
Adicionar a política de IKE em RV120W e em
RV220W 

Objetivo
 

Um Internet Key Exchange (IKE) é um protocolo que estabeleça uma conexão segura entre
duas redes. Este artigo explica como adicionar um perfil IKE ao roteador Wireless RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W
  

Ajustes da política de IKE
 

O Internet Key Exchange (IKE) é um protocolo usado para estabelecer uma conexão segura
para uma comunicação em um VPN. Isto estabelecido, conexão segura é chamado uma
associação de segurança (SA). Este procedimento explica como configurar uma política de
IKE para que a conexão de VPN use-se para a Segurança. Para que um VPN funcione
corretamente, as políticas de IKE para ambos os pontos finais devem ser idênticas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > avançou a instalação
VPN. A página avançada da instalação VPN abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para criar uma política de IKE nova. Para editar uma política de
IKE, para verificar a caixa de verificação para ver se há a política desejada a ser editados e
o clique edite. A página avançada da instalação VPN abre:
 



 
Etapa 2. No campo de nome da política, dê entrada com um nome para a política de IKE.
 
Etapa 3. Escolha uma opção da lista de drop-down do modo da troca:
 

• Principal — Esta opção permite que a política de IKE opere-se mais firmemente mas
mais lento do que o modo assertivo. Escolha esta opção se mais conexão do VPN seguro
é precisada.
 
• Agressivo — Esta opção permite que a política de IKE opere-se mais rapidamente mas
menos firmemente do que o modo principal. Escolha esta opção se uma conexão de VPN
mais rápida é precisada.
 



 
Etapa 4. Escolha um algoritmo da lista de drop-down do algoritmo de criptografia:
 

• DES — O Data Encryption Standard (DES) é uns 56-bit, o método de criptografia velho
que não é um método de criptografia muito seguro, mas pode ser exigido para para trás a
compatibilidade.
 
• 3DES — O Triple Data Encryption Standard (3DES) é um 168-bit, método de criptografia
simples usado para aumentar o tamanho chave porque cifra os dados três vezes. Isto
fornece mais Segurança do que o DES mas menos Segurança do que AES.
 
• AES-128 — O Advanced Encryption Standard com chave do 128-bit (AES-128) usa uma
chave do 128-bit para a criptografia de AES. AES é mais rápido e mais seguro do que o
DES. Geralmente, AES é igualmente mais rápido e mais seguro do que o 3DES. O AES-
128 é mais rápido mas fixa-se menos do que o AES-192 e o AES-256.
 
• AES-192 — O AES-192 usa uma chave do 192-bit para a criptografia de AES. O AES-
192 é mais lento mas mais seguro do que o AES-128, e fixa-se mais rapidamente mas
menos do que o AES-256.
 
• AES-256 — O AES-256 usa uma chave do 256-bit para a criptografia de AES. O AES-
256 é mais lento mas mais seguro do que o AES-128 e o AES-192.
 

Etapa 5. Choose desejou a autenticação da lista de drop-down do algoritmo de
autenticação:
 

• MD5 — O algoritmo de message digest 5 (MD5) usa um valor de hash do 128-bit para a
autenticação. O MD5 é menos seguro mas mais rapidamente do que o SHA-1 e o SHA2-
256.
 
• SHA-1 — Uso seguro da função de mistura 1 (SHA-1) um valor de hash do 160-bit para a
autenticação. O SHA-1 é mais lento mas mais seguro do que o MD5, e fixa-se mais
rapidamente mas menos do que SHA2-256.
 
• SHA2-256 — O algoritmo de mistura segura 2 com um valor de hash do 256-bit (SHA2-
256) usa um valor de hash do 256-bit para a autenticação. SHA2-256 é mais lento mas
mais seguro do que o MD5 e o SHA-1.



Etapa 6. No campo de chave pré-compartilhada, incorpore uma chave pré-compartilhada
que a política de IKE use.
 
Etapa 7. Da lista de drop-down do grupo do Diffie-Hellman (DH), escolha que o grupo DH o
IKE usa. Os anfitriões em um grupo DH podem trocar chaves sem o conhecimento de se.
Mais alto o grupo que número de bit é, mais seguro o grupo é.
 
Etapa 8. Entre em quanto tempo (nos segundos) um SA para o VPN dura antes que o SA
esteja renovado no campo da SA-vida.
 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação da possibilidade no campo do Dead
Peer Detection para permitir o Dead Peer Detection (DPD). O DPD monitora pares IKE para
ver se um par cessou de funcionar. O DPD impede o desperdício de recursos de rede em
pares inativos.
 
Etapa 10. (opcional) se você permitiu o DPD na etapa 9, entra em como (nos segundos) o
par é verificado frequentemente para ver se há a atividade no campo do atraso DPD.
 
Etapa 11. (opcional) se você permitiu o DPD na etapa 9, incorpora quantos segundos a
esperar antes que um par inativo esteja pensão deixada cair o campo do intervalo DPD.
 

 
Etapa 12. (Opcional) verifique a caixa de verificação da possibilidade no tipo campo do
XAUTH para permitir a autenticação extendida (XAUTH). O XAUTH permite que os usuários
múltiplos usem uma única política de VPN um pouco do que uma política de VPN para cada
usuário.
 
Etapa 13. (Opcional) se você permitiu o XAUTH em etapa 12, incorpore o username para
usar-se para a política ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 14. (Opcional) se você permitiu o XAUTH em etapa 12, incorpore a senha para usar-
se para a política ao campo de senha.
 
Etapa 15. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  

Etapas do procedimento
 

Etapa 1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher VPN > IPsec >
instalação VPN básica do menu à esquerda. A página avançada da instalação VPN abre:
 



 
Etapa 2. Sob a tabela da política de IKE, o clique adiciona.
 
Etapa 3. Dê entrada com o nome da política de IKE no campo de nome da política.
 

 
Etapa 4. Do sentido/datilografe o menu suspenso, escolhem um tipo do perfil.
 

• Iniciador — conexão dos começos à extremidade remota
 
• Que responde — esperas para que a extremidade remota comece a conexão
 
• Ambos — executa ambos os tipos
 



 
Etapa 5. Do menu suspenso do modo da troca, escolha o tipo de troca que o perfil executa.
 

• Principal — tem uma Segurança mais alta mas umas corridas mais lentas
 
• Agressivo — fixe mais rapidamente mas menos
 

 
 
Etapa 6. Do identificador local datilografe o menu suspenso, escolhem o tipo de identidade
que o perfil tem.
 

• Conexão IP MACILENTO local (do Internet) feita através do Internet
 
• FQDN — Nome de domínio totalmente qualificado tal como www.example.com
 
• USER-FQDN — um endereço email do usuário tal como user@email.com
 
• ASN1 DN DER — um nome destacado que use o ASN1 DER para transmitir a



informação
 
Nota: Se você escolhe o ASN1 DN FQDN, USER-FQDN, ou DER, dê entrada com o nome
do identificador.
 

 
Etapa 7. Do identificador remoto datilografe o menu suspenso, escolhem o tipo de
identidade que o perfil tem.
 

• Conexão IP MACILENTO remota (do Internet) feita através do Internet
 
Nota: Se você escolhe o ASN1 DN FQDN, USER-FQDN, ou DER, dê entrada com o nome
do identificador.
 



 
Etapa 8. Do menu suspenso do algoritmo de criptografia, escolha um algoritmo cifrar suas
comunicações.
 

• DES — Criptografia padrão de dados
 
• 3DES — Triple Data Encryption Standard
 
• AES-128 — Advanced Encryption Standard com chave do bit 128
 
• AES-192 — Advanced Encryption Standard com chave de 192 bit
 
• AES-256 — Advanced Encryption Standard com chave do bit 256
 



 
Etapa 9. Do menu suspenso do algoritmo de autenticação, escolha um algoritmo autenticar
suas comunicações.
 

• MD5 — O algoritmo de message digest tem o valor de hash do bit 128
 
• SHA-1 — O algoritmo de mistura segura tem um valor de hash de 160 bit
 
• SHA2-256 — Algoritmo de mistura segura com valor de hash do bit 256
 
• SHA2-385 — Algoritmo de mistura segura com valor de hash de 385 bit
 
• SHA2-512 — O algoritmo de mistura segura tem um valor de hash de 512 bit
 



 
Etapa 10. Do menu suspenso do método de autenticação, escolha um método autenticar
suas comunicações.
 

• Chave pré-compartilhada — uma senha
 
• Assinatura de RSA — use Certificados para autenticar a conexão
 
Nota: Se você escolhe a chave pré-compartilhada, incorpore a chave pré-compartilhada.
 

 



Etapa 11. Do menu suspenso do grupo do Diffie-Hellman (DH), escolha um grupo DH.
 
Nota: O número de bit indica o nível de segurança. O ambas as extremidades da conexão
deve estar no mesmo grupo.
 
Etapa 12. No campo da SA-vida, entre em quanto tempo a associação de segurança será
válida nos segundos.
 

 
Etapa 13. Verifique a caixa da possibilidade ao lado do Dead Peer Detection se você quer
desabilitar uma conexão com o par inativo.
 
Nota: Se você permitiu o Dead Peer Detection, incorpore o intervalo aos segundos entre
mensagens inativas no campo do período da detecção. Na reconexão após o campo de
contagem de falha, incorpore as mensagens da quietude do número de vezes são recebidos
antes de desligar.
 



 
Etapa 14. Do XAUTH datilografe o menu suspenso, escolhem um modo de autenticação
extendida (XAUTH).
 

• Nenhum — XAUTH das inutilizações
 
• Dispositivo de ponta — incorpore o tipo do autenticação ao campo do tipo do
autenticação.
 

— Base de dados de usuário — as contas de usuário no roteador são usadas para
autenticar
 
— Raio-PAP — O protocolo password authentication usa uma senha
 
— Raio-RACHADURA — O protocolo challenge-handshake authentication verifica
rotineiramente a autenticação
 

• Host de IPsec — incorpore o username para o host ao campo de nome de usuário e a
senha no campo de senha.
 

Etapa 15. A salvaguarda do clique para salvar mudanças, cancelamento para rejeitar
mudanças, ou de volta ao retorno à página anterior sem salvar muda.
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