
Gateway à configuração do Virtual Private
Network (VPN) do gateway na série do VPN
Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

Os VPN são usados para formar muito conexões seguras sobre dois valores-limite, sobre o
público ou o Internet compartilhado, com o que é chamado um túnel VPN. Mais
especificamente uma conexão de VPN do gateway para gateway permite dois Roteadores
conectar firmemente entre si e um cliente em uma extremidade a parecer logicamente parte
de ser a mesma rede remota na outra extremidade. Isto permite os dados e os recursos a
ser compartilhados mais facilmente e firmemente sobre o Internet. A configuração deve ser
feita em ambos os lados da conexão para que uma conexão de VPN bem sucedida do
gateway para gateway seja estabelecida. A finalidade deste artigo é guiá-lo com a
configuração de uma conexão de VPN do gateway para gateway na série do VPN Router
RV32x. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Gateway ao gateway
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > gateway ao gateway. 
O gateway à página do gateway abre:
 



 
Para que a conexão de VPN trabalhe corretamente, os valores da segurança de protocolo
do Internet (IPsec) em ambos os lados da conexão devem ser os mesmos. Os ambos os
lados da conexão devem pertencer às redes de área local diferentes (LAN), e pelo menos a
um do Roteadores a ser identificável por um endereço IP estático ou por um nome de host
DNS dinâmico.
  

Adicionar um túnel novo
 



 
• No. do túnel — Indica o túnel atual que está indo ser criado. Os suportes de roteador 100
túneis.
 

Etapa 1. Dê entrada com um nome para o túnel VPN no campo de nome de túnel. Não tem
que combinar o nome usado no outro extremo do túnel.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down da relação escolha a porta do Wide Area Network (WAN)
usar-se para o túnel.
 

• WAN1 — A porta MACILENTO dedicada do roteador.
 
• WAN2 — A porta WAN2/DMZ do roteador. Somente indicadores no menu suspenso se
esteve configurado enquanto WAN e não uma porta da zona desmilitarizar (DMZ).
 
• USB1 — A porta USB1 do roteador. Trabalha somente se há um dongle de USB
3G/4G/LTE anexado à porta.
 
• USB2 — A porta de USB2 do roteador. Trabalha somente se há um dongle de USB
3G/4G/LTE anexado à porta.
 

Etapa 3. Da lista de drop-down fechando do modo escolha a Segurança do túnel usar-se.
 

• Manual — Esta opção deixa-o manualmente configurar a chave em vez de negociar a
chave com o outro lado da conexão de VPN.
 
• IKE com chave Preshared — Escolha esta opção permitir o protocolo do intercâmbio de
chave de Internet (IKE) que se ajusta - acima de uma associação de segurança no túnel
VPN. O IKE usa uma chave preshared para autenticar um peer remoto.
 
• IKE com certificado — Escolha esta opção permitir o protocolo do Internet Key Exchange
(IKE) com certificado que oferece uma maneira mais segura de gerar e trocar
automaticamente chaves preshared para estabelecer mais autenticado e comunicações
seguras para o túnel.
 

Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o túnel VPN. É
permitido à revelia.
  

Instalação do grupo local
 

Estes ajustes devem combinar “os ajustes da instalação de grupo remota” para o roteador
na outra extremidade do túnel VPN.
 
Nota: Se o manual ou o IKE com chave Preshared foram selecionados da lista de drop-
down fechando do modo de etapa 3 Add um começo novo do túnel de etapa 1 e de etapas 2
4. da faixa clara. Se o IKE com certificado era etapa selecionada 1. da faixa clara.
 



 
Etapa1. Da lista de drop-down do tipo de gateway da segurança local escolha o método
identificar o roteador para estabelecer o túnel VPN.
 

• IP somente — O acesso ao túnel é possível através de um IP estático de WAN somente.
Você pode escolher esta opção se somente o roteador tem qualquer IP estático de WAN.
O endereço IP de WAN estático é um campo gerado automóvel.
 
• Autenticação do Domain Name IP+ (FQDN) — O acesso ao túnel é possível através de
um endereço IP estático e de um domínio registrado. Se você escolhe esta opção, dê
entrada com o nome do domínio registrado no campo do Domain Name. O endereço IP de
WAN estático é um campo gerado automóvel.
 
• ADDR do email IP+. (USER) autenticação FQDN — O acesso ao túnel é possível com
um endereço IP estático e um endereço email. Se você escolhe esta opção, incorpore o
endereço email ao campo do endereço email. O endereço IP de WAN estático é um
campo gerado automóvel.
 
• IP dinâmico + autenticação do Domain Name (FQDN) — o acesso ao túnel é possível
através de um endereço IP dinâmico e de um domínio registrado. Se você escolhe esta
opção, dê entrada com o nome do domínio registrado no campo do Domain Name.
 
• IP dinâmico + ADDR do email. (USER) autenticação FQDN — O acesso ao túnel é
possível com um endereço IP dinâmico e um endereço email. Se você escolhe esta opção,
incorpore o endereço email ao campo do endereço email.
 

Nota: As seguintes mudanças na área de instalação do grupo local mudam ao trabalhar com
o IKE com certificado.
 

 
A lista de drop-down do tipo de gateway da segurança local torna-se uneditable e indica-se
o certificado IP+. Este é o recurso LAN que pode usar o túnel. 
O campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT indica o endereço IP de



WAN do dispositivo. Não é usuário editável.
 
Etapa 2. Escolha um certificado da lista de drop-down local do certificado. Os Certificados
fornecem uma Segurança mais forte da autenticação nas conexões de VPN.
 
Clique (opcional) de etapa 3. o botão do Auto-gerador para indicar o indicador do gerador
certificado para configurar e gerar Certificados.
 
Clique (opcional) de etapa 4. o botão do certificado de importação para indicar meu 
indicador do certificado para ver e configurar Certificados.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down do tipo de grupo da segurança local escolha um do seguinte:
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção deixa-o especificar
um dispositivo que pode usar este túnel VPN. Você precisa somente de incorporar o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo ao campo do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Sub-rede — Escolha esta opção permitir todos os dispositivos que pertencem à mesma
sub-rede para usar o túnel VPN. Você precisa de incorporar o endereço IP da rede ao
campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e sua máscara de sub-
rede respectiva no campo da máscara de sub-rede.
 
• Escala IP — Escolha esta opção especificar uma escala dos dispositivos que podem usar
o túnel VPN. Você precisa de incorporar o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT e o último endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da escala
dos dispositivos ao campo IP do campo e da extremidade IP do começo.
  

Instalação de grupo remota
 

Estes ajustes devem combinar os ajustes Setup “grupo local” para o roteador na outra
extremidade do túnel VPN.
 
Nota: Se o manual ou o IKE com chave Preshared foram selecionados da lista de drop-
down fechando do modo de etapa 3 Add um começo novo do túnel de etapa 1 e de etapas 2
da faixa clara ao 5. Ou se o IKE com certificado era etapa selecionada 1. da faixa clara.
 

 
Etapa1. Do gateway de segurança remoto datilografe a lista de drop-down, escolhem o
método identificar o outro roteador para estabelecer o túnel VPN.
 

• IP somente — O acesso ao túnel é possível através de um IP estático de WAN somente.
Se você conhece o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador
remoto escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na lista de drop-
down diretamente abaixo do tipo remoto campo do gateway de segurança e incorpore o
endereço. Escolha o IP pelo DNS resolvido se você não conhece o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT mas conhece o Domain Name e incorpora o Domain Name



do roteador ao IP pelo campo resolvido DNS.
 
• Autenticação do Domain Name IP+ (FQDN) — O acesso ao túnel é possível através de
um endereço IP estático e de um domínio registrado do roteador. Se você conhece o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador remoto escolha o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na lista de drop-down diretamente
abaixo do tipo remoto campo do gateway de segurança e incorpore o endereço. Escolha o
IP pelo DNS resolvido se você não conhece o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT mas conhece o Domain Name e incorpora o Domain Name do roteador ao
IP pelo campo resolvido DNS. Se você escolhe esta opção, dê entrada com o nome do
domínio registrado no campo do Domain Name.
 
• O IP+ envia por correio eletrónico o ADDR. (USER) autenticação FQDN — O acesso ao
túnel é possível com um endereço IP estático e um endereço email. Se você conhece o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador remoto escolha o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na lista de drop-down diretamente
abaixo do tipo remoto campo do gateway de segurança e incorpore o endereço. Escolha o
IP pelo DNS resolvido se você não conhece o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT mas conhece o Domain Name e incorpora o Domain Name do roteador ao
IP pelo campo resolvido DNS. Incorpore o endereço email ao campo do endereço email.
 
• IP dinâmico + autenticação do Domain Name (FQDN) — o acesso ao túnel é possível
através de um endereço IP dinâmico e de um domínio registrado. Se você escolhe esta
opção, dê entrada com o nome do domínio registrado no campo do Domain Name.
 
• IP dinâmico + ADDR do email. (USER) autenticação FQDN — O acesso ao túnel é
possível com um endereço IP dinâmico e um endereço email. Se você escolhe esta opção,
incorpore o endereço email ao campo do endereço email. 
Nota: Se ambo o Roteadores tem os endereços IP dinâmicos não escolhem o IP dinâmico
+ o endereço email para ambos os gateways.
 

Nota: As seguintes mudanças na área de instalação de grupo remota mudam ao trabalhar
com o IKE com certificado.
 

 
O tipo remoto lista de drop-down do gateway de segurança torna-se uneditable e indica-se o
certificado IP+. Este é o recurso LAN que pode usar o túnel.
 
Etapa 2. Se você conhece o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
roteador remoto escolha o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na lista de
drop-down diretamente abaixo do tipo remoto campo do gateway de segurança e incorpore
o endereço. Escolha o IP pelo DNS resolvido se você não conhece o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT mas conhece o Domain Name e incorpora o Domain Name



do roteador remoto ao IP pelo campo resolvido DNS
 
Etapa 3. Escolha um certificado da lista de drop-down remota do certificado. Os Certificados
fornecem uma Segurança mais forte da autenticação nas conexões de VPN.
 
Clique (opcional) de etapa 4. o botão remoto do certificado da importação para importar um
certificado novo.
 
Clique (opcional) de etapa 5. o botão da autorização CSR para identificar o certificado com
uma requisição de assinatura digital.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do tipo de grupo da segurança local escolha um do seguinte:
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção deixa-o especificar
um dispositivo que pode usar este túnel VPN. Você precisa somente de incorporar o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo ao campo do
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
• Sub-rede — Escolha esta opção permitir todos os dispositivos que pertencem à mesma
sub-rede para usar o túnel VPN. Você precisa de incorporar o endereço IP da rede ao
campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e sua máscara de sub-
rede respectiva no campo da máscara de sub-rede.
 
• Escala IP — Escolha esta opção especificar uma escala dos dispositivos que podem usar
o túnel VPN. Você precisa de incorporar o primeiro endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT e o último endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da escala
dos dispositivos. No campo IP do campo e da extremidade IP do começo.
  

Instalação do IPsec
 

Para que a criptografia sido setup corretamente entre as duas extremidades do túnel VPN
devem ambos ter o exato os mesmos ajustes. O IPsec cria neste caso uma autenticação
segura entre os dois dispositivos. Faz assim em duas fases.
  
IPsec Setup para o modo do chave manual
 
Somente disponível se o manual foi selecionado da lista de drop-down fechando do modo
de etapa 3 Add um túnel novo. Este é um modo de segurança feito sob encomenda para
gerar uma chave de segurança nova por si próprio e não à negociação com a chave. É o
melhor a usar-se durante o Troubleshooting e o ambiente estatístico pequeno.
 

 
Etapa 1. Incorpore o valor hexadecimal original para o Security Parameter Index entrante
(SPI) ao campo entrante SPI. O SPI é cabeçalho de protocolo dentro levado do
Encapsulating Security Payload (ESP) que determinam junto a proteção para o pacote



recebido. Você pode entrar de 100 ao FFFFFFFF.
 
Etapa 2. Incorpore o valor hexadecimal original para o SPI ao campo que parte SPI. O SPI é
cabeçalho de ESP dentro levado que determinam junto a proteção para o pacote de saída.
Você pode entrar de 100 ao FFFFFFFF.
 
Nota: O SPI entrante e que parte deve combinar-se no ambas as extremidades a fim
estabelecer um túnel.
 
Etapa 3. Escolha o método de criptografia apropriado da lista de drop-down da criptografia.
A criptografia recomendada é 3DES. O túnel VPN precisa de usar o mesmo método de
criptografia para ambos suas extremidades.
 

• DES — O DES (criptografia padrão de dados) é um 56-bit velho, mais para trás -
compatível, o método de criptografia que não é tão por mais seguro que seja fácil quebrar.
 
• 3DES — O 3DES (Triple Data Encryption Standard) é um bit 168, método de criptografia
simples para aumentar o tamanho chave cifra completamente os dados por três vezes que
fornecem mais Segurança então DES.
 

Etapa 4. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down da
autenticação. A autenticação recomendada é SHA1. O túnel VPN precisa de usar o mesmo
método de autenticação para ambos suas extremidades.
 

• MD5 — MD5 (função de mistura hexadecimal do dígito do message digest Algorithm-
5)represents 32 que fornecem a proteção aos dados do ataque malicioso pelo cálculo de
checksum.
 
• SHA1 — O SHA1 (versão 1 do algoritmo de mistura segura) é uma função de mistura do
160-bit que seja mais segura do que o MD5.
 

Etapa 5. Incorpore a chave para cifrar e decifrar dados no campo de chave de criptografia.
Se você escolhe o DES como o método de criptografia em etapa 3, incorpore um valor
hexadecimal de 16 dígitos. Se você escolhe o 3DES como o método de criptografia em
etapa 3, incorpore um valor hexadecimal de 40 dígitos.
 
Etapa 6. Incorpore uma chave pré-compartilhada para autenticar o tráfego no campo de
chave de autenticação. Se você escolhe o MD5 como o método de autenticação em etapa
4, incorpore um valor hexadecimal de 32 dígitos. Se você escolhe o SHA como o método de
autenticação em etapa 4, incorpore um valor hexadecimal de 40 dígitos. O túnel VPN
precisa de usar a mesma chave preshared para ambos suas extremidades.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  
IPsec Setup para o IKE com chave Preshared
 
Somente disponível se o IKE com chave Preshared foi selecionado da lista de drop-down
fechando do modo de etapa 3 Add um túnel novo.
 



 
Etapa 1. Escolha o grupo apropriado da fase 1 DH da lista de drop-down do grupo da fase 1
DH. A fase 1 é usada para instituir a associação de segurança simples, lógica (SA) entre as
duas extremidades do túnel para apoiar seguro autentica uma comunicação. O Diffie-
Hellman (DH) é um protocolo de intercâmbio chave da criptografia que seja usado durante a
conexão da fase 1 para compartilhar de uma chave secreta para autenticar uma
comunicação.
 

• O grupo1 - 768 mordidos — representa a chave a mais de grande resistência e o grupo o
mais seguro da autenticação. Precisa mais hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se
a velocidade da rede é alta.
 
• O grupo2 - 1024 mordidos — representa uma chave mais de grande resistência e um
grupo mais seguro da autenticação. Precisa algum tempo para computar as chaves IKE.
 
• O grupo 5 - 1536 mordidos — representa a chave da mais baixa força e o grupo o mais
incerto da autenticação. Precisa menos hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se a
velocidade da rede é baixa.
 

Etapa 2. Escolha a criptografia apropriada da fase 1 cifrar a chave da lista de drop-down da
criptografia da fase 1. O AES-128, o AES-192, ou o AES-256 são recomendados. O túnel
VPN precisa de usar o mesmo método de criptografia para ambos suas extremidades.
 

• DES — O Data Encryption Standard (DES) é 56-bit, o método de criptografia velho que
não é método de criptografia muito seguro no mundo de hoje.
 
• 3DES — O Triple Data Encryption Standard (3DES) é um 168-bit, método de criptografia
simples para aumentar o tamanho chave cifra completamente os dados por três vezes que
fornecem mais Segurança do que o DES.
 
• AES-128 — O Advanced Encryption Standard (AES) é o método de criptografia do 128-
bit que transforma o texto simples no texto de cifra com as repetições dos ciclos 10.
 
• AES-192 — É o método de criptografia do 192-bit que transforma o texto simples no texto



de cifra com 12 repetições dos ciclos.
 
• AES-256 — É um método de criptografia do 256-bit que transforme o texto simples no
texto de cifra com 14 repetições dos ciclos.
 

Etapa 3. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down da
autenticação da fase 1. O túnel VPN precisa de usar o mesmo método de autenticação para
ambos suas extremidades. O SHA1 é recomendado.
 

• MD5 — O message digest Algorithm-5 (MD5) representa uma função de mistura
hexadecimal de 32 dígitos que fornecem a proteção aos dados do ataque malicioso pelo
cálculo de checksum.
 
• SHA1 — Uma função de mistura do 160-bit que seja mais segura do que o MD5.
 

Etapa 4. Incorpore a quantidade de tempo aos segundos que o túnel VPN permanece ativo
no campo do tempo da vida da fase 1 SA.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação do discrição perfeita adiante para fornecer mais
proteção às chaves. Esta opção reserva gerar uma chave nova se qualquer chave é
comprometida. Os dados criptografados são comprometidos somente com a chave
comprometida. Assim fornecem mais seguro e autenticam uma comunicação enquanto
fixam outras chaves uma chave está comprometida embora que. Esta é uma ação
recomendada porque fornece mais Segurança.
 
Etapa 6. Escolha o grupo apropriado da fase 2 DH da lista de drop-down do grupo da fase 2
DH. A fase 1 é usada para instituir a associação de segurança simples, lógica (SA) entre as
duas extremidades do túnel para apoiar seguro autentica uma comunicação. O DH é um
protocolo de intercâmbio da chave criptográfica que seja usado durante a conexão da fase 1
para compartilhar da chave secreta para autenticar uma comunicação.
 

• O grupo1 - 768 mordidos — representa a chave a mais de grande resistência e o grupo o
mais seguro da autenticação. Precisa mais hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se
a velocidade da rede é alta.
 
• O grupo2 - 1024 mordidos — representa uma chave mais de grande resistência e um
grupo mais seguro da autenticação.  Precisa algum tempo para computar as chaves IKE.
 
• O grupo 5 - 1536 mordidos — representa a chave da mais baixa força e o grupo o mais
incerto da autenticação. Precisa menos hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se a
velocidade da rede é baixa.
 

Nota: Porque nenhuma chave nova não é gerada, você não precisa de configurar o grupo
da fase 2 DH se você desmarca o discrição perfeita adiante na etapa 5.
 
Etapa 7. Escolha a criptografia apropriada da fase 2 cifrar a chave da lista de drop-down da
criptografia da fase 2. O AES-128, o AES-192, ou o AES-256 são recomendados. O túnel
VPN precisa de usar o mesmo método de criptografia para ambos suas extremidades.
 

• DES — O DES é 56-bit, o método de criptografia velho que não é método de criptografia
muito seguro no mundo de hoje.
 
• 3DES — O 3DES é um 168-bit, método de criptografia simples para aumentar o tamanho
chave cifra completamente os dados por três vezes que fornecem mais Segurança do que
o DES.



• AES-128 — O AES é o método de criptografia do 128-bit que transforma o texto simples
no texto de cifra com as repetições dos ciclos 10.
 
• AES-192 — É o método de criptografia do 192-bit que transforma o texto simples no texto
de cifra com 12 repetições dos ciclos.
 
• AES-256 — É um método de criptografia do 256-bit que transforme o texto simples no
texto de cifra com 14 repetições dos ciclos.
 

Etapa 8. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down da
autenticação da fase 2. O túnel VPN precisa de usar o mesmo método de autenticação para
ambos suas extremidades.
 

• MD5 — O MD5 representa uma função de mistura hexadecimal de 32 dígitos que
fornecem a proteção aos dados do ataque malicioso pelo cálculo de checksum.
 
• SHA1 — A versão 1 do algoritmo de mistura segura (SHA1) é uma função de mistura de
160 bit que seja mais segura do que o MD5.
 
• Zero — Nenhum método de autenticação é usado.
 

Etapa 9. Incorpore a quantidade de tempo aos segundos que o túnel VPN permanece ativo
no campo do tempo da vida da fase 2 SA.
 
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação chave Preshared mínima da complexidade se
você quer permitir o medidor da força para a chave preshared.
 
Etapa 11. Incorpore uma chave que seja compartilhada previamente entre os pares IKE no
campo chave Preshared. Até 30 hexadecimais e o caráter podem ser usados como uma
chave preshared. O túnel VPN precisa de usar a mesma chave preshared para ambos suas
extremidades.
 
Nota: Recomenda-se fortemente mudar frequentemente a chave preshared entre os pares
IKE assim que o VPN permanece seguro.
 
O medidor Preshared da força chave mostra a força da chave preshared através das barras
de cor. O vermelho indica a força fraca, o amarelo indica que a força e o verde aceitáveis
indicam a força forte.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  
IPsec Setup para o IKE com certificado
 
Somente disponível se o IKE com certificado foi selecionado da lista de drop-down fechando
do modo de etapa 3 Add um túnel novo.
 



 
Etapa 1. Escolha o grupo apropriado da fase 1 DH da lista de drop-down do grupo da fase 1
DH. A fase 1 é usada para estabelecer o SA simples, lógico (associação de segurança)
entre as duas extremidades do túnel para apoiar seguro autentica uma comunicação. O DH
é um protocolo de intercâmbio da chave criptográfica que seja usado durante a conexão da
fase 1 para compartilhar da chave secreta para autenticar uma comunicação.
 

• O grupo1 - 768 mordidos — representa a chave a mais de grande resistência e o grupo o
mais seguro da autenticação. Mas precisa mais hora de computar as chaves IKE. Prefere-
se se a velocidade da rede é alta.
 
• O grupo2 - 1024 mordidos — representa uma chave mais de grande resistência e um
grupo mais seguro da autenticação. Mas precisa algum tempo para computar as chaves
IKE.
 
• O grupo 5 - 1536 mordidos — representa a chave da mais baixa força e o grupo o mais
incerto da autenticação. Precisa menos hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se a
velocidade da rede é baixa.
 

Etapa 2. Escolha a criptografia apropriada da fase 1 cifrar a chave da lista de drop-down da
criptografia da fase 1. O AES-128, o AES-192, ou o AES-256 são recomendados. O túnel
VPN precisa de usar o mesmo método de criptografia para ambos suas extremidades.
 

• DES — O DES é 56-bit, o método de criptografia velho que não é método de criptografia
muito seguro no mundo de hoje.
 
• 3DES — O 3DES é um 168-bit, método de criptografia simples para aumentar o tamanho
chave cifra completamente os dados por três vezes que fornecem mais Segurança do que
o DES.
 
• AES-128 — O AES é o método de criptografia do 128-bit que transforma o texto simples
no texto de cifra com as repetições dos ciclos 10.
 
• AES-192 — É o método de criptografia do 192-bit que transforma o texto simples no texto
de cifra com 12 repetições dos ciclos.
 
• AES-256 — É um método de criptografia do 256-bit que transforme o texto simples no
texto de cifra com 14 repetições dos ciclos.



Etapa 3. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down da
autenticação da fase 1. O túnel VPN precisa de usar o mesmo método de autenticação para
ambos suas extremidades. O SHA1 é recomendado.
 

• MD5 — O MD5 representa uma função de mistura hexadecimal de 32 dígitos que
fornecem a proteção aos dados do ataque malicioso pelo cálculo de checksum.
 
• SHA1 — Uma função de mistura do 160-bit que seja mais segura do que o MD5.
 

Etapa 4. Incorpore a quantidade de tempo aos segundos que o túnel VPN permanece ativo
no campo do tempo da vida da fase 1 SA.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação do discrição perfeita adiante para fornecer mais
proteção às chaves. Esta opção reserva gerar uma chave nova se qualquer chave é
comprometida. Os dados criptografados são comprometidos somente com a chave
comprometida. Assim fornecem uma comunicação mais segura e mais autenticada
enquanto fixam outras chaves quando uma outra chave está comprometida. Esta é uma
ação recomendada porque fornece mais Segurança.
 
Etapa 6. Escolha o grupo apropriado da fase 2 DH da lista de drop-down do grupo da fase 2
DH. A fase 1 é usada para estabelecer o SA simples, lógico entre as duas extremidades do
túnel para apoiar seguro autentica uma comunicação. O DH é um protocolo de intercâmbio
da chave criptográfica que seja usado durante a conexão da fase 1 para compartilhar da
chave secreta para autenticar uma comunicação.
 

• O grupo1 - 768 mordidos — representa a chave a mais de grande resistência e o grupo o
mais seguro da autenticação. Mas precisa mais hora de computar as chaves IKE. Prefere-
se se a velocidade da rede é alta.
 
• O grupo2 - 1024 mordidos — representa uma chave mais de grande resistência e um
grupo mais seguro da autenticação. Mas precisa algum tempo para computar as chaves
IKE.
 
• O grupo 5 - 1536 mordidos — representa a chave da mais baixa força e o grupo o mais
incerto da autenticação. Precisa menos hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se a
velocidade da rede é baixa.
 

Nota: Porque nenhuma chave nova não é gerada, você não precisa de configurar o grupo
da fase 2 DH se você desmarcou o discrição perfeita adiante na etapa 5.
 
Etapa 7. Escolha a criptografia apropriada da fase 2 cifrar a chave da lista de drop-down da
criptografia da fase 2. O AES-128, o AES-192, ou o AES-256 são recomendados. O túnel
VPN precisa de usar o mesmo método de criptografia para ambos suas extremidades.
 

• DES — O DES é 56-bit, o método de criptografia velho que não é método de criptografia
muito seguro no mundo de hoje.
 
• 3DES — O 3DES é um 168-bit, método de criptografia simples para aumentar o tamanho
chave cifra completamente os dados por três vezes que fornecem mais Segurança do que
o DES.
 
• AES-128 — O AES é o método de criptografia do 128-bit que transforma o texto simples
no texto de cifra com as repetições dos ciclos 10.
 
• AES-192 — É o método de criptografia do 192-bit que transforma o texto simples no texto



de cifra com 12 repetições dos ciclos.
 
• AES-256 — É um método de criptografia do 256-bit que transforme o texto simples no
texto de cifra com 14 repetições dos ciclos.
 

Etapa 8. Escolha o método de autenticação apropriado da lista de drop-down da
autenticação da fase 2. O túnel VPN precisa de usar o mesmo método de autenticação para
ambos suas extremidades.
 

• MD5 — O MD5 representa uma função de mistura hexadecimal de 32 dígitos que
fornecem a proteção aos dados do ataque malicioso pelo cálculo de checksum.
 
• SHA1 — O SHA1 é uma função de mistura de 160 bit que seja mais segura do que o
MD5.
 
• Zero — Nenhum método de autenticação é usado.
 

Etapa 9. Incorpore a quantidade de tempo aos segundos que o túnel VPN permanece ativo
no campo do tempo da vida da fase 2 SA.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  
Instalação avançada do IPsec (opcional) para o IKE com certificado e o IKE com chave
Preshared
 
As opções avançadas estão disponíveis se o IKE com certificado ou o IKE com chave de
Presahred foram selecionados da lista de drop-down fechando do modo de etapa 3 Add um
túnel novo. Os mesmos ajustes estão disponíveis para ambos os tipos de fechar modos.
 
Etapa 1. Clique o botão Advanced+ para indicar as opções avançadas do IPsec.
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do modo assertivo se sua velocidade de rede é
baixa. Troca os ID dos pontos finais do túnel no texto claro durante a conexão SA, que exige
menos hora de trocar mas fixa-se menos.
 
Etapa 3. Verifique a compressa (protocolo ip payload compression do apoio (IPComp)) caixa
de verificação se você quer comprimir o tamanho do IP datagram. IPComp é um protocolo
de compactação IP que esteja usado para comprimir o tamanho do IP datagram, se a
velocidade de rede é baixa e o usuário quer transmitir rapidamente os dados sem nenhuma
perda através da rede lenta.
 
A caixa de verificação da manutenção de atividade da etapa 4.Check se você quer sempre
a conexão do túnel VPN permanece ativa. Ajuda a restabelecer imediatamente as conexões
se alguma conexão se torna inativa.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação do algoritmo de hash AH se você quer à
autenticação o encabeçamento da autenticação (AH). O AH fornece a autenticação ao
origem de dados, integridade de dados com a soma de verificação e a proteção é
prolongada no cabeçalho IP. O túnel deve ter o mesmo algoritmo para ambos seus lados.
 

• MD5 — O MD5 representa a função de mistura hexadecimal do dígito 128 que fornecem
a proteção aos dados do ataque malicioso pelo cálculo de checksum.



• SHA1 — O SHA1 é uma função de mistura de 160 bit que seja mais segura do que o
MD5.
 

Etapa 6. Verifique o broadcast de netbios se você quer permitir o tráfego não-roteável
através do túnel VPN. O padrão é desmarcado. NetBIOS é usado para detectar recursos de
rede como as impressoras, os computadores etc. na rede com alguns aplicativos de
software e características de Windows como a vizinhança de rede.
 
Passo 7. Se seu VPN Router é atrás de um gateway NAT, verifique a caixa para permitir o
traversal NAT. O Network Address Translation (NAT) permite usuários com endereços da
LAN privada de alcançar recursos de Internet usando publicamente um endereço IP roteável
como o endereço de origem. Contudo, para o tráfego de entrada, o gateway NAT não tem
nenhum método automático de traduzir o endereço IP público a um destino particular na
LAN privada. Esta edição impede trocas bem sucedidas do IPsec. Grupos do traversal NAT
- acima desta tradução de entrada. O mesmo ajuste deve ser usado no ambas as
extremidades do túnel.
 
Etapa 8. Verifique o intervalo do Dead Peer Detection para verificar a vivacidade do túnel
VPN através olá! ou do ACK em uma maneira periódica. Se você verifica esta caixa de
verificação, incorpore a duração ou o intervalo aos segundos dos mensagens Hello
Messages que você quer.
 
Etapa 9. Verifique a autenticação extendida para usar um nome de usuário e senha do host
do IPsec para autenticar clientes VPN ou para usar o base de dados encontrado no
gerenciamento de usuário. Isto deve ser permite em ambos os dispositivos para que
trabalhe. Clique o botão de rádio do host do IPsec para usar o host do IPsec e o username
e para incorporar o nome de usuário e senha ao campo de nome de usuário e ao campo de
senha. Ou clique o botão de rádio do dispositivo de ponta para usar um base de dados.
Escolha o base de dados desejado da lista de drop-down do dispositivo de ponta.
 
Etapa 10. Verifique a caixa de verificação alternativa do túnel para permitir o backup do
túnel. Esta característica está disponível quando o intervalo do Dead Peer Detection foi
verificado. A característica permite o dispositivo de restabelecer o túnel VPN através de uma
interface WAN ou de um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT alternativo.
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT alternativo remoto — Um IP da
alternativa para o peer remoto. Incorpore o ou o IP de WAN que foi ajustado já para o
gateway remoto neste campo.
 
• Interface local — A interface WAN usada para restabelecer a conexão. Escolha a
interface desejada da lista de drop-down.
 
• O VPN escava um túnel o tempo ocioso alternativo — O momento escolhido para que
quando use o túnel alternativo se o túnel preliminar não é conectado. Inscreva-o nos
segundos.
 

Etapa 11. Verifique a caixa de verificação do DNS em divisão para permitir o DNS em
divisão. Esta característica reserva enviar o pedido DNS a um servidor DNS definido
baseado em Domain Name especificados. Dê entrada com os nomes do servidor DNS nos
campos do servidor DNS 1 e do servidor DNS 2 e incorpore os Domain Name ao Domain
Name # aos campos.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para terminar configurar o dispositivo.
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