
Configuração do cliente VPN do musaranho no
Roteadores RV042, RV042G e RV082 VPN com
Windows 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é um método para que os usuários remotos conectem
virtualmente a uma rede privada sobre o Internet. Um cliente ao gateway VPN conecta o
desktop ou o portátil de um usuário a uma rede remota usando o software do cliente VPN. O
cliente às conexões de VPN do gateway é útil para os funcionários remotos que querem
conectar firmemente remotamente à rede de escritório. O cliente VPN do musaranho é
software configurado em um dispositivo do host remoto que forneça a Conectividade fácil e
do VPN seguro.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o cliente VPN do musaranho
para um computador que conecte ao VPN Router um RV042, RV042G ou RV082.
 
Nota: Este documento supõe que você tem transferido já o cliente VPN do musaranho no
computador Windows. Se não você precisa de configurar um cliente à conexão de VPN do
gateway antes que você possa começar configurar o musaranho VPN. Para conhecer mais
em como configurar o cliente ao gateway VPN, consulte para estabelecer um túnel de
acesso remoto (cliente ao gateway) para clientes VPN no Roteadores RV042, RV042G e
RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Configurar a conexão de cliente de VPN do musaranho em
Windows
 

Etapa 1. Clique o programa de cliente VPN do musaranho no computador e abra-o. O
indicador macio do Access Manager do musaranho VPN abre:
 



 
 
Etapa 2. O clique adiciona. A janela de configuração do local VPN aparece: 
 

 
  

Configuração geral
 

Etapa 1. Clique o tab geral.
 



 
Nota: A seção geral é usada para configurar os endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT do telecontrole e do host local. Estes são usados para definir os parâmetros
de rede para o cliente à conexão de gateway.
 
Etapa 2. No campo do nome de host ou do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host remoto,
que é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de WAN configurado.
 
Etapa 3. No campo de porta, incorpore o número da porta a ser usada para a conexão. O
número de porta usado no exemplo representado é 400.
 

 
Etapa 4. Da lista de drop-down da configuração automática, escolha a configuração
desejada.
 



• Deficiente — A opção deficiente desabilita todas as configurações de cliente automáticas.
 
• Tração da configuração 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 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.
 

 
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do modo do adaptador, escolha o modo desejado do
adaptador para o host local baseado na configuração automática. 
 

• Use um adaptador virtual e um endereço atribuído — Permite que o cliente use um
adaptador virtual com um endereço especificado.
 
• Use um adaptador virtual e um endereço aleatório — Permite que o cliente use um
adaptador virtual com endereço aleatório.
 
• Use um adaptador existente e um endereço atual — usa um adaptador existente e seu
endereço. Nenhuma informação adicional precisa de ser incorporada.
 



 
 
Etapa 6. Incorpore a unidade de transmissão máxima (MTU) ao campo MTU se você
escolheu o uso um adaptador virtual e atribuiu o endereço da lista de drop-down do modo
do adaptador na etapa 5. As ajudas da unidade de transmissão máxima para resolver
problemas da fragmentação de IP. O valor padrão é 1380.
 
Etapa 7. (opcional) para obter automaticamente o endereço e a máscara de sub-rede
através do servidor DHCP, verifica a caixa de verificação da obtenção automaticamente.
Esta opção não está disponível para todas as configurações.
 
Etapa 8. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do cliente
remoto ao campo de endereço se você escolheu o uso um adaptador virtual e atribuiu o
endereço da lista de drop-down do modo do adaptador na etapa 5.
 
Etapa 9. Incorpore a máscara de sub-rede do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do cliente remoto ao campo da Máscara de rede se você escolheu o uso um
adaptador virtual e atribuiu o endereço da lista de drop-down do modo do adaptador na 
etapa 5.
 



 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração do Cliente
 

Etapa 1. Clique a aba do cliente.
 

 
Nota: Na seção do cliente, você pode configurar as opções de firewall, o Dead Peer
Detection, e as notificações de falha ISAKMP (protocolo internet security association and
key management). Os ajustes definem que opções de configuração são configuradas
manualmente e quais são obtidas automaticamente.
 
Etapa 2. Escolha a opção apropriada do traversal do NAT (tradução de endereço de
rede) da lista de drop-down NAT Traversal.
 



• Desabilitação — O protocolo NAT é desabilitado.
 
• Permita — A fragmentação IKE é usada somente se o gateway indica o apoio com as
negociações.
 
• Esboço da força — A versão de esboço do protocolo NAT. É usado se o gateway indica o
apoio com a negociação ou a detecção do NAT.
 
• Força RFC — A versão de RFC do protocolo NAT. É usado se o gateway indica o apoio
com a negociação ou a detecção do NAT.
 

 
 
Etapa 3. Inscreva a porta UDP para o NAT no campo de porta NAT Traversal. O valor
padrão é 4500.
 
Etapa 4. No campo da taxa do pacote de manutenção de atividade, incorpore um valor para
os pacotes de manutenção de atividade da taxa são enviados. O valor é medido nos
segundos. O valor padrão é 30 segundos.
 



 
Etapa 5. Na lista de drop-down da fragmentação IKE, escolha a opção apropriada.
 

• Desabilitação — A fragmentação IKE não é usada.
 
• Permita — A fragmentação IKE é usada somente se o gateway indica o apoio com as
negociações.
 
• Força — A fragmentação IKE é usada apesar das indicações ou da detecção.
 

 
 
Etapa 6. Incorpore o tamanho máximo do pacote ao campo do tamanho máximo do pacote
nos bytes. Se o tamanho do pacote é maior do que o tamanho máximo do pacote, a
fragmentação IKE está executada. O valor padrão é 540 bytes.
 
Etapa 7. (opcional) para permitir que o computador e o cliente detectem quando a outro



pode já não responder, verifica a caixa de verificação do Dead Peer Detection da
possibilidade. 
 
Etapa 8. (opcional) para enviar notificações de falha pelo cliente VPN, verifica a caixa de
verificação das notificações de falha da possibilidade ISAKMP.
 
Etapa 9. (opcional) para mostrar um banner de login pelo cliente quando a conexão é
estabelecida com o gateway, verifica a caixa de verificação do login do cliente da
possibilidade.
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração da resolução de nome
 

Etapa 1. Clique a aba da resolução de nome.
 



 
Nota: A seção da resolução de nome é usada para configurar DNS (Domain Name System)
e PARA GANHAR ajustes (do Windows Internet Name Service).
 
Etapa 2. Clique a aba DNS.
 

 
Etapa 3. A verificação permite o DNS de permitir o Domain Name System (DNS).
 
Etapa 4. (opcional) para obter automaticamente o endereço de servidor de DNS, verifica a
caixa de verificação da obtenção automaticamente. Se você escolhe esta opção, salte para
pisar 6.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço de servidor de DNS ao campo do endereço do servidor #1.
Se há um outro servidor DNS, incorpore o endereço daqueles server aos campos de 
endereço do servidor restantes.



 
Etapa 6. (opcional) para obter automaticamente o sufixo do servidor DNS, verifica a caixa de
verificação da obtenção automaticamente. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 8.
 
Etapa 7. Incorpore o sufixo do servidor DNS ao campo do sufixo DNS.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 9. Clique a aba das VITÓRIAS.
 

  
 
Etapa 10. A verificação permite VITÓRIAS de permitir o server de nome de Internet de
Windows (VITÓRIAS).
 
Etapa 11. (opcional) para obter automaticamente o endereço de servidor de DNS, verifica a
caixa de verificação da obtenção automaticamente. Se você escolhe esta opção, salte a



etapa 13.
 
Etapa 12. Incorpore o endereço do server das VITÓRIAS ao campo do endereço do servidor
#1. Se há outros servidores DNS, incorpore o endereço daqueles server aos campos de 
endereço do servidor restantes.
 

 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Autenticação
 

Etapa 1. Clique a aba da autenticação.
 

 
Nota: Na seção da autenticação, você pode configurar os parâmetros para que o cliente



segure a autenticação quando tenta estabelecer ISAKMP SA.
 
Etapa 2. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down do método de
autenticação. 
 

• 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.
  

 
Configuração local da identidade
 
Etapa 1. Clique a aba local da identidade.
 



 
Nota: A identidade local ajusta o ID que é enviado ao gateway para a verificação. Na seção 
local da identidade, o tipo da identificação e a corda FQDN (nome de domínio totalmente
qualificado) são configurados para determinar como o ID é enviado.
 
Etapa 2. Escolha a opção apropriada da identificação do tipo lista de drop-down da 
identificação. Não todas as opções estão disponíveis para todos os modos de autenticação.
 

• Nome de domínio totalmente qualificado — A identificação do cliente da identidade local
é baseada em um nome de domínio totalmente qualificado. Se você escolhe esta opção,
siga etapa 3 e salte então para pisar 7.
 
• Nome de domínio totalmente qualificado do usuário — A identificação do cliente da
identidade local é baseada no nome de domínio totalmente qualificado do usuário. Se você
escolhe esta opção, siga etapa 4 e salte então para pisar 7.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — A identificação do cliente da
identidade local é baseada no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se
você verifica o uso um endereço de host local descoberto, o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT está descoberto automaticamente. Se você escolhe esta opção,
siga a etapa 5 e salte então para pisar 7.
 
• Feche o identificador — O cliente que a identificação do cliente local é
identificada baseou em um identificador chave. Se você escolhe esta opção, siga a etapa 6
e pise 7.
 



 
Etapa 3. Incorpore o nome de domínio totalmente qualificado como a corda DNS no campo
da corda FQDN.
 
Etapa 4. Incorpore o nome de domínio totalmente qualificado do usuário como corda DNS
ao campo da corda UFQDN.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo da 
corda UFQDN.
 
Etapa 6. Entre no identificador chave para identificar o cliente local no string de ID chave.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  
Configuração remota da identidade
 
Etapa 1. Clique a aba remota da identidade.
 



 
Nota: A identidade remota verifica o ID do gateway. Na seção remota da identidade, o tipo
da identificação é configurado para determinar como o ID é verificado.
 
Etapa 2. Escolha a opção apropriada da identificação do tipo lista de drop-down da 
identificação.
 

• Alguns — O cliente remoto pode aceitar todo o valor ou ID para autenticar.
 
• Nome destacado ASN.1 — O cliente remoto é identificado automaticamente de um
arquivo certificado PEM ou de PKCS12. Você pode somente escolher esta opção se você
escolhe um método de autenticação de RSA em etapa 2 da seção da autenticação.
Verifique o uso o assunto no certificado recebido mas não o compare com uma caixa de
verificação específica do valor para receber automaticamente o certificado. Se você
escolhe esta opção, siga etapa 3 e salte então a etapa 8.
 
• Nome de domínio totalmente qualificado — A identificação do cliente da identidade
remota é baseada no nome de domínio totalmente qualificado. Você pode somente
escolher esta opção se você escolhe um método de autenticação PSK em etapa 2 da
seção da autenticação. Se você escolhe esta opção, siga etapa 4 e salte então a etapa 8.
 
• Nome de domínio totalmente qualificado do usuário — A identificação do cliente da
identidade remota é baseada no nome de domínio totalmente qualificado do usuário. Você
pode somente escolher esta opção se você escolhe um método de autenticação PSK em
etapa 2 da seção da autenticação. Se você escolhe esta opção, siga a etapa 5 e salte
então a etapa 8.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — A identificação do cliente da
identidade remota é baseada no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Se
você verifica o uso um endereço de host local descoberto, o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT está descoberto automaticamente. Se você escolhe esta opção,
siga a etapa 6 e salte então a etapa 8.
 
• Feche o identificador — A identificação do cliente do cliente remoto é identifica é baseada
em um identificador chave. Se você escolhe esta opção, siga a etapa 7 e a etapa 8.



 
Etapa 3. Inscreva a corda ASN.1 DN no campo da corda ASN.1 DN.
 
Etapa 4. Incorpore o nome de domínio totalmente qualificado como uma corda DNS no
campo da corda FQDN.
 
Etapa 5. Incorpore o nome de domínio totalmente qualificado do usuário como corda DNS
ao campo da corda UFQDN.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo da 
corda UFQDN.
 
Etapa 7. Entre no identificador chave para identificar o cliente local no campo chave do
string de ID.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  
Configuração das credenciais
 
Etapa 1. Clique a aba das credenciais.
 



 
Nota: Na seção das credenciais, a chave compartilhada é configurada pre.
 

 
 
Etapa 2. Para escolher o arquivo de certificado de servidor, clique… o ícone ao lado o do 
campo de arquivo do Certificate Authority do server e escolha o trajeto onde você salvar o
arquivo de certificado de servidor em seu PC.
 
Etapa 3. Para escolher o arquivo de certificado de cliente, clique… o ícone ao lado do 
campo de arquivo do certificado de cliente e escolha o trajeto onde você salvar o arquivo de
certificado de cliente em seu PC.
 
Etapa 4. Para escolher o arquivo-chave privado do cliente, clique… o ícone ao lado do
campo do arquivo-chave privado do cliente e escolha o trajeto onde você salvar o arquivo-
chave privado do cliente em seu PC.



Etapa 5. Incorpore a chave preshared ao campo chave PreShared. Esta deve ser a mesma
chave que você usa durante a configuração do túnel.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração da fase 1
 

Etapa 1. Clique a aba da fase 1.
 

 
Nota: Na seção da fase 1, você pode configurar os parâmetros tais que ISAKMP SA com o
gateway do cliente pode ser estabelecido.
 
Etapa 2. Escolha o tipo apropriado das trocas de chave do tipo lista de drop-down da troca.
 

• Principal — A identidade dos pares é fixada.
 
• Agressivo — A identidade dos pares não é fixada.
 



 
 
Etapa 3. Na lista de drop-down da troca DH, escolha o grupo apropriado que foi escolhido
durante a configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 4. Na lista de drop-down do algoritmo da cifra, escolha a opção apropriada que foi
escolhida durante a configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 5. Na lista de drop-down do comprimento chave da cifra, escolha a opção que
combina o comprimento chave da opção que foi escolhida durante sua configuração da
conexão de VPN.
 
Etapa 6. Na lista de drop-down do algoritmo de hash, escolha a opção que foi escolhida
durante sua configuração da conexão de VPN.
 
Passo 7. No campo chave do limite de tempo da vida, incorpore o valor usado durante sua
configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 8. No campo chave do limite dos dados da vida, incorpore o valor aos quilobytes para
proteger. O valor padrão é 0 que desliga a característica. 
 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação compatível do Vendor ID do ponto
de verificação da possibilidade.
 



 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração da fase 2
 

Etapa 1. Clique a aba da fase 2.
 

 
Nota: Na seção da fase 2, você pode configurar os parâmetros tais que IPsec SA com o
gateway do cliente remoto pode ser estabelecido.
 
Etapa 2. Na lista de drop-down do algoritmo da transformação, escolha a opção que foi
escolhida durante a configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 3. Na lista de drop-down do comprimento chave da transformação, escolha a opção



que combina o comprimento chave da opção que foi escolhida durante a configuração da
conexão de VPN.
 
Etapa 4. Na lista de drop-down do algoritmo HMAC, escolha a opção que foi escolhida
durante a configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 5. Na lista de drop-down da troca PFS, escolha a opção que foi escolhida durante a
configuração da conexão de VPN.
 
Etapa 6. No campo chave do limite de tempo da vida, incorpore o valor usado durante a
configuração da conexão de VPN.
 
Passo 7. No campo chave do limite dos dados da vida, incorpore o valor aos quilobytes para
proteger. O valor padrão é 0 que desliga a característica. 
 

 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração das normas
 

Etapa 1.Click a aba da política.
 



 
Nota: Na seção de política, a política de IPsec é definida, que é exigida para que o cliente
se comunique com o host para a configuração do local.
 
Etapa 2. Na lista de drop-down do nível da geração da política, escolha a opção apropriada. 
 

• Auto — O nível de política de IPsec necessário é determinado automaticamente.
 
• Exija — Uma associação de segurança original para cada política não é negociada.
 
• Original — Uma associação de segurança original para cada política é negociada.
 
• Compartilhado — A política apropriada é gerada a nível necessário.
 

 
 
Etapa 3. (opcional) para mudar as negociações de IPSec, verifica a caixa de verificação 



persistente das associações de segurança da manutenção. Se permitida, a negociação é
feita para cada política diretamente após conectado. Se desabilitado, a negociação é feita
em uma base da necessidade.
 
Etapa 4. (opcional) para receber uma lista de rede automaticamente fornecida do
dispositivo, ou para enviar à revelia todos os pacotes ao RV0XX, verifica a topologia da
obtenção automaticamente ou escava um túnel toda a caixa de verificação. Se desmarcada,
a configuração deve ser executada manualmente. Se isto é verificado, salte para pisar 10.
 

 
Etapa 5. O clique adiciona para adicionar uma entrada da topologia na tabela. A janela de
entrada da topologia aparece.
 

 
Etapa 6. No tipo lista de drop-down, escolha a opção apropriada.
 

• Inclua — A rede é alcançada através de um gateway de VPN.
 
• Exclua — A rede é alcançada com a conectividade local.
 



 
Passo 7. No campo de endereço, incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do RV0XX.
 
Etapa 8. No campo da Máscara de rede, incorpore o endereço da máscara de sub-rede do
dispositivo.
 

 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique. O endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e
o endereço da máscara de sub-rede do RV0XX são indicados na lista de recursos da rede
remota.
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique, que retorna o usuário ao indicador do Access Manager
VPN onde a conexão de VPN nova é indicada.
 



  
Conecte
 

Esta seção explica como setup a conexão de VPN os ajustes são configurados afinal que. A
informação exigida do início de uma sessão é a mesma que o acesso de cliente VPN
configurado no dispositivo.
 
Etapa 1. Clique a conexão de VPN desejada.
 
Etapa 2. O clique conecta.
 



 
O VPN conecta o indicador aparece:
 

 
 
Etapa 3. Incorpore o username para o VPN ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 4. Incorpore a senha para a conta de usuário VPN ao campo de senha.
 
Etapa 5. O clique conecta. O musaranho que o VPN macio conecta o indicador aparece:
 



 
 
Etapa 6. (opcional) para desabilitar a conexão, disconexão do clique.
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