
Instalação VPN avançada em RV215W 
Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é uma conexão segura estabelecida dentro de uma rede
ou entre redes. Os VPN servem para isolar o tráfego entre host especificados e redes do
tráfego dos host não autorizados e das redes. Este artigo explica como configurar a
instalação VPN avançada no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Instalação VPN avançada
 
Configurações inicial
 

Este procedimento explica como configurar as configurações inicial da instalação VPN
avançada.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > avançou a instalação
VPN. A página avançada da instalação VPN abre:
 

 
Verificação (opcional) de etapa 2. a caixa de verificação da possibilidade no campo NAT
Traversal se você quer permitir o Network Address Translation (NAT) Traversal para a
conexão de VPN. O NAT Traversal permite que uma conexão de VPN seja feita entre os
gateways que usam o NAT. Escolha esta opção se sua conexão de VPN passa através de
um gateway NAT-permitido.
 
Verificação que (opcional) de etapa 3. a caixa de verificação da possibilidade no campo de
NETBIOS se você quer permitir Network Basic Input/Output System (NetBIOS) transmite
para ser enviada através da conexão de VPN. NetBIOS permite que os anfitriões



comuniquem-se um com o otro dentro de um LAN.
  

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.
 
Etapa1. Na tabela da política de IKE, o clique adiciona a fileira 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 e o clique edite. As mudanças avançadas da página da instalação VPN:
 

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

• 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. Da lista de drop-down do algoritmo de criptografia, escolha uma opção.
 

• 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 o 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. O AES é mais rápido e mais seguro do que o
DES. Geralmente, o 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. Da lista de drop-down do algoritmo de autenticação, escolha uma opção.
 

• 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 o SHA-1 é mais
rápido mas fixa-se 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
fixa-se do que o MD5 e o SHA-1.
 

Etapa 6. No campo de chave pré-compartilhada, incorpore uma chave preshared que a
política de IKE use.



Passo 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. No campo da SA-vida, entre em quanto tempo nos segundos um SA para o VPN
dura antes que o SA esteja renovado.
 
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. Click Save. A página avançada original da instalação VPN reaparece.
  

Ajustes da política de VPN
 

Este procedimento explica como configurar uma política de VPN para que a conexão de
VPN use-se. Para que um VPN funcione corretamente, as políticas de VPN para ambos os
pontos finais devem ser idênticas.
 
Etapa1. Na tabela da política de VPN, o clique adiciona a fileira para criar uma política de
VPN nova. Para editar uma política de VPN, para verificar a caixa de verificação para ver se
há a política e o clique edite. As mudanças avançadas da página da instalação VPN:
 



 
Etapa 2. No campo de nome da política, dê entrada com um nome para a política de VPN.



Etapa 3. Da política datilografe a lista de drop-down, escolhem uma opção.
 

• Política manual — Esta opção permite-o configura as chaves para a criptografia de dados
e a integridade.
 
• Auto política — Esta opção usa uma política de IKE para trocas da integridade de dados
e da chave de criptografia.
 

Etapa 4. Da lista de drop-down do ponto final remoto, escolha uma opção.
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção identifica a rede
remota por um endereço IP público.
 
• FQDN — Esta opção usa um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) a uma
identificação a rede remota.
 

 
Etapa 5. No campo de entrada de texto abaixo da lista de drop-down do ponto final remoto,
incorpore o endereço IP público ou o Domain Name do endereço remoto.
 

 
Etapa 6. Da lista de drop-down do IP local, escolha uma opção.
 

• Escolha — Esta opção usa um host único como o ponto de conexão de VPN local.
 
• Sub-rede — Esta opção usa uma sub-rede da rede local como o ponto de conexão de
VPN local.
 

Passo 7. No campo 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 ou da sub-rede da sub-rede
local ou do host.
 
Etapa 8. (opcional) se você escolheu a sub-rede na etapa 6, incorpora a máscara de sub-
rede para a sub-rede local ao campo da máscara de sub-rede.
 
Etapa 9. Da lista de drop-down do IP remoto, escolha uma opção.
 

• Escolha — Esta opção usa um host único como o ponto de conexão de VPN remoto.
 
• Sub-rede — Esta opção usa uma sub-rede da rede remota como o ponto de conexão de



VPN remoto.
 

 
Etapa 10. No campo 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 ou da sub-rede da sub-rede
remota ou do host.
 
Etapa 11. (opcional) se você escolheu a sub-rede na etapa 9, incorpora a máscara de sub-
rede para a sub-rede remota ao campo da máscara de sub-rede.
 
Nota: Se você escolheu a política manual em etapa 3, execute etapa 12 a etapa 19; se não,
salte etapa 20.
 

 
Etapa 12. No campo SPI-entrante, incorpore uns três a oito caracteres hexadecimais para a
etiqueta do Security Parameter Index (SPI) para o tráfego de entrada na conexão de VPN. A
etiqueta SPI é usada para distinguir o tráfego de uma sessão do tráfego de outras sessões.
 
Etapa 13. No campo SPI-que parte, incorpore uns três a oito caracteres hexadecimais para
a etiqueta SPI para o tráfego de saída na conexão de VPN.
 
Etapa 14. Da lista de drop-down do algoritmo de criptografia, escolha uma opção.
 

• 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 o 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. O AES é mais rápido e mais seguro do que o
DES. Geralmente, o 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 15. No Chave-no campo, incorpore uma chave para a política de entrada. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 14.
 

• O DES usa uma chave de 8 caráteres.
 
• O 3DES usa umas 24 chaves do caráter.
 
• O AES-128 usa uma chave de 12 caráteres.
 
• O AES-192 usa umas 24 chaves do caráter.
 
• O AES-256 usa uma chave de 32 caráteres.
 

Etapa 16. No campo da chave-Para fora, incorpore uma chave para a política que parte. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 14. Os comprimentos chaves
são os mesmos que etapa 15.
 
Etapa 17. Da lista de drop-down do algoritmo da integridade, escolha uma opção.
 

• MD5 — O algoritmo de message digest 5 (MD5) usa um valor de hash do 128-bit para a
integridade de dados. 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
integridade de dados. O SHA-1 é mais lento mas mais seguro do que o MD5, e o SHA-1 é
mais rápido mas fixa-se 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 integridade de dados. SHA2-256 é mais lento
mas fixa-se do que o MD5 e o SHA-1.
 



 
Etapa 18. No Chave-no campo, incorpore uma chave para a política de entrada. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 17.
 

• O MD5 usa uma chave de 16 caráteres.
 
• O SHA-1 usa uma chave de 20 caráteres.
 
• SHA2-256 usa uma chave de 32 caráteres.
 

Etapa 19. No campo da chave-Para fora, incorpore uma chave para a política que parte. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 17. Os comprimentos chaves
são os mesmos que etapa 18.
 
Nota: Se você escolheu a auto política em etapa 3, execute etapa 20 a etapa 25; se não,
salte a etapa 26.
 

 
Etapa 20. No campo da SA-vida, entre em quanto tempo nos segundos o SA dura antes da
renovação.
 
Etapa 21. Da lista de drop-down do algoritmo de criptografia, escolha uma opção.
 

• 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 o 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. O AES é mais rápido e mais seguro do que o
DES. Geralmente, o 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 22. Da lista de drop-down do algoritmo da integridade, escolha uma opção.
 

• MD5 — O algoritmo de message digest 5 (MD5) usa um valor de hash do 128-bit para a
integridade de dados. 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
integridade de dados. O SHA-1 é mais lento mas mais seguro do que o MD5, e o SHA-1 é
mais rápido mas fixa-se 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 integridade de dados. SHA2-256 é mais lento
mas fixa-se do que o MD5 e o SHA-1.
 

Etapa 23. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no grupo da chave PFS para
permitir o discrição perfeita adiante (PFS). O PFS aumenta a segurança do VPN, mas
retarda a velocidade da conexão.
 
Etapa 24. (Opcional) se você escolheu permitir o PFS em etapa 23, escolha um grupo do
Diffie-Hellman (DH) juntar-se para a lista de drop-down abaixo. Mais alto o número do grupo
é, mais seguro o grupo é.
 
Etapa 25. Da lista de drop-down seleta da política de IKE, escolha que política de IKE a se
usar para a política de VPN.
 
Nota: Se você clica a vista, você está dirigido à seção de configuração de IKE da página 
avançada da instalação VPN.
 
Etapa 26. Click Save. A página avançada original da instalação VPN reaparece.
 
Etapa 27. Click Save.
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