
Análise de descarga de QuickVPN TCP 
Objetivos
 

Este artigo explica como a como capturar os pacotes com wireshark para monitorar o
tráfego do cliente quando um VPN rápido existe. O VPN rápido é uma maneira fácil
estabelecer o software de VPN em um computador remoto ou em um portátil com um nome
de usuário e uma senha simples. Isto ajudará firmemente as redes de acesso baseadas no
dispositivo usado. Wireshark é um rastreamento de pacote usado para capturar os pacotes
na rede para pesquisar defeitos.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Série RVXX
  

Analise as descargas rápidas VPN Tcp
 

 
PR-requisitos: Wireshark e cliente VPN rápido instalados no PC.
 
Etapa 1. Navegue ao Iniciar > Executar. Entre no Cmd e a janela de prompt de comando 
abre:
 

 
Etapa 2. Incorpore o sibilo 79.189.214.83.



Nota: O IP de destino na encenação acima é 79.189.214.83.
 
Etapa 3. Abra o aplicativo de Wireshark e escolha a relação através de que os pacotes são
transmitidos ao Internet e capture o tráfego.
 

 
Etapa 4. O aplicativo VPN rápido do começo dá entrada com o nome de perfil no campo de
nome de perfil.
 

 
Etapa 5. Incorpore o username ao campo de nome de usuário.
 



 
Etapa 6. Incorpore a senha ao campo de senha.
 

 
Etapa 7. Incorpore o endereço do servidor ao campo de endereço do servidor.
 



 
Etapa 8. Escolha a porta para o vpn rápido na porta para QuickVPN deixam cair para baixo
a lista.
 

 
Do uso (opcional) da verificação de etapa 9. caixa de verificação remota do servidor DNS
para usar o servidor DNS remoto um pouco do que o local.
 
Etapa 10. O clique conecta.
 



 
Etapa 11.Open o arquivo capturado do tráfego.
 



Para que uma conexão de QuickVPN aconteça há três coisas principais que necessidades
de ser verificado
 

• Conexão.
 
• Política de ativação (certificado da verificação).
 
• Verifique a rede.
 

Para verificar a conexão que nós precisamos de ver primeiramente que os pacotes do
Transport Layer Security (TLSv1) na captação para traficar e nela antecessor fixam o
soquete Layer(SSL) são os protocolos criptograficamente que fornecem a Segurança para a
comunicação sobre a rede.
 
A política de ativação pode ser verificada com o pacote do Internet Security Association and
Key Management Protocol (ISAKMP) o no tráfego capturado wireshark. Define o mecanismo
de autenticação, a criação e o gerenciamento de segurança Association(SA) e as técnicas
da geração chave e a mitigação da ameaça. Usa o IKE para trocas de chave.
 
O ISAKMP ajuda a decidir que o formato de pacote de informação para estabelecer,
negociar, alterar e suprimir do SA.It tem a vária informação exigida para vários serviços de
segurança de rede como o serviço da camada IP ex: Autenticação do encabeçamento,
encapsulamento do peso útil. Serviços do transporte ou da camada de aplicativo ou
autoproteção do tráfego da negociação. O ISAKMP define cargas úteis para trocar a
geração chave e os dados de autenticação. Estes formatos fornecem uma estrutura
consistente transferindo a chave e os dados de autenticação que são independente da
técnica, do algoritmo de criptografia e do mecanismo da autenticação da geração chave.
 
O peso útil da Segurança do encapsulamento (ESP) é usado para verificar a
confidencialidade, a integridade sem conexão da autenticação de origem de dados, um
serviço da anti-repetição e o fluxo de tráfego limitado. No vpn rápido o ESP é um membro
do protocolo IPSec. É usado para fornecer a autenticidade, a integridade e a
confidencialidade dos pacotes. Apoia a criptografia e a autenticação separadamente.
 
Nota: A criptografia sem autenticação não é recomendada.
 
O ESP não é usado para proteger o cabeçalho IP mas no modo de túnel que o pacote IP
inteiro é encapsulado com um cabeçalho de pacote de informação novo é adicionado e tido
recursos para ao pacote IP interno do todo que inclui o cabeçalho interno. Opera-se sobre o
IP e usa-se 50 pés do número de protocolo.
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