
Configurar Virtual Private Network (VPN)
avançado Setup no Firewall RV110W 
Objetivo
 
O Virtual Private Network (VPN) usa a rede pública, ou o Internet, para estabelecer uma rede
privada para comunicar-se firmemente. Um Internet Key Exchange (IKE) é um protocolo que
estabeleça uma comunicação segura entre duas redes. É usado para trocar uma chave antes dos
fluxos de tráfego, que assegure a autenticidade para o ambas as extremidades do túnel VPN.
 
O ambas as extremidades do VPN deve seguir a mesma política de VPN para comunicar-se um
com o otro com sucesso.
 
O objetivo deste documento é explicar como adicionar um perfil IKE e configurar a política de
VPN no roteador Wireless RV110W.
  
Dispositivos aplicáveis
 
• RV110W
  
Versão de software
 
• 1.2.0.9
  
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 a fileira para criar uma política de IKE nova. A página avançada da
instalação VPN abre:
 

Etapa 3. No campo de nome da política, dê entrada com um nome para que a política de IKE
identifique facilmente.
 



Etapa 4. Escolha uma opção da lista de drop-down do modo da troca:
 
• Principal — 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 — 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 5. Escolha um algoritmo da lista de drop-down do algoritmo de criptografia:
 
• DES — O Data Encryption Standard (DES) usa um tamanho chave 56-bit para a criptografia de
dados. O DES é antiquado e deve somente ser usado se um valor-limite apoia somente o DES.
 
• 3DES — O Triple Data Encryption Standard (3DES) executa o DES três vezes mas varia o
tamanho chave de 168 bit a 112 bit e 112 bit a 56 bit segundo o círculo do DES executado. O
3DES é mais seguro do que o DES e 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 mas menos seguro do que o 3DES, mas alguns
tipos de hardware permitem o 3DES de ser mais rápido. 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 o AES-192 é mais rápido mas fixa-se 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 6. 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 — A função de mistura segura 1 (SHA-1) usa 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.
 



Passo 7. No campo de chave pré-compartilhada, incorpore uma chave pré-compartilhada que a
política de IKE use.
 

Etapa 8. 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.
 



• Grupo1 - 768 morderam — a chave da mais baixa força e o grupo o mais incerto da
autenticação. Mas toma menos tempo computar as chaves IKE. Esta opção é preferida se a
velocidade da rede é baixa.
 
• Grupo2 - 1024 morderam — a chave mais de grande resistência e o grupo mais seguro da
autenticação. Mas precisa algum tempo para computar as chaves IKE. 
 
• O grupo 5 - 1536 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.
 

Etapa 9. 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 10. a caixa de verificação da possibilidade no campo do Dead
Peer Detection para permitir o Dead Peer Detection. Deed pares dos monitores IKE da detecção
do par para ver se um par cessou de funcionar. O Dead Peer Detection impede o desperdício de
recursos de rede em pares inativos.
 
Etapa 11. (opcional) se você permitiu a detecção do par da ação na etapa 9, entra em como (nos
segundos) o par é verificado frequentemente para ver se há a atividade no campo do atraso do
par da ação.
 
Etapa 12. (Opcional) se você permitiu a detecção do par da ação na etapa 9, incorpore quantos
segundos a esperar antes que um par inativo esteja pensão deixada cair o campo do intervalo da
detecção do par da ação.
 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  

Configuração da política de VPN



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 a fileira da tabela da política de VPN. O indicador avançado da
instalação da política de VPN aparece: 
 



Adicionar/edite a configuração da política de VPN
 

Etapa 1. Dê entrada com um nome exclusivo para a política no campo de nome da política para
identificar facilmente.
 

Etapa 2. Escolha o tipo apropriado da política do tipo lista de drop-down da política.
 
• Auto política — Os parâmetros podiam ser ajustados automaticamente. Neste caso, além do
que as políticas, exige-se que o protocolo IKE (intercâmbio de chave de Internet) negocia entre os
dois pontos finais de VPN.
 
• Política manual — Neste caso todos os ajustes que incluem ajustes para chaves para o VPN
escavam um túnel, são entrados manualmente para cada valor-limite.
 

Etapa 3. Escolha o tipo de identificador IP que identifica o gateway no ponto final remoto da lista
de drop-down do ponto final remoto.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do gateway no ponto final remoto. Se você escolhe esta opção,
incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo.
 



• FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) — Incorpore o nome de domínio totalmente
qualificado do gateway no ponto final remoto. Se você escolhe esta opção, incorpore o nome de
domínio totalmente qualificado ao campo fornecido.
  

Seleção do tráfego local
 

Etapa 1. Escolha o tipo de identificador que você quer fornecer para o ponto final da lista de drop-
down do IP local.
 

• Escolha — Isto limita a política a um host. Se você escolhe esta opção, incorpore o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT.
 

• Sub-rede — Esta é uma máscara que defina os limites de um IP. Isto permite somente que os
anfitriões da sub-rede especificada conectem ao VPN. Para conectar ao VPN, um computador é
selecionado por um lógico E por uma operação. Um computador é selecionado se o IP cai dentro
à mesma escala exigida. Se você escolhe esta opção, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e a sub-rede ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT e da sub-rede.
  
Seleção de RemoteTraffic
 

Etapa 1. Escolha o tipo de identificador que você quer fornecer para o ponto final da lista de drop-
down do IP local:
 



• Escolha — Isto limita a política a um host. Se você escolhe esta opção, incorpore o endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT.
 

• Sub-rede — Esta é uma máscara que defina os limites de um IP. Isto permite somente que os
anfitriões da sub-rede especificada conectem ao VPN. Para conectar ao VPN, um computador é
selecionado por um lógico E por uma operação. Um computador é selecionado se o IP cai dentro
à mesma escala exigida. Se você escolhe esta opção, incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e a sub-rede ao campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT e da sub-rede.
  

Parâmetros manuais da política
 

Para configurar parâmetros manuais da política, escolha a política manual do tipo lista de drop-
down da política em etapa 2 adicionar/edite a seção de configuração da política de VPN.
 

Etapa 1. Incorpore um valor hexadecimal entre 3 e 8 ao campo SPI-entrante. A inspeção de
pacote de informação do stateful (SPI) é uma tecnologia referida como Deep Packet Inspection. O
SPI executa um número de recursos de segurança que ajudam a manter sua rede de computador
segura. O valor SPI-entrante é corresponde ao SPI-que parte do dispositivo precedente. Todo o
valor é aceitável, desde que o ponto final de VPN remoto tem o mesmo valor em seu campo SPI-
que parte.
 
Etapa 2. Incorpore um valor hexadecimal entre 3 e 8 ao campo SPI-que parte.



Etapa 3. Escolha o algoritmo de criptografia apropriado da lista de drop-down do algoritmo de
criptografia.
 
• DES — O Data Encryption Standard (DES) usa um tamanho chave 56-bit para a criptografia de
dados. O DES é antiquado e deve somente ser usado se um valor-limite apoia somente o DES.
 
• 3DES — O Triple Data Encryption Standard (3DES) executa o DES três vezes mas varia o
tamanho chave de 168 bit a 112 bit e 112 bit a 56 bit baseados no círculo do DES executado. O
3DES é mais seguro do que o DES e 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 mas menos seguro do que o 3DES, mas alguns
tipos de hardware permitem o 3DES de ser mais rápido. 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 o AES-192 é mais rápido mas fixa-se 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 4. Incorpore a chave de criptografia da política de entrada ao Chave-no campo. O
comprimento da chave depende do algoritmo escolhido em etapa 3.
 
Etapa 5. Incorpore a chave de criptografia da política de saída ao campo da chave-Para fora.
 

Etapa 6. Escolha o algoritmo apropriado da integridade da lista de drop-down do algoritmo da
integridade. Este algoritmo verificará a integridade dos dados:
 
• MD5 — Este algoritmo especifica o comprimento chave a 16 caráteres. O algoritmo de message
digest cinco (MD5) não é colisão resistente e é apropriado para aplicativos como os Certificados
ou as assinaturas digital SSL que confiam nesta propriedade. O MD5 comprime todo o fluxo de
byte em um valor do bit 128, mas o SHA comprime-o em um valor do bit 160. O MD5 é levemente
mais barato computar, porém o MD5 é uma versão mais velha do algoritmo de hash e é
vulnerável aos ataques da colisão.
 
• 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 mas ele toma mais tempo computar.
 
• SHA2-256 — Este algoritmo especifica o comprimento chave a 32 caráteres. 
 



Etapa 7. Incorpore a chave da integridade (para o ESP com Integridade-MODE) para a política de
entrada. O comprimento da chave depende do algoritmo escolhido na etapa 6.
 
Etapa 8. Incorpore a chave da integridade da política de saída ao campo da chave-Para fora. A
conexão de VPN setup para de partida a de entrada, consequentemente as chaves de partida de
uma necessidade do fim de combinar as chaves de entrada na outra extremidade.
 
Nota: SPI-entrante e que parte, algoritmo de criptografia, algoritmo da integridade, e chaves
precise de ser o mesmos na outra extremidade do túnel VPN para uma conexão bem sucedida.
  

Auto parâmetros da política
 

Etapa 1. Incorpore a duração da associação de segurança (SA) aos segundos no campo da vida
SA. A vida SA é quando toda a chave alcançou sua vida, qualquer SA associado é
renegociada automaticamente.
 



Etapa 2. Escolha o algoritmo de criptografia apropriado da lista de drop-down do algoritmo de
criptografia:
 
• DES — O Data Encryption Standard (DES) usa um tamanho chave 56-bit para a criptografia de
dados. O DES é antiquado e deve somente ser usado se um valor-limite apoia somente o DES.
 
• 3DES — O Triple Data Encryption Standard (3DES) executa o DES três vezes mas varia o
tamanho chave de 168 bit a 112 bit e 112 bit a 56 bit baseados no círculo do DES executado. O
3DES é mais seguro do que o DES e 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 mas menos seguro do que o 3DES, mas alguns
tipos de hardware permitem o 3DES de ser mais rápido. 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 o AES-192 é mais rápido mas fixa-se 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 3. Escolha o algoritmo apropriado da integridade da lista de drop-down do algoritmo da
integridade. Este algoritmo verifica a integridade dos dados.
 
• MD5 — Este algoritmo especifica o comprimento chave a 16 caráteres. O algoritmo de message
digest cinco (MD5) não é colisão resistente e é apropriado para aplicativos como os Certificados



ou as assinaturas digital SSL que confiam nesta propriedade. O MD5 comprime todo o fluxo de
byte em um valor do bit 128, mas o SHA comprime-o em um valor do bit 160. O MD5 é levemente
mais barato computar, porém o MD5 é uma versão mais velha do algoritmo de hash e é
vulnerável aos ataques da colisão.
 
• 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 mas ele toma mais tempo computar.
 
• SHA2-256 — Este algoritmo especifica o comprimento chave a 32 caráteres. 
 

Verificação (opcional) de etapa 4. a caixa de verificação da possibilidade no campo do grupo da
chave PFS para permitir o discrição perfeita adiante, que é melhorar a Segurança. 
 

Etapa 5. Se você verificou permita em etapa 4, escolhem o intercâmbio chave Diffie-Hellman
apropriado da lista de drop-down do campo do grupo da chave PFS.
 
• O grupo1 - 768 mordidos — representa a chave da mais baixa força e o grupo o mais incerto da
autenticação. Mas precisa menos hora de computar as chaves IKE. Prefere-se se a velocidade da
rede é baixa.
 
• 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 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.
 



Etapa 6. Escolha a política de IKE apropriada da lista de drop-down seleta 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). Para que um VPN funcione corretamente, as políticas de IKE para ambos os
pontos finais devem ser idênticas.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
 
Nota: SA - Vida, algoritmo de criptografia, algoritmo da integridade, de chave PFS grupo e a
necessidade da política de IKE ser o mesmos na outra extremidade do túnel VPN para uma
conexão bem sucedida.
 
Se você quer ver mais artigos no RV110W, clique aqui.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
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