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

Este documento mostra-lhe como configurar o assistente de instalação VPN no RV160 e no
RV260.

Introdução

A tecnologia evoluiu e o negócio é conduzido frequentemente fora do escritório. Os
dispositivos são mais móveis e os empregados trabalham frequentemente da HOME ou
enquanto viajam. Isto pode causar algumas vulnerabilidades de segurança. 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.

Um VPN estabelece uma conexão criptografada sobre uma rede menos segura como o
Internet. Assegura o nível apropriado da Segurança aos sistemas conectados. Um túnel é
estabelecido como uma rede privada que possa enviar dados firmemente usando a técnica
de autenticação e criptografia do padrão para indústria para fixar os dados enviados. Um
acesso remoto VPN confia geralmente na segurança de protocolo do Internet (IPsec) ou no
Secure Socket Layer (SSL) para fixar a conexão.

Os VPN fornecem o acesso da camada 2 à rede do alvo; estes exigem um protocolo de
tunelamento tal como o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ou o protocolo Layer 2
Tunneling Protocol (L2TP) que são executado através da conexão IPSec baixa. O IPSec
VPN apoia o VPN de Site-para-Site para um túnel do gateway para gateway. Por exemplo,
um usuário pode configurar o túnel VPN em uma instalação de filial para conectar ao
roteador na site corporativo, de modo que a instalação de filial possa firmemente alcançar a
rede corporativa. O IPSec VPN igualmente apoia o cliente-à-server VPN para o túnel do
host-à-gateway. O cliente ao server VPN é útil ao conectar de Laptop/PC da HOME a uma
rede corporativa através do servidor de VPN.

Os túneis dos suportes de roteador 10 do RV160 Series e os suportes de roteador do
RV260 Series 20 túneis. O assistente de instalação VPN guia o usuário ao configurar uma
conexão segura para um túnel do IPSec local a local. Isto simplifica a configuração evitando
o complexo e os parâmetros opcionais, assim que todo o usuário pode estabelecer o túnel
de IPsec em um rápido e em uma maneira eficiente.

Dispositivos aplicáveis

•        RV160

•        RV260

Versão de software

•        1.0.0.13



Configuração do wizard da instalação VPN no roteador local

Etapa 1. Log na página de configuração da Web em seu roteador local.

Nota: Nós consultaremos o roteador local como o roteador A e o roteador remoto como o
roteador B. Neste documento, nós estaremos usando dois RV160 para demonstrar o
assistente de instalação VPN.

Etapa 2. Navegue a VPN > assistente de instalação VPN.



Etapa 3. Na seção começada de obtenção, dê entrada com um nome de conexão na
entrada um campo de nome de conexão. Nós entramos em HomeOffice como nosso nome
de conexão.

Etapa 4. No campo da relação, selecione uma relação da lista de drop-down se você está
usando um RV260. O RV160 tem somente um link MACILENTO assim que você não
poderá selecionar uma relação da lista de drop-down. O clique ao lado de continua à seção
dos ajustes do roteador remoto.



Etapa 5. Selecione um tipo de conexão remota da lista de drop-down. Selecione o IP
Estático ou o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) e incorpore então o endereço
IP de WAN ou o FQDN do gateway que você deseja conectar no campo de endereço
remoto. Neste exemplo, o IP Estático foi selecionado e o endereço IP de WAN do roteador
remoto (o roteador B) foi inscrito. Clique então ao lado do movimento à próxima seção.



Etapa 6. Na seção da rede remota e local, sob a seleção do tráfego local, selecione o IP
local (sub-rede, único, ou algum) da lista de drop-down. Se você seleciona a sub-rede,
incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e a máscara de sub-rede
da sub-rede. Se você seleciona único, incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT. Se algum foi selecionado, passe à próxima etapa configurar a seleção
remota do tráfego.



Passo 7. Na seleção remota do tráfego, selecione o IP remoto (sub-rede, único, ou algum)
da lista de drop-down. Se você seleciona a sub-rede, incorpore o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da sub-rede e a máscara de sub-rede do roteador remoto
(roteador B). Se você seleciona único, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT. Clique então ao lado de configuram a seção do perfil.

Nota: Se você selecionou alguns para a seleção do tráfego local, a seguir você deve
selecionar a sub-rede ou escolhê-la para a seleção remota do tráfego.



Etapa 8. Na seção do perfil, selecione um nome para o perfil IPSec da lista de drop-down.
Para esta demonstração, o novo-perfil foi selecionado como o perfil IPSec.



Etapa 9. Escolha IKEv1 (versão 1 do intercâmbio de chave de Internet) ou IKEv2 (versão 2
do intercâmbio de chave de Internet) 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 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 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, IKEv1 foi selecionado
como nossa versão IKE.

Nota: Se seus suportes do dispositivo IKEv2 ele são recomendados então usar IKEv2. Se
seus dispositivos não apoiam IKEv2 a seguir usam IKEv1. Ambo o Roteadores (local e
remoto) precisa de usar a mesma versão e configurações de segurança IKE.



Etapa 10. Na fase 1 as opções secionam, selecionam um grupo DH (Diffie-Hellman) (grupo2
– o bit 1024 ou agrupa 5 - 1536 mordidos) da lista de drop-down. O DH é um protocolo de
intercâmbio chave, com dois grupos de comprimentos chaves principais diferentes: O
grupo2 tem até 1,024 bit, e o grupo 5 tem até 1,536 bit. Nós estaremos usando 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 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 ou decifrar pacotes
da associação de segurança e do protocolo do gerenciamento de chave do Encapsulating
Security Payload (ESP) /Internet (ISAKMP). A criptografia DES dos usos do Triple Data
Encryption Standard (3DES) três vezes mas é agora um algoritmo do legado. Isto significa
que deve somente ser usado quando não há nenhuma melhor alternativa desde que ainda
fornece um nível de segurança marginal mas aceitável. Os usuários devem somente usá-lo
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 em vez do 3DES.
Neste exemplo, nós usaremos o AES-192 como nossa opção de criptografia.

Nota: Estão aqui alguns recursos adicionais que podem ajudar: Configurando a Segurança
para VPN com criptografia do IPsec e da próxima geração.

/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 12. O método de autenticação determina como os pacotes do encabeçamento do
protocolo do Encapsulating Security Payload (ESP) são validados. O MD5 é um algoritmo
de hashing de sentido único que produza um resumo do 128-bit. 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.



Etapa 13. A vida SA (segundo) di-lo que a quantidade de tempo, nos segundos, IKE SA é
ativa nesta fase. Uma associação de segurança nova (SA) é negociada antes que a vida
expire para se assegurar de que um SA novo esteja pronto para ser usado quando velho
expira. O padrão é 28800 e a escala é 120 a 86400. 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 14. Entre na chave pré-compartilhada para usar-se para autenticar o par remoto IKE.
Você pode incorporar até 30 caráteres ou valores hexadecimais do teclado, tais como
My_@123 ou 4d795f40313233. O ambas as extremidades do túnel VPN deve usar a
mesma chave pré-compartilhada.

Nota: Nós recomendamos que você muda a chave pré-compartilhada periodicamente para
maximizar a segurança do VPN.



Etapa 15. Nas opções da fase II secione, selecione um protocolo da lista de drop-down.

•       ESP – Selecione o ESP para a criptografia de dados e incorpore a criptografia.

•       AH – Selecione isto para a integridade de dados nas situações onde os dados não são
secretos mas deva ser autenticado.



Etapa 16. 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 ou decifrar pacotes
da associação de segurança e do protocolo do gerenciamento de chave do Encapsulating
Security Payload (ESP) /Internet (ISAKMP). A criptografia DES dos usos do Triple Data
Encryption Standard (3DES) três vezes mas é agora um algoritmo do legado. Isto significa
que deve somente ser usado quando não há nenhuma melhor alternativa desde que ainda
fornece um nível de segurança marginal mas aceitável. Os usuários devem somente usá-lo
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 em vez do 3DES.
Neste exemplo, nós usaremos o AES-192 como nossa opção de criptografia.

Nota: Estão aqui alguns recursos adicionais que podem ajudar: Configurando a Segurança
para VPN com criptografia do IPsec e da próxima geração.

/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 17. O método de autenticação determina como os pacotes do encabeçamento do
protocolo do Encapsulating Security Payload (ESP) são validados. O MD5 é um algoritmo
de hashing de sentido único que produza um resumo do 128-bit. 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.



Etapa 18. Entre na vida SA (segundo) que é a quantidade de tempo, nos segundos, que um
túnel VPN (IPsec SA) é ativo nesta fase. O valor padrão para a fase 2 é 3600 segundos.



Etapa 19. 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 discrição perfeita adiante é usado para melhorar a Segurança das comunicações
transmitidas através do Internet usando a criptografia de chave pública. Verifique a caixa
para permitir esta característica, ou desmarcar a caixa para desabilitar esta característica.
Esta característica é recomendada. Se verificado, selecione um grupo DH. Neste grupo2 do
exemplo – o bit 1024 é usado.



Etapa 20. Na salvaguarda como um perfil novo, dê entrada com um nome para o perfil que
novo você apenas criou. O clique ao lado de considera o sumário de sua configuração de
VPN.



Etapa 21. Verifique a informação e clique-a então submetem-se.



Configuração do wizard da instalação VPN no roteador remoto

No roteador remoto, você precisaria de configurar as mesmas configurações de segurança
que seu roteador local mas de usar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
do roteador local como o tráfego remoto.

Etapa 1. Log na página de configuração da Web em seu roteador remoto (o roteador B) e
navega a VPN > assistente de instalação VPN.



Etapa 2. Dê entrada com um nome de conexão e escolha a relação que será usada para o
VPN se você está usando um RV260. O RV160 tem somente um link MACILENTO assim
que você não poderá selecionar uma relação da gota-para baixo. Clique então ao lado de
continuam.

 

Etapa 3. Nos ajustes do roteador remoto, selecione o tipo de conexão remota e incorpore



então o endereço IP de WAN do roteador A. Clique então ao lado de continuam à próxima
seção.

Etapa 4. Selecione o tráfego local e remoto. Se você selecionou a sub-rede no campo
remoto da seleção do tráfego, entre na sub-rede de roteador A. do endereço IP privado.
Clique então ao lado de configuram a seção do perfil.



Etapa 5. Na seção do perfil, selecione as mesmas configurações de segurança que o
roteador A. Nós igualmente incorporamos a mesma chave pré-compartilhada que o roteador
A. Clique então em seguida para ir à página de sumário.

Põe em fase opções I:



Opções da fase II:



Etapa 6. Na página de sumário, verifique que a informação que você apenas configurou
está correta. Clique então submetem-se para criar seu VPN de Site-para-Site.



Nota: Todas as configurações que o roteador está usando atualmente estão no arquivo de
configuração running que é temporário e não é retido entre repartições. Para reter a
configuração entre repartições, certifique-se de você cópia o arquivo de configuração
running ao arquivo de configuração de inicialização depois que você terminou todas suas
mudanças. Para fazer isto, clique o botão Save Button que aparece na parte superior de sua
página ou navegue à administração > ao gerenciamento de configuração. Então, certifique-
se que sua fonte é configuração running e o destino é configuração de inicialização. Clique
em Apply.

Conclusão

Você deve com sucesso ter configurado um VPN de Site-para-Site usando o assistente de
instalação VPN. Siga as etapas abaixo para verificar que seu VPN de Site-para-Site está
conectado.

Etapa1. Para verificar que sua conexão esteve estabelecida, você deve ver um estado
conectado quando você navega a VPN > IPSec VPN > site para site.

Etapa 2. Navegue ao estado e às estatísticas > ao status VPN e certifique-se de que o túnel



de site para site está permitido e LEVANTE-SE.
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