
Configurando um túnel do VPN de Site-para-Site
entre o VPN Router MACILENTO duplo do
gigabit de Cisco RV320 e o adaptador dos
Serviços integrados do Cisco 500 Series 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) existe como uma tecnologia amplamente utilizada para
conectar redes remotas a uma rede privada principal, simulando um enlace privado sob a
forma de um canal cifrado sobre linhas públicas. Uma rede remota pode conectar a uma
rede principal privada como se existe como parte da rede principal privada sem interesses
de segurança devido a uma negociação da 2-fase que cifre o tráfego VPN em uma maneira
que somente os pontos finais de VPN saibam a decifrar. 
Este guia curto fornece um projeto do exemplo construindo um túnel do IPSec local a local
VPN entre um adaptador dos Serviços integrados do Cisco 500 Series e um Series Router
de Cisco rv.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Series Router de Cisco rv (RV320) 
• Adaptadores dos Serviços integrados do Cisco 500 Series (ISA570)
  

Versão de software
 

• [Cisco RV0xx Series VPN Routers] de 4.2.2.08
  

PRE-configuração
 

Diagrama de Rede 
As seguintes mostras uma topologia do VPN de Site-para-Site. 



 
Um túnel do IPSec local a local VPN é configurado e estabelecido entre o Series Router de
Cisco rv no escritório remoto e o Cisco 500 Series ISA no escritório principal. 
Com esta configuração, um host em LAN 192.168.1.0/24 no escritório remoto e um host em
LAN 10.10.10.0/24 no escritório principal podem comunicar-se um com o otro firmemente
sobre o VPN.
  

Conceitos do núcleo
 
Internet Key Exchange (IKE)
 

O Internet Key Exchange (IKE) é o protocolo usado para estabelecer uma associação de
segurança (SA) na série de protocolo IPSec. As construções IKE no protocolo Oakley, na
associação da segurança de Internet, e no protocolo do gerenciamento de chave (ISAKMP),
e usam um intercâmbio chave Diffie-Hellman para estabelecer um segredo compartilhado
da sessão, de que as chaves criptográficas são derivadas.
  

Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
 

O Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) é usado para
negociar o túnel VPN entre dois pontos finais de VPN. Define os procedimentos para a
autenticação, a comunicação, e a geração chave, e é usado pelo protocolo IKE para trocar
chaves de criptografia e estabelecer a conexão segura.
  

Segurança de protocolo do Internet (IPsec)
 

O protocolo de segurança IP (IPsec) é um conjunto de protocolos para fixar Comunicações
IP autenticando e cifrando cada pacote IP de um fluxo de dados. O IPsec igualmente inclui
protocolos para estabelecer a autenticação mútua entre agentes no início da sessão e
negociação das chaves criptográficas a ser usadas durante a sessão.  O IPsec pode ser
usado para proteger fluxos de dados entre um par de anfitriões, gateways, ou redes.
 



Dicas de projeto
 

Topologia VPN — Uma topologia ponto a ponto VPN significa que um túnel de IPsec fixado
está configurado entre o local principal e o local remoto. 
Os negócios exigem frequentemente sites remoto múltiplo em uma topologia do multi-local,
e executam uma topologia do Hub-and-Spoke VPN ou a topologia da malha cheia VPN.
Uma topologia do Hub-and-Spoke VPN significa que os locais remotos não exigem uma
comunicação com outros locais remotos, e cada local remoto estabelece somente um túnel
de IPsec fixado com o local principal. Uma topologia da malha cheia VPN significa que os
locais remotos exigem uma comunicação com outros locais remotos, e cada local remoto
estabelece um tunntel fixado do IPsec com o local principal e todos locais remotos
restantes. 
Autenticação VPN — O protocolo IKE é usado para autenticar pares VPN ao estabelecer
um túnel VPN. Os vários métodos de autenticação de IKE existem, e a chave pré-
compartilhada é o método o mais conveniente. Cisco recomenda aplicar uma chave pré-
compartilhada forte. 
Criptografia VPN — Para assegurar a confidencialidade dos dados transportados sobre o
VPN, os algoritmos de criptografia são usados para cifrar o payload dos pacotes IP. O DES,
o 3DES, e o AES são três padrões de codificação comuns. O AES é considerado o mais
seguro quando comparado ao DES e ao 3DES. Recomenda Cisco altamente aplicar bit do
AES-128 ou uma criptografia mais alta (por exemplo, AES-192 e AES-256). Contudo, uns
algoritmos de criptografia mais fortes exigem mais recursos de processamento de um
roteador. 
O endereçamento de IP MACILENTO dinâmico e o Domain Name Service dinâmico (DDNS)
 — o túnel VPN precisam de ser estabelecidos entre dois endereços IP públicos. Se os
WAN Router recebem endereços IP estáticos do provedor de serviço do Internet (ISP), o
túnel VPN pode ser executado diretamente usando endereços IP públicos estáticos.
Contudo, a maioria de empresas de pequeno porte usam serviços de Internet de faixa larga
eficazes na redução de custos tais como o DSL ou cabografam, e recebem endereços IP
dinâmicos de seus ISP. Nesses casos, o Domain Name Service dinâmico (DDNS) pode ser
usado para traçar o endereço IP dinâmico a um nome de domínio totalmente qualificado
(FQDN). 
Endereçamento de IP LAN — O endereço de rede IP da LAN privada de cada local deve
não ter nenhuma sobreposição. O endereço de rede IP do padrão LAN em cada local
remoto deve sempre ser mudado.
  

Dicas de configuração
 

lista de verificação da PRE-configuração 
Etapa 1. Conecte um cabo do Ethernet entre o RV320 e seu DSL ou modem a cabo, e
conecte um cabo do Ethernet entre o ISA570 e seu DSL ou modem a cabo. 
Etapa 2. Gire sobre o RV320, e conecte então PC internos, server, e outros dispositivos IP
às portas de LAN do RV320. 
Etapa 3. Gire sobre o ISA570, e conecte então PC internos, server, e outros dispositivos IP
às portas de LAN do ISA570. 
Etapa 4. Certifique-se configurar os endereços IP da rede em cada local em sub-redes
diferentes. Neste exemplo, o escritório remoto LAN está usando 192.168.1.0 e o escritório
principal LAN está usando 10.10.10.0. 
Etapa 5. Certifique-se que os PC locais podem conectam a seu Roteadores respectivo, e
com outros PC no mesmo LAN.
  

Identificando a conexão de WAN
 



Você precisará de saber se seu ISP fornece um endereço IP dinâmico ou um endereço IP
estático. O ISP fornece geralmente um endereço IP dinâmico, mas você deve confirmar este
antes de terminar a configuração de túnel do VPN de Site-para-Site.
  

Configurando o túnel do IPSec local a local VPN para RV320
no escritório remoto
 

Etapa 1. Vão ao VPN > o gateway para gateway (veja a imagem) 
o A.) dá entrada com um nome de túnel, tal como RemoteOffice. 
o B.) ajustou a relação ao WAN1. 
o C.) ajustou fechar o modo ao IKE com chave Preshared. 
endereço IP local entrado e endereço IP remoto D.).  
A seguinte imagem mostra o gateway MACILENTO duplo do VPN Router do gigabit RV320
à página do gateway: 
 

 
 
Etapa 2. Ajustes estabelecidos do túnel de IPsec (veja a imagem) 
o A.) ajustou a criptografia ao 3DES. 
o B.) ajustou a autenticação ao SHA1. 
discrição perfeita adiante da verificação C.). 



d.) estabelecido a chave Preshared (necessidades de ser o mesmos em ambo o
Roteadores). 
O seguinte IPsec das mostras Setup (fase 1 e 2): 
 

 
 
Nota: Mantenha na mente que os ajustes do túnel de IPsec em ambos os lados do túnel do
IPSec local a local VPN devem combinar. Se alguma discrepância existe entre os ajustes do
túnel de IPsec do RV320 e o ISA570, ambos os dispositivos não negociarão a chave de
criptografia e não deixarão de conectar. 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para terminar a configuração.
  

Configurando o túnel do IPSec local a local VPN para ISA570
no escritório principal
 

Etapa 1. Vão ao VPN > as políticas de IKE (veja a imagem) 
o A.) ajustou a criptografia a ESP_3DES. 
o B.) ajustou a mistura ao SHA1. 
o C.) ajustou a autenticação à chave pré-compartilhada. 
o D.) ajustou o grupo do D-H ao grupo2 (1024 bit). 
A seguinte imagem mostra políticas de IKE: 
 



 
 
Etapa 2. Vão ao VPN > o IKE transformam grupos (veja a imagem) 
o A.) ajustou a integridade a ESP_SHA1_HMAC. 
o B.) ajustou a criptografia a ESP_DES. 
As seguintes mostras IKE transformam grupos: 
 

 
 
Etapa 3. Vão ao VPN > o > Add > as configurações básicas das políticas de IPsec (veja a
imagem)
 

o A.) incorpora uma descrição, tal como RV320.
o B.) ajustou a política de IPsec permite a sobre.



o C.) ajustou o tipo remoto ao IP Estático.
endereço remoto entrado D.).
o E.) ajustou o método de autenticação à chave pré-compartilhada.
o F.) ajustou a interface WAN ao WAN1.
o G.) ajustou a rede local a DEFAULT_NETWORK.
o H.) ajustou a rede remota a RV320. 
A seguinte imagem mostra configurações básicas das políticas de IPsec:
 

Etapa 4. Vão ao VPN > o > Add das políticas de IPsec > avançaram ajustes (veja a imagem)
o A.) ajustou a política de IKE e o IKE transforma grupos respectivamente àqueles criados em
etapas 1 e 2.
o B.) ajustou a SA- vida a um minuto de 0 horas 5 0 segundos.
APROVAÇÃO do clique C.). 
Os ajustes avançados das seguintes políticas de IPsec das mostras:



Etapa 5. Conecte o túnel do IPSec local a local VPN (veja a imagem)
o A.) ajustou-se permite o VPN a sobre.
botão connect do clique B.).
A seguinte imagem mostra o botão connect:


	Configurando um túnel do VPN de Site-para-Site entre o VPN Router MACILENTO duplo do gigabit de Cisco RV320 e o adaptador dos Serviços integrados do Cisco 500 Series
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	PRE-configuração
	Conceitos do núcleo
	Internet Key Exchange (IKE)
	Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
	Segurança de protocolo do Internet (IPsec)
	Dicas de projeto
	Dicas de configuração
	Identificando a conexão de WAN

	Configurando o túnel do IPSec local a local VPN para RV320 no escritório remoto
	Configurando o túnel do IPSec local a local VPN para ISA570 no escritório principal


