
Configuração básica do Virtual Private Network
(VPN) no Firewall RV120W VPN 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é uma maneira de conectar junto valores-limite em redes
diferentes sobre uma rede pública, tal como o Internet. Isto permite os usuários que são
longe de uma rede local (tal como um escritório) a conectar firmemente a essa rede sobre o
Internet. A página básica da instalação VPN ajuda-o a estabelecer um túnel VPN para uma
conexão de gateway ou para os usuários remotos que alcançarão sua rede com software do
cliente VPN. 
 
Este artigo explica como configurar o VPN básico no Firewall RV120W VPN.
 
Note: O mesmo procedimento é usado para um gateway VPN e para um cliente VPN. O
usuário deve assegurar-se de que os seguintes ajustes estejam configurados em ambos os
lados do túnel VPN.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV120W
  

Versão de software
 

• 1.0.4.10
  

Configuração básica da instalação VPN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > IPSec > instalação
VPN básica. A página básica da instalação VPN abre:
 



 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio para o tipo de túnel desejado VPN. Há dois tipos:
 

• Gateway — Um túnel criado para conectar com um outro gateway de VPN.
 
• Cliente VPN — Permite que o dispositivo conecte aos clientes VPN que executam o
software do cliente VPN.
 

Etapa 3. Dê entrada com um nome para a conexão no campo de nome da nova conexão.
Este nome é usado para propósitos do gerenciamento.
 
Etapa 4. Incorpore uma senha ao campo de chave pré-compartilhada. O cliente VPN ou o
gateway remoto precisam esta chave de estabelecer uma conexão de VPN. Esta chave tem
que ter um comprimento pelo menos de 8 caráteres.
 
Etapa 5. No gateway remoto datilografe o campo, clique o botão de rádio do IP address ou o
botão de rádio FQDN para o tipo apropriado de endereço para o gateway remoto.
 

• IP address — Um IP address será usado para identificar o gateway remoto.
 
• FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) — O Domain Name é usado para
identificar o gateway remoto.
 

Timesaver: Continue a pisar 6 se o IP address foi escolhido na etapa 5, se não faixa clara a
pisar 7.
 
Etapa 6. Incorpore o IP address do gateway remoto ao campo remoto do IP address /FQDN



WAN. Salte a etapa 8.
 
Etapa 7. Incorpore o Domain Name do gateway remoto ao campo remoto do IP address
/FQDN WAN.
 
Etapa 8. No gateway local datilografe o campo, clique o botão de rádio do IP address ou o
botão de rádio FQDN para o tipo apropriado de endereço para o gateway local (RV120W):
 

• IP address — Um IP address será usado para identificar o gateway local.
 
• FQDN — O Domain Name é usado para identificar o gateway remoto.
 

Timesaver: Continue com etapa 9 se o IP address foi escolhido em etapa 8, se não faixa
clara a pisar 10.
 
Etapa 9. Incorpore o IP address do gateway local ao campo local do IP address /FQDN
WAN. Salte a etapa 11.
 
Etapa 10. Incorpore o Domain Name do gateway local ao campo local do IP address /FQDN
WAN.
 
Nota: Etapas 11 e 12 são somente aplicáveis se o usuário escolheu o gateway em etapa 2.
 
Etapa 11. Incorpore o endereço IP remoto do LAN remota ao campo do IP address do LAN
remota (rede local).
 
Etapa 12. Incorpore a máscara de sub-rede remota do LAN remota ao campo da máscara
de sub-rede do LAN remota (rede local).
 
Etapa 13. Incorpore o endereço IP local do LAN local ao campo do IP address do LAN local
(rede local).
 
Nota: O IP local da máquina remota e o IP local do LAN local devem estar em sub-redes
diferentes.
 
Etapa 14. Incorpore a máscara de sub-rede local do LAN local ao campo da máscara de
sub-rede do LAN local (rede local).
 
Etapa 15. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
 
Note: Para rever as configurações básicas do VPN escave um túnel, clique configurações
padrão da vista.
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