
Configurando ajustes e Failover avançados do
VPN de Site-para-Site no RV160 e no RV260 
Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar ajustes e o Failover avançados
VPN de Site-para-Site no RV160 e no RV260.

Introdução

Um Virtual Private Network (VPN) é uma grande maneira de conectar trabalhadores
remotos a uma rede assegurada. Um VPN permite que um host remoto atue como se foram
conectados à rede assegurada no local. Em um VPN de Site-para-Site, o roteador local em
um lugar conecta a um roteador remoto através de um túnel VPN. Este túnel encapsula
dados firmemente usando a técnica de autenticação e criptografia do padrão para indústria
para fixar dados enviados. Uma configuração idêntica deve ser feita em ambos os lados da
conexão para que uma conexão bem sucedida do VPN de Site-para-Site seja estabelecida.
A configuração avançada do VPN de Site-para-Site fornece a flexibilidade configurar
configurações opcionais para o túnel VPN.

O Failover é uma característica poderosa que assegure uma conexão constante entre estes
dois locais. Isto é útil quando a tolerância de defeito é importante. Um Failover ocorre
quando o roteador principal está para baixo. Neste momento, um secundário ou um roteador
de backup tomarão sobre e fornecerão uma conexão. Isto ajudará a impedir um ponto de
falha único.

Dispositivos aplicáveis

•       RV160

•       RV260

Versão de software

•       1.0.00.13

Pré-requisitos

Antes de configurar ajustes e Failover avançados para o VPN de Site-para-Site no RV160 e
no RV260, você precisará de configurar o perfil IPSec e o VPN de Site-para-Site em seu
roteador local e remoto. Está abaixo uma lista de artigos que podem o ajudar aos configurar.
Você tem a opção para usar o assistente de instalação VPN que o ajudará a configurar o
perfil IPSec assim como o VPN de Site-para-Site ou você pode configurar-los
separadamente e segui-los ao longo dos dois documentos que são fornecidos abaixo.

1. Configurando o assistente de instalação VPN no RV160 e no RV260

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html


Ou

1. Configurando perfis IPSec (auto modo fechando) no RV160 e no RV260 (opcionais)

2. Configurando o VPN de Site-para-Site no RV160 e no RV260

Configurando ajustes avançados do VPN de Site-para-Site

Os ajustes avançados devem ser configurados o mesmos em ambos os lados da conexão
de VPN.

Etapa 1. Início de uma sessão ao utilitário de configuração da Web.

Etapa 2. Navegue a VPN > IPSec VPN > site para site.

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_Site-to-Site_VPN_on_the_RV160_and_RV260.html


Etapa 3. Verifique a caixa de seleção da conexão que você quer editar. Pressione então o
ícone da pena e do papel para editar a conexão. Neste exemplo, a conexão nomeada
HomeOffice é selecionada.

Etapa 4. Clique a aba avançada dos ajustes.



Etapa 5. Verifique a compressa (protocolo ip payload compression do apoio (IPComp)) caixa
de verificação para permitir o roteador de propor a compressão quando começar uma
conexão. Este protocolo reduz 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. Se você permite
esta característica para este roteador, você precisaria de permiti-la no roteador remoto (a
outra extremidade do túnel).

Etapa 6. Os mensagens de transmissão são usados para a resolução de nome no Windows
Networking para identificar recursos tais como computadores, impressoras, e servidores de
arquivo. Estas mensagens são utilizadas por alguns aplicativos de software e características
de Windows tais como a vizinhança de rede. O tráfego de broadcast LAN não é
encaminhado tipicamente sobre um túnel VPN. Contudo, você pode verificar esta caixa para
permitir que os broadcasts de netbios de uma extremidade do túnel sejam retransmissão à
outra extremidade. Verifique a caixa de seleção do broadcast de netbios para permitir.



Passo 7. Verifique a caixa de seleção da manutenção de atividade para permitir o roteador
de tentar restabelecer a conexão de VPN nos intervalos regulares do tempo. Incorpore o
número de segundos para ajustar o intervalo da monitoração da manutenção de atividade
no campo do intervalo da monitoração da manutenção de atividade. A escala é de 10-999
segundos.

Etapa 8. Verifique o Dead Peer Detection (DPD) permitido de permitir o DPD. Envia
mensagens periódicas HELLO/ACK para verificar o estado do túnel VPN. A opção DPD
deve ser permitida no ambas as extremidades do túnel VPN. Especifique o intervalo entre
mensagens HELLO/ACK no campo do intervalo entrando no seguinte:

•       Tempo de retardo – Incorpore a demora de tempo aos segundos entre cada mensagem
Hello Messages. A escala é do 10 – 300 segundos e o valor padrão são 10.

•       Intervalo da detecção – Incorpore o intervalo aos segundos para declarar que o par está
inoperante. A escala é de 30 – 1800 segundos.

•       Ação DPD – Ação a ser tomada após o intervalo DPD. Selecione claramente ou reinicie
da lista de drop-down.



Etapa 9. Verifique a autenticação extendida se você quer permitir a autenticação extendida.
Isto fornecerá um nível adicional da autenticação que exija usuários remotos fechar em suas
credenciais antes de ser concedida o acesso ao VPN. Para conseguir a autenticação
extendida trabalhar, o local principal deve usar a autenticação do grupo e o local remoto
deve usar a autenticação de usuário. Nas próximas etapas, nós estaremos configurando o
local principal para usar a autenticação do grupo.

Nota: Recomenda-se configurar o Cliente-à-local para a autenticação de usuário em vez da
autenticação extendida.

Se você não tem criado já um grupo de usuário para seu local principal, clique o link para
aprender como criar um grupo de usuário situado neste artigo: Criando o grupo de usuário
para a autenticação extendida.

Se você quer aprender como criar contas de usuário, clica o link a ser reorientado à seção:
Criando o usuário esclareça a autenticação extendida.



Etapa 10. Selecione o grupo como a autenticação extendida e pressione o ícone positivo
para adicionar um grupo novo. Da lista de drop-down, escolha o grupo que você quer usar
para a autenticação. Certifique-se que os usuários que você quer esteja nesse grupo.

Etapa 11. Nas próximas etapas, nós estaremos configurando o roteador remoto para usar a
autenticação de usuário. No roteador remoto, verifique a caixa de verificação da
autenticação extendida para permitir a autenticação extendida.

Etapa 12. Selecione o usuário como a autenticação extendida. Incorpore o nome de usuário
e a senha do usuário ao grupo que foi selecionado no roteador principal. Nestes exemplo,
VPNuser e CiscoTest123! foi entrado.



Etapa 13. Verifique o DNS em divisão para permitir. Isto racha o server do Domain Name
System (DNS) e outros pedidos DNS a um outro servidor DNS, com base em Domain Name
especificados. Quando o roteador recebe um pedido do address resolution, inspeciona o
Domain Name. Se o Domain Name combina um Domain Name nos ajustes do DNS em
divisão, passa o pedido ao servidor DNS especificado dentro da rede do servidor de VPN.
Se não, o pedido é passado ao servidor DNS que é especificado nos ajustes da interface
WAN (isto é o servidor DNS ISP).

O DNS em divisão é separado em duas zonas para o mesmo domínio. Um a ser usado pela
rede interna e o outro usado pela rede externa. O DNS em divisão dirige host internos ao os
DN internos para a resolução de nome e os anfitriões externos são dirigidos a um DNS
externo para a resolução de nome.

Se você permitiu o DNS em divisão, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do servidor DNS para usar-se para os domínios especificados.
Opcionalmente, especifique um servidor de DNS secundário no campo do servidor DNS 2.
No Domain Name 1-6, incorpore os Domain Name para os servidores DNS. Os pedidos
para os domínios são passados ao servidor DNS especificado.



Etapa 14. Clique em Apply.

Criando o grupo de usuário para a autenticação extendida

Etapa 1. Navegue à configuração de sistema > aos grupos de usuário.

Etapa 2. Clique o ícone positivo para adicionar um grupo de novo usuário.



Etapa 3. Dê entrada com um nome no campo de nome do grupo e pressione-o então
aplicam-se. Neste exemplo, SiteGroupTest foi entrado como o nome do grupo.

Configurar o usuário esclarece a autenticação extendida

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



Etapa 2. Enrole para baixo a página usuários locais. Clique o ícone positivo para adicionar
um usuário local novo.

Etapa 3. A página da conta de usuário adicionar abre. Incorpore um username ao campo de
nome de usuário. Neste exemplo, VPNuser foi entrado como o username.



Etapa 4. Incorpore uma senha à senha nova e confirme o campo de senha. Neste exemplo,
CiscoTest123! foi entrado.

Nota: Esta senha foi usada como um exemplo, contudo mais senha complexa é
recomendada.



Etapa 5. Selecione um grupo e pressione-o então aplicam-se para criar sua conta de novo
usuário. Neste exemplo, SiteGroupTest foi selecionado como o grupo.



Configurando o Failover

Para permitir o Failover de site para site, a manutenção de atividade deve ser permitida na
aba avançada dos ajustes.

Etapa 1. Clique a aba do Failover para configurar o Failover.

Etapa 2. Verifique o backup do túnel para permitir. Quando o túnel preliminar está para
baixo, esta característica permite o roteador de restabelecer o túnel VPN usando um
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT alternativo para o peer remoto ou
WAN local alternativo. Esta característica está disponível somente se o DPD é permitido.



Etapa 3. No campo alternativo remoto do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o peer remoto,
ou reenter o endereço IP de WAN que foi ajustado já para o gateway remoto. Selecione
então a interface local (WAN1, WAN2, USB1, ou USB2) da lista de drop-down.

Etapa 4. O clique aplica-se.

Conclusão

Você deve agora com sucesso ter configurado ajustes e Failover avançados para seu VPN
de Site-para-Site no RV160 e no RV260. Seu VPN de Site-para-Site deve ainda ser
conectado.
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