Certificados, que a maioria
fazem. O Troubleshooting é mais duro
desde que nós não temos útil entramos
o roteador e confiamos nos logs do
cliente. Também, as atualizações da
versão de cliente de OpenVPN têm
sem advertir mudada que os
Certificados eles aceitaram. Também,
nós encontramos que este não
trabalha em Chromebooks e teve que ir
a uma solução de IPSec.
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Certificados

Você visitou um Web site e foi dado nunca um aviso que não é seguro? Não o enche com
confiança que sua informação privada é segura, e não é! Se um local é seguro você verá que um
fechado trava o ícone antes do nome do local. Este é um símbolo que o local foi cofre forte
verificado. Você quer para ter certeza ver que o ícone do fechamento se fechou. O mesmo é
verdadeiro para seu VPN.

Quando você estabelece um VPN, você deve obter um certificado de um Certificate Authority
(CA). Os Certificados são comprados dos locais da terceira e usados para a autenticação. É uma
maneira oficial de mostrar que seu local é seguro. Essencialmente, o CA é um origem confiável
que verifique que você é um negócio legítimo e pode ser confiado. Para um VPN você precisa
somente um certificado do nível inferior a custo mínimo. Você obtém verificado para fora pelo CA,
e uma vez que verificam sua informação, emitir-lhe-ão o certificado. Este certificado pode ser
transferido como um arquivo em seu computador. Você pode então entrar em seu roteador (ou
em servidor de VPN) e transferi-lo arquivos pela rede lá.

O CA usa o Public Key Infrastructure (PKI) ao emitir Certificados digitais, que usa a chave pública
ou a criptografia chave privada para assegurar a Segurança. Os CAs são responsáveis para
controlar pedidos do certificado e emitir Certificados digitais. Alguns CAs da terceira incluem
IdenTrust, Comodo, GoDaddy, GlobalSign, GeoTrust, e Verisign.

Éimportante que todos os gateways em um VPN usam o mesmo algoritmo, se não não poderão
comunicar-se. Para manter coisas simples, recomenda-se que todos os Certificados estão
comprados do mesmos da terceira confiado. Isto mantém certificados múltiplos mais fáceis
controlar enquanto têm que manualmente ser renovados.

Nota: Os clientes geralmente não precisam um certificado de usar um VPN; é apenas para a
verificação através do roteador. Uma exceção a esta é OpenVPN, que exige um certificado de
cliente.

Algumas empresas de pequeno porte escolhem usar para a simplicidade uma senha ou uma
chave pré-compartilhada no lugar de um certificado. Isto é menos seguro mas pode estabelecer-
se sem qualquer custo.

Mais informação em Certificados pode ser encontrada nas relações abaixo:

Certificado (a importação/exportação/gerencie o CSR) no roteador RV160 e de RV260 Series●

Substitua o certificado auto-assinado do padrão com um certificado da 3ª parte SSL no
roteador do RV34x Series

●

VPN de Site-para-Site em um roteador

Para o roteador local e remoto, é importante certificar-se da chave pré-compartilhada (PSK)
/password/Certificate usada para a conexão de VPN, e das configurações de segurança todo o
fósforo. Se os ou mais roteadores usam o Network Address Translation (NAT), que a maioria do
uso do Roteadores do negócio de Cisco, você precisará de fazer isenções do Firewall para a
conexão de VPN no roteador local e remoto.

Verifique para fora estes artigos do local-à-local para ver se há mais informação:

Configurando o VPN de Site-para-Site no RV34x●

/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Certificate_Import_Export_Generate_CSR_on_the_RV160_and_RV260_Series_Router.html
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Configurar um VPN de Site-para-Site em um roteador RV340 ou RV345●

Conversa técnica de Cisco: Configurando o VPN de Site-para-Site no Roteadores do RV340
Series (vídeo)

●

Configurando o VPN de Site-para-Site em um roteador RV160 e RV260 (configurações
básicas)

●

VPN de Site-para-Site no roteador RV160 e RV260 (ajustes e Failover avançados)●

Cliente-à-local VPN em um roteador

Antes que um VPN possa se estabelecer no lado do cliente, um administrador precisa de
configurar-lo no roteador.

Clique para ver estes artigos da configuração de roteador:

Configurando o assistente de instalação VPN no Roteadores RV160 e RV260●

Configurando o cliente VPN macio do musaranho com o RV160 e o RV260●

Conversa técnica de Cisco: Configurando o musaranho VPN macio em RV160 e em RV260
(vídeo)

●

Estabelecer e cliente do IPSec VPN de TheGreenBow do uso para conectar com o
Roteadores RV160 e RV260

●

Crie um perfil do Cliente-à-local

Em uma conexão de VPN do Cliente-à-local, os clientes do Internet podem conectar ao server
para alcançar a rede corporativa ou o LAN atrás do server mas para manter ainda a Segurança
da rede e de seus recursos. Esta característica é muito útil desde que cria um túnel novo VPN
que permita que os teleworkers e os viajantes de negócios alcançassem sua rede usando um
software do cliente VPN sem privacidade e Segurança de comprometimento. Os seguintes artigos
são específicos ao Roteadores do RV34x Series:

Configurar a conexão do Virtual Private Network (VPN) do Cliente-à-local no roteador do
RV34x Series

●

Configurar a Conectividade do Virtual Private Network (VPN) de AnyConnect no roteador do
RV34x Series

●

Grupos de usuário

Os grupos de usuário são criados no roteador para uma coleção dos usuários que compartilham
do mesmo conjunto de serviço. Estes grupos de usuário incluem opções para o grupo, como uma
lista de permissões em como podem alcançar o VPN. Segundo o dispositivo, o PPTP, o IPSec
local a local VPN, e o IPSec VPN do cliente-à-local podem ser permitidos. Por exemplo, o RV260
tem as opções que incluem OpenVPN mas o L2TP não é apoiado. O RV340 Series é equipado
com o AnyConnect para um SSL VPN, assim como o portal prisioneiro ou o EZ VPN.

Estes ajustes permitem administradores de controlar e filtrar de modo que somente os usuários
autorizados possam alcançar a rede. O delicado e TheGreenBow do musaranho são dois dos
clientes VPN os mais comuns disponíveis para a transferência. Precisam de ser configurados
com base nos ajustes VPN do roteador para que possam estabelecer com sucesso um túnel
VPN. O seguinte artigo endereça especificamente a criação de um grupo de usuário:

Crie um grupo de usuário para a instalação VPN no roteador RV34x●

 Ao estabelecer grupos de usuário para um VPN, seja certo deixar a conta admin do padrão no
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admin group e criar uma conta e um grupo de usuário de novo usuário para o VPN. Se você move
sua conta admin para um grupo diferente, você impedir-se-á que registre no roteador. Em
consequência, você teria que fazer uma fábrica restaurada e configurar-la outra vez para esse
roteador, deixando a conta admin do padrão no admin group sozinha.

Contas do usuário

As contas de usuário são criadas no roteador a fim permitir a autenticação dos usuários locais
que usam o base de dados local para vários serviços como o PPTP, cliente VPN, início de uma
sessão da interface gráfica de usuário (GUI) da Web, e secure sockets layer Virtual Private
Network (SSLVPN). Isto permite os administradores de controlar e filtrar usuários autorizados
para alcançar somente a rede. O seguinte artigo endereça especificamente a criação de uma
conta de usuário:

Crie um usuário esclarecem o cliente VPN Setup no roteador RV34x●

Cliente-à-local no lugar do cliente

Em uma conexão de VPN do Cliente-à-local, os clientes do Internet podem conectar ao server
para alcançar a rede corporativa ou o LAN atrás do server mas ainda mantêm a Segurança da
rede e de seus recursos. Esta característica é muito útil desde que cria um túnel novo VPN que
permita que os teleworkers e os viajantes de negócios alcancem sua rede usando um software do
cliente VPN sem privacidade e Segurança de comprometimento. O VPN estabelece-se para cifrar
e decifrar dados enquanto é enviado e recebido.

O aplicativo de AnyConnect trabalha com SSL VPN e é usado com o Roteadores RV34x
especificamente. Não está disponível com o outro roteador de série rv. Começando com versão
1.0.3.15, uma licença do roteador é já não necessária, mas as licenças precisam de ser
compradas para o lado do cliente do VPN. Para obter mais informações sobre do Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure, clique aqui. Para sentidos na instalação, selecione dos
seguintes artigos:

Instale o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure em um computador do Mac●

Instale o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure em um computador Windows●

Há alguns aplicativos de terceiros que podem ser utilizados para o cliente-à-local VPN com todos
os Series Router rv. Como indicado previamente, Cisco não apoia estes aplicativos; esta
informação está sendo fornecida para finalidades da orientação.

O cliente VPN de TheGreenBow é um aplicativo de cliente VPN da terceira que torne possível
para que um dispositivo host configure uma conexão segura para o túnel de IPsec do cliente-à-
local ou o SSL. Este é um aplicativo pago que inclua o apoio.

Estabelecer e cliente do IPSec VPN de TheGreenBow do uso para conectar com o
Roteadores RV160 e RV260

●

OpenVPN está um livre, o aplicativo da aberta que pode se estabelecer e ser usado para um SSL
VPN. Usa uma conexão do servidor cliente para fornecer comunicações seguras entre um server
e um lugar do cliente remoto sobre o Internet.

OpenVPN no Roteadores RV160 e RV260●

O delicado do musaranho está um livre, o aplicativo da aberta que pode se estabelecer e ser
usado para um IPSec VPN também. Usa uma conexão do servidor cliente para fornecer
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comunicações seguras entre um server e um lugar do cliente remoto sobre o Internet.

Configurando o cliente VPN macio do musaranho com o RV160 e o RV260●

O VPN fácil era de uso geral no Roteadores RV32x. Está aqui alguma informação para a
referência:

Configurar o cliente fácil ao Virtual Private Network (VPN) do gateway na série do VPN
Router RV320 e RV325

●

Cisco Easy VPN Q&A●

O VPN fácil no Cisco IOS Software-baseou o Roteadores●

Assistente de configuração

O Roteadores o mais atrasado do negócio de Cisco vem com um assistente de instalação VPN
que o guie com as etapas para a instalação. O assistente de instalação VPN deixa-o configurar o
LAN-à-LAN básico e as conexões VPN de acesso remoto e atribuir chaves pré-compartilhada ou
Certificados digitais para a autenticação. Verifique para fora estes artigos para ver se há mais
informação:

Configurando o assistente de instalação VPN no RV160 e no RV260●

Configurar a conexão do Virtual Private Network (VPN) usando o assistente de configuração
no roteador do RV34x Series

●

Conclusão

Este artigo conduziu-o a uma compreensão melhor dos VPN junto com pontas obtê-lo em sua
maneira. Agora você deve estar pronto para configurar seus próprios! Tome algum tempo para
ver as relações e para decidir a melhor maneira de estabelecer um VPN em seu roteador do
negócio de Cisco.
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