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

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os ajustes necessários para
conectar o cliente VPN macio do musaranho através de RV160 ou o Roteadores do RV260
Series.

Introdução aos princípios do VPN

Um Virtual Private Network (VPN) é uma grande maneira de conectar usuários remotos a
uma rede assegurada. Estabelece uma conexão criptografada sobre uma rede menos
segura como o Internet.

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

Os suportes de roteador RV160 até túneis 10 VPN, e os apoios RV260 até 20.

Este artigo andará você com as etapas necessárias configurar o cliente VPN macio do
roteador RV160/RV260 e do musaranho. Você aprenderá como criar um grupo de usuário,
uma conta de usuário, um perfil do perfil IPSec, e do Cliente-à-local. No cliente VPN macio
do musaranho, você aprenderá como configurar as abas do general, do cliente, da
resolução de nome, da autenticação, da fase 1, e da fase 2.

Que são os profissionais - e - contra se eu quero usar um VPN?

Os VPN endereçam os cenários de caso do uso real comuns a muitos indústrias e tipos do
negócio. A tabela abaixo mostra alguns dos profissionais - e - contra de usar um VPN.

Pros Cons

Fornece comunicações seguras,
a conveniência, e a acessibilidade
os direitos de acesso costurados
aos usuários individuais, tais
como empregados, contratantes,
ou Parceiros.

A velocidade de conexão lenta
pode ocorrer. Uma criptografia
mais forte toma o tempo e os
recursos assegurar o anonimato
assim como a Segurança. A
criptografia do tráfego de rede
exige geralmente um pouco mais
despesas gerais. Você pode poder
encontrar fornecedores dos pares
um VPN que mantém uma
velocidade de boa conexão ao
manter o anonimato e a
Segurança, mas são geralmente



serviços pagos.

Aumenta a produtividade
estendendo a rede corporativa e
os aplicativos.

Risco de segurança potencial
devido às configurações incorretas.
Projetar e executar um VPN podem
ser complicados. É necessário
confiar um profissional experiente
para configurar seu VPN para
certificar-se que sua rede não
estará comprometida.

Reduz custos das comunicações
e aumenta a flexibilidade.

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.

A localização geográfica real dos
usuários é protegida e não
exposta ao público ou às redes
compartilhadas como o Internet.

 

Protege dados de rede e recursos
confidenciais.  

Um VPN permite novos usuários
ou um grupo de usuários a ser
adicionados sem a necessidade
para componentes adicionais ou
uma configuração complicada.

 

Topologia

Esta é uma topologia simples da rede.

Nota: O endereço IP de WAN público foi borrado para fora.



Dispositivos aplicáveis

•       RV160

•       RV260

Versão de software

•       1.0.0.xx (RV160 e RV260)

•       2.2.1 são recomendados enquanto 2.2.2 podem ter problemas de conectividade com
nosso Roteadores (a transferência macia do cliente VPN do musaranho)
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Criando grupos de usuário

Nota importante: Deixe por favor a conta admin do padrão no admin group e crie uma conta
e um grupo de usuário de novo usuário para o musaranho macio. Se você move sua conta
admin para um grupo diferente, você impedir-se-á que registre no roteador.

Etapa 1. Início de uma sessão à página de configuração da Web.

Etapa 2. Navegue à configuração de sistema > aos grupos de usuário.



Etapa 3. Clique o ícone positivo para adicionar um grupo de novo usuário.

Etapa 4. Dê entrada com um nome para o grupo no campo de nome do grupo.

Nós estaremos usando ShrewSoftGroup como nosso exemplo.

Etapa 5. A imprensa aplica-se para criar um grupo novo.



Criando contas de usuário

Etapa 1. Navegue à configuração de sistema > às contas de usuário.

Etapa 2. Enrole para baixo a tabela de usuários locais e pressione o ícone positivo para
adicionar um novo usuário.

Etapa 3. A página das contas de usuário adicionar abre. Incorpore um username para o
usuário.



Etapa 4. Incorpore uma senha ao campo de senha novo. Reenter a mesma senha no
campo de senha da confirmação. Neste exemplo, nós estaremos usando CiscoTest123
como a senha.

Nota: A senha usada aqui é um exemplo. Recomenda-se fazer a sua senha mais complexa.



Etapa 5. Na lista de drop-down do grupo, selecione um grupo que você quer o usuário estar
dentro.



Etapa 6. A imprensa aplica-se para criar uma conta de novo usuário.



Configurando o perfil IPSec

Etapa 1. Navegue a VPN > IPSec VPN > perfis IPSec.



Nota: Para mais explicação em como configurar perfis IPSec, clique o link para ver o artigo:
Configurando perfis IPSec (auto modo fechando) no RV160 e no RV260

Etapa 2. Clique o ícone positivo para adicionar um perfil IPSec novo.

Etapa 3. Dê entrada com um nome para o perfil no campo de nome de perfil. Nós estaremos
entrando em ShrewSoftProfile como nosso nome de perfil.

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


Etapa 4. Selecione o automóvel fechando o modo.

Etapa 5. Selecione IKEv1 ou IKEv2 como a versão IKE. Neste exemplo, IKEv1 foi
selecionado.



Etapa 6. Sob a fase eu seção das opções, isto sou o que nós configuramos para este artigo.

Grupo DH: Grupo2 – bit 1024

Criptografia: AES-256

Autenticação: SHA2-256

Vida SA: 28800

Passo 7. Sob as opções da fase II, este é o que nós configuramos para este artigo.

Seleção de protocolo: ESP

Criptografia: AES-256

Autenticação: SHA2-256

Vida SA: 3600

Discrição perfeita adiante: Habilitado

Grupo DH: Grupo2 – bit 1024



Etapa 8. O clique aplica-se para criar seu perfil IPSec novo.

Configurando o Cliente-à-local

Etapa 1. Navegue a VPN > IPSec VPN > Cliente-à-local.



Etapa 2. Clique o ícone positivo para adicionar um túnel novo.

Etapa 3. Verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o túnel.

Etapa 4. Dê entrada com um nome para o túnel no campo de nome de túnel.



Etapa 5. Na lista de drop-down do perfil IPSec, selecione um perfil que você queira usar.
Nós estaremos selecionando ShrewSoftProfile que foi criado na seção anterior:
Configurando o perfil IPSec.

Etapa 6. Da lista de drop-down da relação, selecione a relação que você quer usar. Nós
estaremos usando WAN como nossa relação para conectar o túnel.

Passo 7. Sob a seção do método de autenticação de IKE, selecione a chave pré-
compartilhada ou Certificate. Nós estaremos usando a chave pré-compartilhada como nosso
método de autenticação de IKE.

Nota: Os pares IKE autenticam-se computando e enviando uma mistura fechada dos dados



que incluem a chave pré-compartilhada. Se o par de recepção pode criar a mesma mistura
que usa independentemente sua chave pré-compartilhada, conhece que ambos os pares
devem compartilhar do mesmo segredo, assim a autenticação do outro par. As chaves pré-
compartilhada não escalam bem porque cada ipsec peer deve ser configurado com as
chaves pré-compartilhada de cada outro par com que estabelece uma sessão.

O certificado usa um certificado digital que contenha a informação tal como o nome, ou
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, número de série, data de expiração
do certificado, e uma cópia da chave pública do portador do certificado.

Etapa 8. Entre na chave pré-compartilhada que você quer usar para autenticar. A chave pré-
compartilhada pode ser o que quer que você a quer ser. A chave pré-compartilhada
configurada no cliente VPN macio do musaranho terá que ser a mesma que aqui quando
você o configura.

Neste exemplo, nós estaremos usando CiscoTest123! como a chave pré-compartilhada.

Nota: A chave pré-compartilhada que foi incorporada aqui é um exemplo. Recomenda-se
incorporar uma chave pré-compartilhada mais complexa.

Etapa 9. Selecione o identificador local da lista de drop-down. As seguintes opções são
definidas como:

•       IP local de WAN – Esta opção usa o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT da relação do Wide Area Network (WAN) do gateway de VPN

•       Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – Esta opção permite que você



incorpore manualmente um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para a
conexão de VPN. Você precisaria de incorporar o endereço IP de WAN do roteador no local
(escritório).

•       FQDN – Esta opção usará o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do roteador
ao estabelecer a conexão de VPN.

•       FQDN do usuário – Esta opção deixa-o usar um Domain Name completo para um
usuário específico no Internet.

Neste exemplo, nós estaremos selecionando o IP local de WAN como nosso identificador
local.

Nota: O IP local de WAN do roteador será preenchido automaticamente.

Etapa 10. Na lista de drop-down remota do identificador, selecione o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT, o FQDN, ou o FQDN do usuário. Entre então na resposta
apropriada do que você selecionou. Neste exemplo, nós estaremos selecionando o FQDN e
test.cisco.com entrando.

Etapa 11. Verifique a caixa de seleção da autenticação extendida para permitir. Isto
fornecerá um nível adicional da autenticação que exija usuários remotos fechar em suas
credenciais antes de ser concedida o acesso ao VPN.

Se você permitiu a autenticação extendida, clique o ícone positivo para adicionar um grupo
de usuário. Selecione o grupo da lista de drop-down que você quer usar para a autenticação
extendida. Nós estaremos selecionando ShrewSoftGroup como o grupo.



Etapa 12. Na escala do pool para o cliente LAN, incorpore a escala dos endereços IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT que podem ser atribuídos a um cliente VPN no campo IP
do começo e IP da extremidade. Este precisa de ser um conjunto de endereço que não
sobreponha com os endereços do local.

Nós estaremos entrando em 10.2.1.1 como nosso IP do começo e em 10.2.1.254 como
nosso IP da extremidade.

Etapa 13. (Opcional) clique a aba avançada dos ajustes.

Etapa 14. (Opcional) aqui você pode especificar o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do ponto final remoto. Neste guia nós usaremos o IP dinâmico, porque o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o cliente da extremidade não é
fixo.

Você pode igualmente especificar que recursos internos estarão disponíveis sob a
instalação do grupo local.

Se você seleciona alguns, todos os recursos internos estarão disponíveis.

Você pode igualmente escolher usar os DN internos e GANHA server. Para isso você
precisa de especificá-los sob a configuração de modo.



Você igualmente tem a possibilidade a usar-se completamente ou túnel em divisão e DNS
em divisão.

Enrole para baixo ajustes adicionais. Verifique a caixa de seleção do modo assertivo para
permitir o modo assertivo. O modo assertivo é quando a negociação para IKE SA é
comprimida em três pacotes com todos os dados obrigatórios SA a ser passados pelo
iniciador. A negociação é mais rápida mas têm uma vulnerabilidade de identidades da troca
no texto claro.

Nota: A informação adicional para o modo principal contra o modo assertivo, considera por
favor: Modo principal contra o modo assertivo

Neste exemplo, nós estaremos permitindo o modo assertivo.

Etapa 15. (Opcional) verifique a compressa (protocolo ip payload compression do apoio
(IPComp)) caixa de seleção para permitir o roteador de propor a compressão quando
começar uma conexão. Este é um protocolo que reduza o tamanho de datagramas IP. Se o
que responde rejeita esta proposta, a seguir o roteador não executa a compressão. Quando
o roteador é o que responde, aceita a compressão, mesmo se a compressão não é
permitida.

Nós estaremos deixando a compressa desmarcada.

Etapa 16. O clique aplica-se para adicionar o túnel novo.

https://community.cisco.com/t5/security-documents/main-mode-vs-aggressive-mode/ta-p/3123382


Etapa 17. Clique o ícone de piscamento da salvaguarda na parte superior da página de
configuração da Web.

Etapa 18. A página do gerenciamento de configuração abre. Na seção de configuração da
cópia/salvaguarda, certifique-se que o campo de fonte tem configuração running e o campo
de destino tem a configuração de inicialização. Então a imprensa aplica-se. 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 sua configuração entre
repartições.



Configurando o cliente VPN macio do musaranho

Se você não transferiu o cliente VPN macio do musaranho, sinta livre transferir o cliente
clicando neste link: Cliente VPN macio do musaranho para Windows. Nós estaremos
usando a edição padrão. Se você tem transferido já o cliente VPN macio do musaranho,
sinta livre continuar na primeira etapa.

Cliente VPN macio do musaranho: Tab geral

Etapa 1. Abra o Access Manager do musaranho VPN e o clique adiciona para adicionar um
perfil novo.

A janela de configuração do local VPN aparece.

Etapa 2. Na seção do host remoto sob o tab geral, incorpore o nome de host público ou o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede que você está tentando

https://www.shrew.net/download/vpn


conectar a. Neste exemplo, nós incorporaremos o endereço IP de WAN do RV160/RV260
no local para setup a conexão.

Nota: Certifique-se de que o número de porta está ajustado ao valor padrão de 500. Para
que o VPN trabalhe, o túnel usa a porta 500 UDP que deve ser ajustada para permitir que o
tráfego ISAKMP seja enviado no Firewall.

Etapa 3. Na lista de drop-down da configuração automática, selecione uma opção. As
opções disponíveis são definidas como segue:

•       Deficiente – desabilita toda a configuração de cliente automática

•       Tração da configuração de Ike – Reserva ajustar pedidos de um computador pelo cliente.
Com o apoio do método da tração pelo computador, o pedido retorna uma lista de ajustes
que são apoiados pelo cliente.

•       Impulso da configuração de Ike – Dá a um computador a oportunidade de oferecer
ajustes ao cliente com o processo de configuração. Com o apoio do método do impulso pelo
computador, o pedido retorna uma lista de ajustes que são apoiados pelo cliente.

•       DHCP sobre o IPsec – Dá ao cliente a oportunidade de pedir ajustes do computador com
o DHCP sobre o IPsec.

Neste exemplo, nós estaremos selecionando a tração da configuração do ike.



Etapa 4. Na seção do host local, escolha o uso um adaptador virtual e um endereço
atribuído na lista de drop-down do modo do adaptador e verifique a caixa de seleção da
obtenção automaticamente. As opções disponíveis são definidas como segue:

•       Use um adaptador virtual e um endereço atribuído – Permite que o cliente use um
adaptador virtual com um endereço especificado como a fonte para suas comunicações do
IPsec.

•       Use um adaptador virtual e um endereço aleatório – Permite que o cliente use um
adaptador virtual com um endereço aleatório como a fonte para suas comunicações do
IPsec.

•       Use um adaptador existente e um endereço atual – permite que o cliente use somente
sua existência, adaptador físico com seu endereço atual como a fonte para suas
comunicações do IPsec.



Cliente VPN macio do musaranho: Aba do cliente

Etapa 1. Clique sobre a aba do cliente. Na lista de drop-down NAT Traversal, selecione o
mesmo ajuste que você configurou no RV160/RV260 para NAT Traversal. As opções de
menu disponíveis de Traversal do endereço de rede (NATT) são definidas como segue:

•       Deficiente – As extensões de protocolo NATT não serão usadas.

•       Permitido – As extensões de protocolo NATT serão usadas somente se o gateway de
VPN indica que o apoio durante negociações e NAT está detectado.

•       Força-esboço – A versão de esboço das extensões de protocolo NATT será usada
apesar de mesmo se o gateway de VPN indica que o apoio durante negociações ou NAT
está detectado.

•       Força-RFC – A versão de RFC do protocolo NATT será usada apesar de mesmo se o
gateway de VPN indica que o apoio durante negociações ou NAT está detectado.

•       Força-Cisco-UDP – Encapsulamento UDP da força para clientes VPN sem NAT.

Neste documento, nós estaremos selecionando permitimos para NAT Traversal e deixar a
taxa da porta e do pacote de manutenção de atividade NAT Traversal como o valor padrão.



Etapa 2. Na lista de drop-down da fragmentação IKE, selecione um ou outro desabilitação,
permita-o, ou força. As opções são definidas como segue:

•       Desabilitação – A extensão de protocolo da fragmentação IKE não será usada.

•       Permita – A extensão de protocolo da fragmentação IKE será usada somente se o
gateway de VPN indica o apoio durante negociações.

•       Força – A extensão de protocolo da fragmentação IKE será usada apesar de mesmo se
o gateway de VPN indica o apoio durante negociações.

Nós selecionamos o desabilitação para a fragmentação IKE.

Etapa 3. A verificação permite a caixa de seleção do Dead Peer Detection de permitir o
protocolo do Dead Peer Detection. Se esta opção é permitida, estará usada somente se os



suportes de roteador ele. Isto permite que o cliente e o roteador verifiquem o estado do túnel
para detectar quando um lado pode já não responder. Esta opção é permitida à revelia.

Neste exemplo, nós estaremos deixando o Dead Peer Detection verificado.

Etapa 4. Verifique a caixa de seleção da notificação de falha da possibilidade ISAKMP para
permitir a notificação de falha ISAKMP do demônio do IPsec do cliente VPN. Iss está
habilitado por padrão.

Neste exemplo, nós estaremos deixando a notificação de falha ISAKMP verificada.

Etapa 5. Desmarcar a bandeira do login do cliente da possibilidade para desabilitar. Isto
indicará um banner de login depois que o túnel é estabelecido com o roteador. O roteador
deve apoiar a troca da transação assim como configurado para enviar um banner de login
ao cliente. Este valor é permitido à revelia.



Nós estaremos desmarcando a bandeira do login do cliente.

Cliente VPN macio do musaranho: Aba da resolução de nome

Etapa 1. Clique sobre a aba da resolução de nome, e verifique a caixa de seleção da
possibilidade DNS se você quer permitir o DNS. Se os ajustes específicos DNS não são
exigidos para sua configuração do local, desmarcar a caixa de seleção da possibilidade
DNS.

Se permita o DNS é verificado e seu gateway remoto está configurado para apoiar a troca
da configuração, o gateway pode fornecer automaticamente ajustes DNS. Se não, verifique
que a caixa de seleção da obtenção está desmarcada automaticamente e incorporam
manualmente um endereço do servidor dos DN válidos.

Neste exemplo, permita o DNS é desmarcado.



Etapa 2. Verifique a caixa de seleção das VITÓRIAS da possibilidade se você quer permitir
o server de nome de Internet de Windows (VITÓRIAS). Se seu gateway remoto é
configurado para apoiar a troca da configuração, o gateway pode fornecer automaticamente
ajustes das VITÓRIAS. Se não, verifique que a caixa de seleção da obtenção está
desmarcada automaticamente e incorporam manualmente um endereço do servidor válido
das VITÓRIAS.

Nota: Fornecendo a informação de configuração das VITÓRIAS, um cliente poderá resolver
nomes das VITÓRIAS usando um server situado na rede privada remota. Isto é útil ao tentar
alcançar os recursos de rede das janelas remotas que usam um nome de caminho uniforme
da convenção de nomeação. O server das VITÓRIAS pertenceria tipicamente a um
controlador do domínio do Windows ou a um server do samba.

Neste exemplo, permita VITÓRIAS é desmarcado.



Cliente VPN macio do musaranho: Aba da autenticação

Etapa 1. Clique sobre a aba da autenticação, e selecione mútuo PSK + Xauth na lista de
drop-down do método de autenticação. As opções disponíveis são definidas como segue:

•       Híbrido RSA + Xauth – As credenciais do cliente não são precisadas. O cliente
autenticará o gateway. As credenciais serão sob a forma tipo do arquivo certificado PEM ou
de PKCS12 ou de chaves de arquivos.

•       Híbrido GRP + Xauth – As credenciais do cliente não são precisadas. O cliente
autenticará o gateway. As credenciais serão sob a forma do arquivo certificado PEM ou de
PKCS12 e de uma corda secreta compartilhada.

•       Mútuo RSA + Xauth – Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a
autenticar. As credenciais serão sob a forma o tipo do arquivo certificado PEM ou de
PKCS12 ou de chave.

•       Mútuo PSK + Xauth – Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a
autenticar. As credenciais serão sob a forma de uma corda secreta compartilhada.

•       RSA mútuo – Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a autenticar. As
credenciais serão sob a forma o tipo do arquivo certificado PEM ou de PKCS12 ou de
chave.

•       PSK mútuo – Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a autenticar. As
credenciais serão sob a forma de uma corda secreta compartilhada.

Etapa 2. Na aba local da identidade, selecione o tipo da identificação e inscreva então a
corda apropriada no campo vazio. As seguintes opções são definidas como:

•       Alguns – Isto é aceitado somente na aba remota da identidade. O cliente aceitará
qualquer tipo e valor ID. Isto deve ser usado com cuidado enquanto contorneia parte do
processo da identificação da fase 1 IKE.



•       Nome de domínio totalmente qualificado – Esta opção, você deve fornecer uma corda
FQDN sob a forma de uma corda do domínio de DNS. Por exemplo, o “cisco.com” seria um
valor aceitável. O cliente permitiria somente que esta opção fosse selecionada se um modo
de autenticação PSK está sendo usado.

•       Nome de domínio totalmente qualificado do usuário – Você deve fornecer uma corda
FQDN do usuário sob a forma de uma corda de user@domain. Por exemplo,
“dave@cisco.com” seria um valor aceitável. O cliente permitiria somente que esta opção
fosse selecionada se um modo de autenticação PSK está sendo usado.

•       Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT – Quando o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT é selecionado, o uso uma caixa de seleção local
descoberta do endereço de host está verificado automaticamente à revelia. Isto significa que
o valor estaria determinado automaticamente. Desmarcar a caixa de seleção se você
gostaria de usar um endereço a não ser o endereço do adaptador usado para se comunicar
com o gateway do cliente. Então, entre em uma corda do endereço específico. O cliente
permitirá somente que esta opção seja selecionada se um modo de autenticação PSK está
sendo usado.

•       Identificador chave – Quando esta opção é selecionada, você deve fornecer uma corda
do identificador.

Neste exemplo, nós estaremos selecionando o nome de domínio totalmente qualificado e
test.cisco.com entrando no campo da corda FQDN.

Etapa 3. Clique a aba remota da identidade e selecione o tipo da identificação. As opções
incluem: Alguns, nome de domínio totalmente qualificado, nome de domínio totalmente
qualificado do usuário, endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, ou
identificador da chave.

Neste documento, nós estaremos usando alguns como nosso tipo da identificação.



Etapa 4. Clique sobre as credenciais aba e incorpore a mesma chave pré-compartilhada
que você configurou no RV160/RV260.

Nós estaremos incorporando CiscoTest123! pre no campo de chave compartilhada.

Cliente VPN macio do musaranho: Aba da fase 1

Etapa 1. Clique sobre a aba da fase 1. Configurar os seguintes parâmetros para ter os
mesmos ajustes que você configurou para o RV160/RV260.

Os parâmetros no delicado do musaranho devem combinar a configuração RV160/RV260
que você selecionou na fase 1. Neste documento, os parâmetros no delicado do musaranho
serão ajustados como:



•       Tipo da troca: agressivo

•       Troca DH: grupo2

•       Algoritmo da cifra: aes

•       Comprimento chave da cifra: 256

•       Algoritmo de hash: sha2-256

•       Limite de tempo chave da vida: 28800

•       Limite chave dos dados da vida: 0

Etapa 2. (opcional) se seu gateway oferece a Cisco o Vendor ID compatível durante
negociações da fase 1, verifica a caixa de seleção compatível do Vendor ID do ponto de
verificação da possibilidade. Se a porta não oferece a Cisco o Vendor ID compatível ou se
você é incerto, deixe a caixa de seleção desmarcada. Nós estaremos deixando a caixa de
seleção desmarcada.



Cliente VPN macio do musaranho: Aba da fase 2

Etapa 1. Clique a aba da fase 2. Configurar os seguintes parâmetros para ter os mesmos
ajustes que você configurou para o RV160/RV260.

Os parâmetros devem combinar a configuração RV160/260 na fase 2 como segue:

•       Transforme o algoritmo: ESP-aes

•       Transforme o comprimento chave: 256

•       Algoritmo HMAC: sha2-256

•       Troca PFS: grupo2

•       Algoritmo da compressa: Desabilitado

•       Limite de tempo chave da vida: 3600

•       Limite chave dos dados da vida: 0



Etapa 2. Pressione o botão Save Button na parte inferior da página para salvar sua
configuração.

Cliente VPN macio do musaranho: Conectando

Etapa1. No Access Manager VPN, selecione o perfil VPN que você apenas criou. Então a
imprensa conecta.

Nota: Se você quer rebatizar o perfil VPN, para clicar com o botão direito nele e seleto
rebatize. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no perfil é borrado parte
de para fora para proteger essa rede.



Etapa 2. Um VPN conecta o indicador aparece. Incorpore o nome de usuário e senha que
criou na seção criadora da conta de usuário. Então a imprensa conecta.

Etapa 3. Após a pressão conecte, a informação de configuração é passado ao demônio IKE
junto com um pedido comunicar-se. As mensagens diferentes do estado de conexão são
indicadas no indicador da saída. Se a conexão sucede, você receberá uma mensagem que
diga, “dispositivo de rede configurado” e “túnel permitido”. O botão da conexão mudará a um
botão disconnect.



Dicas de Troubleshooting da conexão de VPN

Se você recebe Mensagens de Erro que diz, da “o intervalo negociação ocorreu”, “escave
um túnel deficiente”, e “destacado do demônio chave”. Você pôde querer verificar
novamente sua configuração em seu roteador e cliente VPN macio do musaranho para
certificar-se dos combinam.

Se você recebe um Mensagem de Erro que diga, da “o erro autenticação de usuário” então
esse significa que você incorporou a senha errada para esse username. Verifique
novamente as credenciais do usuário e certifique-se de que corretamente está configurado
e entrado.



Verificação

Etapa 1. Clique a aba da rede no VPN conectam o indicador. Nesta aba, você deve poder
ver as estatísticas da rede atual para a conexão. Sob a seção do túnel, você deve ver
conectado como o estado.

Etapa 2. Em seu roteador, navegue ao estado e às estatísticas > ao status VPN. Na página
do status VPN, enrole para baixo o cliente para situar a seção do status VPN. Nesta seção,
você pode ver todas as conexões de Cliente-à-local. Clique o ícone do olho para ver mais
detalhes.



Etapa 3. Navegue a sua barra da busca em suas barra de tarefas e busca para o comando
prompt.

Nota: As seguintes instruções abaixo são usadas em um sistema operacional de Windows
10. Isto pode variar segundo o sistema operacional que você está usando.

Etapa 4. Datilografe dentro o comando sem as citações, do “[private IP address of the
router] sibilo” mas incorpore o endereço IP privado em vez das palavras. Você deve poder
sibilar com sucesso o endereço IP privado do roteador.

Neste exemplo, nós estaremos datilografando no sibilo 10.2.0.96. 10.2.0.96 é o endereço IP
privado de nosso roteador.



Conclusão

Você deve agora com sucesso ter conectado seu cliente VPN macio do musaranho com o
RV160 ou o RV260.
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