
Configurando IKEv2 no roteador do RV34x
Series 
Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o perfil IPSec com o IKEv2 no
Roteadores do RV34x Series.

Introdução

A versão de firmware 1.0.02.16 para o Roteadores do RV34x Series apoia agora a versão 2 do
intercâmbio de chave de Internet (IKEv2) para o VPN de Site-para-Site e o cliente-à-local VPN. O
IKE é um protocolo híbrido que execute as trocas de chave de Oakley e as trocas de chave de
Skeme dentro da estrutura do Internet Security Association and Key Management Protocol
(ISAKMP). O IKE fornece a autenticação dos ipsec peer, negocia chaves IPSec, e negocia
associações de segurança IPSec.

IKEv2 ainda utiliza a porta 500 UDP, mas há algumas mudanças a notar. O Dead Peer Detection
(DPD) é controlado diferentemente e é agora incorporado. A negociação da associação de
segurança (SA) é minimizada para baixo a 4 mensagens. Esta atualização nova igualmente apoia
a autenticação do Extensible Authentication Protocol (EAP) que pode agora leverage um servidor
AAA e uma recusa da proteção do serviço.

O mais adicional abaixo da tabela ilustra as diferenças entre IKEv1 e IKEv2

IKEv1 IKEv2
Negociação bifásica SA
(Modo principal contra o
modo assertivo)

Negociação da fase
monofásica SA
(simplificada)

  Suporte de certificado
local/remoto

  Manipulação melhorada
da colisão

  Melhorado rekeying
mecânicos

  Acessório do traversal
NAT

  Apoio EAP para
servidores AAA

 

O IPsec assegura-se de que você tenha uma comunicação privada segura sobre o Internet. Dá
dois ou mais anfitriões privacidade, integridade, e autenticidade para a informação sensível
transmissora sobre o Internet. O IPsec é de uso geral em um Virtual Private Network (VPN) e é
executado na camada IP que as ajudas adicionam a Segurança a muitos aplicativos inseguros.
Um VPN é usado para fornecer um mecanismo de uma comunicação segura para dados
sensíveis e informação IP que é transmitida através de uma rede inseguro tal como o Internet.
Igualmente fornece uma solução flexível para que usuários remotos e a organização proteja toda
a informação sensível de outros partidos na mesma rede.

Para que as duas extremidades de um túnel VPN com sucesso a ser cifrado e estabelecido,



ambos precisam de concordar com os métodos de criptografia, a descriptografia, e a
autenticação. Um perfil IPSec é a configuração central no 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. Fase eu estabeleço as
chaves pré-compartilhada para criar uma comunicação autenticada segura. A fase II é onde o
tráfego obtém cifrado. Você pode configurar a maioria dos parâmetros IPSec tais como o
protocolo (security payload do encapsulamento (o ESP)), Authentication Header (AH), modo
(túnel, transporte), algoritmos (criptografia, integridade, Diffie-Hellman), discrição perfeita adiante
(PFS), vida SA, e protocolo do gerenciamento de chave (Internet Key Exchange (IKE) – IKEv1 e
IKEv2).

A informação adicional sobre a tecnologia do Cisco IPSEC pode ser encontrada neste link:
Introdução à tecnologia do Cisco IPSEC.

É importante notar que quando você está configurando o VPN de Site-para-Site, o roteador
remoto exige a mesma configuração do perfil IPSec que seu roteador local.

Está abaixo uma tabela da configuração para o roteador local e o roteador remoto. Neste
documento, nós estaremos configurando o roteador local usando o roteador A.

Campos Roteador local
(roteador A)

Roteador
remoto (roteador

B)
Nome de perfil HomeOffice RemoteOffice
Fechando o
modo

Automático Automático

Versão IKE IKEv2 IKEv2
Fase mim
opções

Fase mim
opções

Fase mim
opções

Grupo DH Grupo2 – bit
1024

Grupo2 – bit
1024

Criptografia AES-192 AES-192
Autenticação SHA2-256 SHA2-256
Vida SA 28800 28800
Opções da fase
II

Opções da
fase II

Opções da fase
II

Seleção de
protocolo

ESP ESP

Criptografia AES-192 AES-192
Autenticação SHA2-256 SHA2-256
Vida SA 3600 3600
Discrição
perfeita adiante

Habilitado Habilitado

Grupo DH Grupo2 – bit
1024

Grupo2 – bit
1024

Para aprender como configurar o VPN de Site-para-Site no RV34x, clique o link: Configurando o
VPN de Site-para-Site no RV34x.

Dispositivos aplicáveis

•       RV34x

Versão de software

/content/en/us/td/docs/net_mgmt/vpn_solutions_center/2-0/ip_security/provisioning/guide/IPsecPG1.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV34x.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV34x.html


•       1.0.02.16

Configurando o perfil IPSec com IKEv2

Etapa 1. Início de uma sessão à página de configuração da Web de seu roteador local (roteador
A).

Etapa 2. Navegue a VPN > perfis IPSec.



Etapa 3. Nos perfis IPSec apresente, clique adicionam para criar um perfil IPSec novo. Há
igualmente umas opções para editar, suprimir, ou clonar de um perfil. Clonar um perfil permite
que você duplique rapidamente um perfil que já exista na tabela dos perfis IPSec. Se você precisa
nunca de criar perfis múltiplos com a mesma configuração, clonar salvar o alguma hora.

Etapa 4. Dê entrada com um nome de perfil e selecione o modo fechando (auto ou manual). O
nome de perfil não tem que combinar com seu outro roteador mas o modo fechando precisa de



combinar.

HomeOffice é entrado como o nome de perfil.

O automóvel é selecionado fechando o modo.

Etapa 5. Escolha IKEv1 ou IKEv2 como sua versão IKE. O IKE é um protocolo híbrido que
execute as trocas de chave de Oakley e as trocas de chave de Skeme dentro da estrutura
ISAKMP. Oakley e Skeme ambos definem como derivar o material de chaveamento autenticado,
mas Skeme igualmente inclui o rafrescamento chave rápido. IKEv2 é mais eficiente porque toma
menos pacotes para fazer as trocas de chave, e apoia mais opções de autenticação, quando
IKEv1 fizer somente a chave compartilhada e a autenticação baseada certificado.

Neste exemplo, IKEv2 foi selecionado como nossa versão IKE.

Nota: Se seu apoio IKEv2 dos dispositivos ele é recomendado então usar IKEv2. Se seus
dispositivos não apoiam IKEv2 a seguir usam IKEv1.

Etapa 6. Põe em fase grupos I - acima e troque as chaves que você se estará usando para cifrar
dados na fase II. Na fase onde eu seciono, seleciono um grupo DH. O DH é um protocolo de
intercâmbio chave, com dois grupos de comprimentos chaves principais diferentes, grupo2 – 1024
bit e grupo 5 – o bit 1536.

Grupo2 – o bit 1024 foi selecionado para esta demonstração.

Nota: Para uma velocidade mais rápida e uma mais baixa Segurança, escolha o grupo2. Para
uma velocidade mais lenta e uma segurança mais elevada, escolha o grupo 5. que o grupo2 é
selecionado como o padrão.



Etapa 7. Selecione uma opção de criptografia (3DS, AES-128, AES-192, ou AES-256) da lista de
drop-down. Este método determina o algoritmo usado para cifrar e decifrar pacotes ESP/ISAKMP.
A criptografia DES dos usos do Triple Data Encryption Standard (3DES) três vezes mas é agora
um algoritmo do legado e deve somente ser usada quando não há nenhuma outra alternativa,
desde que ainda fornece um nível de segurança marginal mas aceitável. Os usuários devem
somente usá-la se exigiu para para trás a compatibilidade porque é vulnerável a alguns do
“ataques da colisão bloco”. O Advanced Encryption Standard (AES) é um algoritmo criptográfico
que seja projetado ser mais seguro do que o DES. O AES usa um tamanho chave maior que se
assegure de que a única aproximação conhecida para decifrar uma mensagem seja para que um
intruso tente cada chave possível. Recomenda-se usar o AES se seu dispositivo pode o apoiar.

Neste exemplo, nós selecionamos o AES-192 como nossa opção de criptografia.

Nota: Clique sobre os hiperlinks para obter informações adicionais sobre de configurar a
Segurança para VPN com criptografia do IPsec ou da próxima geração.

Etapa 8. O método de autenticação determina como os pacotes do cabeçalho de ESP são
validados. Este é o algoritmo de hashing usado na autenticação para validar que o lado A e o lado
B são realmente quem diz que é. O MD5 é um algoritmo de hashing de sentido único que produza
um resumo do 128-bit e é mais rápido do que o SHA1. O SHA1 é um algoritmo de hashing de
sentido único que produza um resumo do 160-bit quando SHA2-256 produzir um resumo do 256-
bit. SHA2-256 é recomendado porque é mais seguro. Certifique-se de que o ambas as
extremidades do túnel VPN usa o mesmo método de autenticação. Selecione uma autenticação
(MD5, SHA1, ou SHA2-256).

SHA2-256 foi selecionado para este exemplo.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html


Etapa 9. A vida SA (segundo) di-lo que a quantidade de tempo IKE SA é ativa nesta fase. Quando
o SA expira após a vida respectiva, uma negociação nova começa para um novo. A escala é 120
a 86400 e o padrão é 28800.

Nós estaremos usando o valor padrão de 28800 segundos como nossa vida SA para a fase I.

Nota: Recomenda-se que sua vida SA na fase mim é mais longa do que sua vida da fase II SA.
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. O túnel dos
dados é o que precisa mais Segurança assim que é melhor ter a vida na fase II a ser mais curto
do que a fase I.

Etapa 10. A fase II é onde você estaria cifrando os dados que estão sendo passados para a frente
e para trás. Nas opções da fase 2, selecione um protocolo da lista de drop-down:

•       Encapsulating Security Payload (ESP) – Selecione o ESP para a criptografia de dados e
incorpore a criptografia.

•       Authentication Header (AH) – Selecione isto para a integridade de dados nas situações onde
os dados não são secretos, ou seja não são cifrados mas devem ser autenticados. É usado
somente para validar a fonte e o destino do tráfego.

Neste exemplo, nós estaremos usando o ESP como nossa seleção de protocolo.



Etapa 11. Selecione uma opção de criptografia (3DES, AES-128, AES-192, ou AES-256) da lista
de drop-down. Este método determina o algoritmo usado para cifrar e decifrar pacotes
ESP/ISAKMP.

Neste exemplo, nós usaremos o AES-192 como nossa opção de criptografia.

Nota: Clique sobre os hiperlinks para obter informações adicionais sobre de configurar a
Segurança para VPN com criptografia do IPsec ou da próxima geração.

Etapa 12. O método de autenticação determina como os pacotes do encabeçamento do protocolo
do Encapsulating Security Payload (ESP) são validados. Selecione uma autenticação (MD5,
SHA1, ou SHA2-256).

SHA2-256 foi selecionado para este exemplo.

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html


Etapa 13. Incorpore a quantidade de tempo que um túnel VPN (IPsec SA) é ativo nesta fase. O
valor padrão para a fase 2 é 3600 segundos. Nós estaremos usando o valor padrão para esta
demonstração.

Etapa 14. A verificação permite de permitir o discrição perfeita adiante. Quando o discrição
perfeita adiante (PFS) é permitido, a negociação da fase 2 IKE gerencie o material chave novo
para a criptografia e a autenticação do tráfego de IPSec. O PFS é usado para melhorar a
Segurança das comunicações transmitidas através do Internet usando a criptografia de chave
pública. Isto é recomendado se seu dispositivo pode o apoiar.



Etapa 15. Selecione um grupo do Diffie-Hellman (DH). O DH é um protocolo de intercâmbio
chave, com dois grupos de comprimentos chaves principais diferentes, grupo2 - 1024 bit e grupo
5 - o bit 1536. Nós selecionamos o grupo2 – 1024 mordidos para esta demonstração.

Nota: Para uma velocidade mais rápida e uma mais baixa Segurança, escolha o grupo2. Para
uma velocidade mais lenta e uma segurança mais elevada, escolha o grupo 5. que o grupo2 é
selecionado à revelia.

Etapa 16. O clique aplica-se para adicionar um perfil IPSec novo.



Etapa 17. Após o clique aplique, seu perfil IPSec novo deve ser adicionado.

Etapa 18. Na parte superior da página, clique o ícone da salvaguarda para navegar ao
gerenciamento de configuração para salvar sua configuração running à configuração de
inicialização. Esta é reter a configuração entre repartições.

Etapa 19. No gerenciamento de configuração, certifique-se que a fonte é configuração running e o
destino é configuração de inicialização. Então a imprensa aplica-se para salvar sua configuração
running à configuração de inicialização. Todas as configurações que o roteador está usando
atualmente estão no arquivo de configuração running que é temporário e não é retido entre
repartições. Copiar o arquivo de configuração running ao arquivo de configuração de inicialização
reterá toda a configuração entre repartições.



Etapa 20. Siga todas as etapas outra vez para estabelecer o roteador B.

Conclusão

Você deve agora com sucesso ter criado um perfil IPSec novo usando IKEv2 como sua versão
IKE para ambo o Roteadores. Você está pronto para configurar um VPN de Site-para-Site.
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