Configurar Virtual Private Network (VPN)
avançado Setup em um roteador RV130 ou
RV130W
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. Uma site para site (gateway para gateway)
VPN conecta todas a rede entre si, mantendo a Segurança criando um túnel sobre um
public domain conhecido de outra maneira como o Internet. Cada local precisa somente
uma conexão local à mesma rede pública, salvar desse modo o dinheiro em leased−lines
privados longos.
Os VPN são benéficos às empresas de tal maneira que é altamente escalável, simplifica a
topologia de rede, e melhora a produtividade reduzindo o tempo de trajeto e o custo para
usuários remotos.
O Internet Key Exchange (IKE) é um protocolo usado para estabelecer uma conexão segura
para uma comunicação em um VPN. Esta conexão segura é chamada uma associação de
segurança (SA). Você pode criar políticas de IKE para definir os parâmetros de segurança a
ser usados neste processo tal como a autenticação do par, algoritmos de criptografia, e
assim por diante. Para que um VPN funcione corretamente, as políticas de IKE para ambos
os pontos finais devem ser idênticas.
Este artigo aponta mostrar como configurar a instalação VPN avançada em um roteador
RV130 ou RV130W, que cubra ajustes da política de IKE e ajustes da política de VPN.

Dispositivos aplicáveis
• RV130
• RV130W

Versão de software
• 1.0.3.22

Configurar instalação VPN avançada
Adicionar/edite ajustes da política do Internet Key Exchange (IKE)
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha instalação VPN >Advanced VPN
VPN > de IPSec local a local.

Verificação (opcional) de etapa 2. a caixa de verificação da possibilidade em 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.

Etapa 3. Na tabela da política de IKE, o clique adiciona a fileira para criar uma política de
IKE nova.
Nota: Se as configurações básicas foram configuradas, a seguir a tabela abaixo conterá o
ajuste básico criado VPN. Você pode editar uma política de IKE existente verificando a caixa
de verificação para ver se há a política e o clique edita. As mudanças avançadas da página
da instalação VPN:

Etapa 4. No campo de nome IKE, dê entrada com um nome exclusivo para a política de IKE.
Nota: Se as configurações básicas foram configuradas, o nome de conexão criado estaria
ajustado como o nome IKE. Neste exemplo, o VPN1 é o nome escolhido IKE.

Etapa 5. Da lista de drop-down do modo da troca, escolha uma opção.
●

●

Principal — Esta opção permite que a política de IKE negocie o túnel VPN com a segurança
mais elevada do que o modo assertivo. Clique esta opção se mais conexão do VPN seguro é
uma prioridade sobre uma velocidade da negociação.
Agressivo — Esta opção permite que a política de IKE estabeleça um mais rápido mas
menos conexão segura do que o modo principal. Clique esta opção se uma conexão de VPN
mais rápida é uma prioridade sobre uma segurança elevada.
Nota: Neste exemplo, o cano principal é escolhido.

Etapa 6. Escolha da lista local de Typedrop-down do identificador identificar ou especificar o
Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) de seu roteador
local. As opções são:
●

●

●

●

●

IP local de WAN — O roteador usa o IP local do Wide Area Network (WAN) como o
identificador principal. Esta opção conecta através do Internet. Escolhendo cinzas desta
opção para fora o identificador local coloca abaixo.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Clicar isto permite que você
incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo local do
identificador.
FQDN — Um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou seu Domain Name tal
como http://www.example.com permitem que você incorpore seu Domain Name ou endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao campo local do identificador.
USER-FQDN — Esta opção é um endereço email do usuário tal como user@email.com.
Incorpore um Domain Name ou um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ao
campo local do identificador.
ASN1 DN DER — Esta opção é um tipo do identificador para o nome destacado (DN) que
usa distinto Abstract Syntax Notation One das regras da codificação (ASN1 DER) para
transmitir a informação. Isto acontece quando o túnel VPN é associado com um certificado de
usuário. Se isto é escolhido, incorpore um Domain Name ou um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT ao campo local do identificador.
Nota: Neste exemplo, o IP local de WAN é escolhido.

Etapa 7. Escolha do tipo remoto lista de drop-down do identificador identificar ou especificar
o Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) de seu roteador
remoto. As opções são o ASN1 DN IP de WAN, endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT, FQDN, FQDN do usuário, e DER remotos.
Nota: Neste exemplo, o IP remoto de WAN é escolhido.

Etapa 8. Escolha uma opção da lista de drop-down do algoritmo de criptografia.
●

●

●

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 o algoritmo de criptografia do padrão e é mais rápido mas fixa-se menos do que o AES192 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.
Nota: Neste exemplo, o AES-128 é selecionado.

Etapa 9. Da lista de drop-down do algoritmo de autenticação, escolha das seguintes opções:
●

●

●

MD5 — O message digest 5 (MD5) é um algoritmo de autenticação que use 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. O SHA-1 é o algoritmo
da autenticação padrão e 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 mais
seguro do que o MD5 e o SHA-1.
Nota: Neste exemplo, o MD5 é escolhido.

Etapa 10. Na lista de drop-down do método de autenticação, escolha das seguintes opções:
●

Chave pré-compartilhada — Esta opção exige uma senha que seja compartilhada com o par
IKE.

●

Assinatura de RSA — Esta opção usa Certificados para autenticar a conexão. Se isto é
escolhido, o campo de chave pré-compartilhada está desabilitado. Faixa clara a etapa 12.
Nota: Neste exemplo a chave pré-compartilhada é escolhida.

Etapa 11. No campo de chave pré-compartilhada, incorpore uma senha que esteja entre 8 e
49 caráteres de comprimento.
Nota: Neste exemplo, yourpassword123 é usado.

Etapa 12. Da lista de drop-down do grupo DH, escolha que o algoritmo do grupo do DiffieHellman (DH) o IKE usa. Os anfitriões em um grupo DH podem trocar chaves sem o
conhecimento de se. Mais alto o número de bit do grupo é, melhor a Segurança.
Nota: Neste exemplo, o grupo1 é escolhido.

Etapa 13. No campo da SA-vida, entre em quanto tempo nos segundos um SA para o VPN
dura antes que o SA esteja renovado. A escala é 30 a 86400 segundos. O padrão é 28800.

Etapa 14. (Opcional) verifique a caixa de verificação do Dead Peer Detection da
possibilidade para permitir o Dead Peer Detection (DPD). O DPD monitora pares IKE para
ver se um par cessou de funcionar ou está ainda vivo. Se o par é detectado como
inoperante, o dispositivo suprime do IPsec e da associação de segurança IKE. O DPD
impede o desperdício de recursos de rede em pares inativos.
Nota: Se você não deseja permitir o Dead Peer Detection, salte a etapa 17.

Etapa 15. (Opcional) se você permitiu o DPD em etapa 14, entre em como (nos segundos) o
par é verificado frequentemente para ver se há a atividade no campo do atraso DPD.
Nota: O atraso DPD é o intervalo nos segundos entre mensagens consecutivas DPD R-UTHERE. As mensagens DPD R-U-THERE são enviadas somente quando o tráfego de
IPSec é inativo. O valor padrão é 10.

Etapa 16. (Opcional) se você permitiu o DPD em etapa 14, incorpore quantos segundos a
esperar antes que um par inativo esteja deixado cair no campo do intervalo DPD.
Nota: Este é o tempo máximo que o dispositivo deve esperar para receber uma resposta à
mensagem DPD antes de considerar o par estar inoperante. O valor padrão é 30.

Etapa 17. Click Save.

Nota: A página avançada principal da instalação VPN reaparece.
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes da política de IKE em seu
roteador.

Configurar ajustes da política de VPN
Nota: 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.
Nota: Você pode igualmente editar uma política de VPN verificando a caixa de verificação
para ver se há a política e o clique edita. A página avançada da instalação VPN publica-se:

Etapa 2. No campo de nome do IPsec sob adicionar/edite a área da configuração de VPN,
dão entrada com um nome para a política de VPN.
Nota: Neste exemplo, o VPN1 é usado.

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

●

Política manual — Esta opção permite que você configure manualmente as chaves para a
criptografia de dados e a integridade para o túnel VPN. Se isto é escolhido, os ajustes de
configuração sob a área de parâmetros manual da política estão permitidos. Continue as
etapas até a seleção remota do tráfego. Clique aqui para conhecer as etapas.
Auto política — Os parâmetros da política são ajustados automaticamente. Esta opção usa
uma política de IKE para trocas da integridade de dados e da chave de criptografia. Se isto é
escolhido os ajustes de configuração sob a auto área de parâmetros da política estão
permitidos. Clique aqui para conhecer as etapas. Certifique-se de que seu protocolo IKE
negocia automaticamente entre os dois pontos finais de VPN.
Nota: Neste exemplo, a auto política é escolhida.

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 — Termine o Domain Name para um computador específico, ou host, ou o Internet. O
FQDN consiste em duas porções: o hostname e o Domain Name. Esta opção pode somente
ser permitida quando a auto política é selecionada em etapa 3.
Nota: Para este exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é
escolhido.

Etapa 5. No campo do ponto final remoto, incorpore o endereço IP público ou o Domain
Name do endereço remoto.
Nota: Neste exemplo, 192.168.2.101 é usado.

A verificação (opcional) de etapa 6. o NetBios permitiu a caixa de verificação se você quer
permitir transmissões de Network Basic Input/Output System (NetBIOS) de ser enviado
através da conexão de VPN. NetBIOS permite que os anfitriões comuniquem-se um com o
otro dentro de uma rede de área local (LAN).

Passo 7. Da lista de drop-down do IP local sob a área da seleção do tráfego local, escolha
uma opção.
●

●

Escolha — Limita a política a um host.
Sub-rede — Permite que os anfitriões dentro de um intervalo de endereço IP conectem ao
VPN.
Nota: Neste exemplo, a sub-rede é escolhida.

Etapa 8. 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.
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da sub-rede
local de 10.10.10.1 é usado.

Etapa 9. (opcional) se a sub-rede é selecionada na etapa 7, incorpora a máscara de subrede do cliente ao campo da máscara de sub-rede. O campo da máscara de sub-rede é
desabilitado se único é escolhido em etapa 1.
Nota: Neste exemplo, a máscara de sub-rede de 255.255.0.0 é usada.

Etapa 10. Da lista de drop-down do IP remoto sob a área remota da seleção do tráfego,
escolha uma opção.
●

●

Escolha — Limita a política a um host.
Sub-rede — Permite que os anfitriões dentro de um intervalo de endereço IP conectem ao
VPN.
Nota: Neste exemplo, a sub-rede é escolhida.

Etapa 11. Incorpore a escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
host que será parte do VPN no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM
NT. Se único é selecionado na etapa 10, incorporam um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
Nota: No exemplo abaixo, 10.10.11.2 é usado.

Etapa 12. (Opcional) se a sub-rede é selecionada na etapa 10, incorpore a máscara de subrede do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da sub-rede ao campo da
máscara de sub-rede.
Nota: No exemplo abaixo, 255.255.0.0 é usado.

Parâmetros manuais da política
Nota: Estes campos podem somente ser editados se a política manual é escolhida.
Etapa1. 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.
Nota: Para este exemplo, 0xABCD é usado.

Etapa 2. No campo SPI-que parte, incorpore três a oito caracteres hexadecimais para a
etiqueta SPI para o tráfego de saída na conexão de VPN.
Nota: Para este exemplo, 0x1234 é usado.

Etapa 3. Da lista de drop-down do algoritmo de criptografia manual, escolha uma opção. As
opções são DES, 3DES, AES-128, AES-192, e AES-256.
Nota: Neste exemplo, o AES-128 é escolhido.

Etapa 4. No Chave-no campo, incorpore uma chave para a política de entrada. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 3.
●

●

●

●

●

O DES usa uma chave 8-character.
O 3DES usa uma chave 24-character.
O AES-128 usa uma chave 16-character.
O AES-192 usa uma chave 24-character.
O AES-256 usa uma chave 32-character.

Nota: Neste exemplo, 123456789ABCDEFG é usado.

Etapa 5. No campo da chave-Para fora, incorpore uma chave para a política que parte. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido em etapa 3.
Nota: Neste exemplo, 123456789ABCDEFG é usado.

Etapa 6. Da lista de drop-down manual do algoritmo da integridade, escolha uma opção.
●

●

●

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 — Usa 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 — 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.
Nota: Neste exemplo, o MD5 é escolhido.

Passo 7. No Chave-no campo, incorpore uma chave para a política de entrada. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido na etapa 6.
●

●

●

O MD5 usa uma chave 16-character.
O SHA-1 usa uma chave 20-character.
SHA2-256 usa uma chave 32-character.
Nota: Neste exemplo, 123456789ABCDEFG é usado.

Etapa 8. No campo da chave-Para fora, incorpore uma chave para a política que parte. O
comprimento chave depende do algoritmo escolhido na etapa 6.
Nota: Neste exemplo, 123456789ABCDEFG é usado.

Auto parâmetros da política
Nota: Antes que você crie uma auto política de VPN, assegure-se de que você crie a política
de IKE baseada em qual você quer criar a auto política de VPN. Estes campos podem
somente ser editados se a auto política é selecionada em etapa 3.
Etapa1. No campo da SA-vida do IPsec, entre em quanto tempo nos segundos o SA dura
antes da renovação. A escala é de 30-86400. O padrão é 3600.

Etapa 2. Da lista de drop-down do algoritmo de criptografia, escolha uma opção. As opções
são:
Nota: Neste exemplo, o AES-128 é escolhido.
●

●

●

DES — Um 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 — 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 — 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 — 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 AES256.
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.
AESGCM — O modo do contador de Galois do Advanced Encryption Standard é um modo
autenticado genérico da cifra de bloco da criptografia. A autenticação GCM usa as operações
que são particularmente boas - serido à aplicação eficiente no hardware, fazendo a que apela
especialmente para aplicações de alta velocidade, ou para aplicações em um circuito
eficiente e compacto.
AESCCM — O contador do Advanced Encryption Standard com modo CBC-MAC é um modo
autenticado genérico da cifra de bloco da criptografia. O CCM é poço - serido para o uso em
implementações de software compactas.

Etapa 3. Da lista de drop-down do algoritmo da integridade, escolha uma opção. As opções
são MD5, SHA-1, e SHA2-256.
Nota: Neste exemplo, o SHA-1 é escolhido.

Etapa 4. 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 5. (opcional) se você escolheu permitir o PFS em etapa 4, escolhe um grupo DH
juntar-se da lista de drop-down do grupo DH. Mais alto o número do grupo é, melhor a
Segurança.
Nota: Para este exemplo, o grupo1 é escolhido.

Etapa 6. Da lista de drop-down seleta da política de IKE, escolha que política de IKE a se
usar para a política de VPN.

Nota: Neste exemplo, somente uma política de IKE foi configurada tão somente uma política
aparece.

Etapa 7. Salvaguarda do clique.

Nota: A página avançada principal da instalação VPN reaparece. Um mensagem de
confirmação que os ajustes de configuração salvar com sucesso deve aparecer.

Etapa 8. Sob a tabela da política de VPN, verifique uma caixa de verificação para escolher
um VPN e um clique permitem.
Nota: A política de VPN configurada é desabilitada à revelia.

Etapa 9. Salvaguarda do clique.

Você deve agora com sucesso ter configurado uma política de VPN em seu roteador RV130
ou RV130W.

