
Use o cliente VPN macio do musaranho para
conectar com o server do IPSec VPN em RV130
e em RV130W 

Objetivo
 

O IPSec VPN (Virtual Private Network) permite-o de obter firmemente recursos remotos
estabelecendo um túnel criptografado através do Internet.
 
O trabalho RV130 e RV130W como server do IPSec VPN, e apoia o cliente VPN macio do
musaranho.
 
Certifique-se transferir a liberação a mais atrasada do software do cliente.
 

• Musaranho macio (https://www.shrew.net/download/vpn)
 

Nota: Para poder setup e configurar com sucesso o cliente VPN macio do musaranho com
um server do IPSec VPN, você precisa de configurar primeiramente o server do IPSec VPN.
Para obter informações sobre de como fazer isto, refira a configuração do artigo de um 
server do IPSec VPN em RV130 e em RV130W.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como usar o cliente VPN macio do musaranho
para conectar com um server do IPSec VPN no RV130 e no RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Firewall do Sem fio-n VPN RV130W
 
• Firewall RV130 VPN
  

Requisitos do sistema
 

• 32 ou sistemas 64-bit
 
• Windows 2000, XP, vista ou Windows 7/8
  

Topologia
 

Uma topologia do nível superior é mostrada que ilustra abaixo os dispositivos envolvidos em
um cliente de Shrewsoft para situar a configuração.
 

 
Um fluxograma mais detalhado que ilustra o papel dos servidores DNS em um ambiente de
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rede da empresa de pequeno porte é mostrado abaixo.
 

  
Versão de software
 

• v1.0.1.3
  

Cliente VPN macio do musaranho da instalação
 
Instalação e configuração do usuário do IPSec VPN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > server do IPSec VPN >
Setup. A página de instalação abre.
 



 
Etapa 2. Verifique que o server do IPSec VPN para o RV130 está configurado corretamente.
Se o server do IPSec VPN não é configurado nem é desconfigurado, refira a configuração
de um server do IPSec VPN em RV130 e em RV130W e clique a salvaguarda.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4990
ukp.aspx?vw=1&articleid=4990


 
Nota: Os ajustes acima são um exemplo de uma configuração do servidor do IPSec VPN
RV130/RV130W. Os ajustes são baseados no documento, na configuração de um server do
IPSec VPN em RV130 e no RV130W, e serão referidos em etapas subsequentes.
 
Etapa 3. Navegue a VPN > server > usuário do IPSec VPN. A página de usuário publica-se.
 

 
Etapa 4. Clique adicionam a fileira para adicionar as contas de usuário, usadas para
autenticar os clientes VPN (autenticação extendida), e incorporam o nome de usuário e
senha desejado aos campos fornecidos.
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Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração de cliente de VPN
 

Etapa 1. Abra o Access Manager do musaranho VPN e o clique adiciona para adicionar um
perfil.
 

 
A janela de configuração do local VPN aparece.
 



 
Etapa 2. Na seção do host remoto sob o tab geral, incorpore o nome de host público ou o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede que você está tentando
conectar a.
 



 
Nota: Assegure-se de que o número de porta esteja ajustado ao valor padrão de 500. Para
que o VPN trabalhe, o túnel usa a porta 500 UDP que deve ser ajustada para permitir que o
tráfego ISAKMP seja enviado no Firewall.
 
Etapa 3. Na lista de drop-down da configuração automática, escolha deficiente.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Deficiente — desabilita todas as configurações de cliente automáticas.
 
• Tração da configuração IKE — Reserva ajustar pedidos de um computador pelo cliente.
Com o apoio do método da tração pelo computador, o pedido retorna uma lista de ajustes
que são apoiados pelo cliente.
 
• Impulso da configuração IKE — Dá a um computador a oportunidade de oferecer ajustes
ao cliente com o processo de configuração. Com o apoio do método do impulso pelo
computador, o pedido retorna uma lista de ajustes que são apoiados pelo cliente.
 
• DHCP sobre o IPsec — Dá ao cliente a oportunidade de pedir ajustes do computador
com o DHCP sobre o IPsec.
 

Etapa 4. Na seção do host local, escolha o uso um adaptador existente e um endereço atual
na lista de drop-down do modo do adaptador.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Use um adaptador virtual e um endereço atribuído — Permite que o cliente use um
adaptador virtual com um endereço especificado como a fonte para suas comunicações do
IPsec.
 
• Use um adaptador virtual e um endereço aleatório — Permite que o cliente use um
adaptador virtual com um endereço aleatório como a fonte para suas comunicações do
IPsec.
 
• Use um adaptador existente e um endereço atual — permite que o cliente use somente
sua existência, adaptador físico com seu endereço atual como a fonte para suas
comunicações do IPsec.
 

Etapa 5. Clique sobre a aba do cliente. Na lista de drop-down NAT Traversal, selecione o
mesmo ajuste que você configurou no RV130/RV130W para NAT Traversal na 
configuração do artigo de um server do IPSec VPN em RV130 e em RV130W.
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As opções de menu disponíveis de Traversal da tradução de endereço de rede (NATT) são
definidas como segue:
 

• Desabilitação — As extensões de protocolo NATT não serão usadas.
 
• Permita — As extensões de protocolo NATT serão usadas somente se o gateway de
VPN indica que o apoio durante negociações e NAT está detectado.
 
• Força-esboço — A versão de esboço das extensões de protocolo NATT será usada
apesar de mesmo se o gateway de VPN indica que o apoio durante negociações ou NAT
está detectado.
 
• Força-RFC — A versão de RFC do protocolo NATT será usada apesar de mesmo se o
gateway de VPN indica que o apoio durante negociações ou NAT está detectado.
 
• Força-Cisco-UDP — Encapsulamento UDP da força para clientes VPN sem NAT.
 

Etapa 6. Clique sobre a aba da resolução de nome, e verifique a caixa de verificação da 
possibilidade DNS se você quer permitir o DNS. Se os ajustes específicos DNS não são
exigidos para sua configuração do local, desmarcar a caixa de verificação da possibilidade
DNS.
 



 
Etapa 7. (opcional) se seu gateway remoto é configurado para apoiar a troca da
configuração, o gateway pode fornecer automaticamente ajustes DNS. Se não, verifique que
a caixa de verificação da obtenção está desmarcada automaticamente e incorporam
manualmente um endereço do servidor dos DN válidos.
 



 
Etapa 8. (opcional) clica sobre a aba da resolução de nome, verifica a caixa de verificação
das VITÓRIAS da possibilidade se você quer permitir o server de nome de Internet de
Windows (VITÓRIAS). Se seu gateway remoto é configurado para apoiar a troca da
configuração, o gateway pode fornecer automaticamente ajustes das VITÓRIAS. Se não,
verifique que a caixa de verificação da obtenção está desmarcada automaticamente e
incorporam manualmente um endereço do servidor válido das VITÓRIAS.
 



 
Nota: Fornecendo a informação de configuração das VITÓRIAS, um cliente poderá resolver
nomes das VITÓRIAS usando um server situado na rede privada remota. Isto é útil ao tentar
alcançar os recursos de rede das janelas remotas que usam um nome de caminho uniforme
da convenção de nomeação. O server das VITÓRIAS pertenceria tipicamente a um
controlador do domínio do Windows ou a um server do samba.
 
Etapa 9. Clique sobre a aba da autenticação, e selecione mútuo PSK + Xauth na lista de
drop-down do método de autenticação.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Híbrido RSA + Xauth — As credenciais do cliente não são precisadas. O cliente
autenticará o gateway. As credenciais serão sob a forma tipo do arquivo certificado PEM
ou de PKCS12 ou de chaves de arquivos.
 
• Híbrido GRP + Xauth — As credenciais do cliente não são precisadas. O cliente
autenticará o gateway. As credenciais serão sob a forma do arquivo certificado PEM ou de
PKCS12 e de uma corda secreta compartilhada.
 
• Mútuo RSA + Xauth — Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a
autenticar. As credenciais serão sob a forma o tipo do arquivo certificado PEM ou de
PKCS12 ou de chave.
 
• Mútuo PSK + Xauth — Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a
autenticar. As credenciais serão sob a forma de uma corda secreta compartilhada.
 
• RSA mútuo — Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a autenticar. As
credenciais serão sob a forma o tipo do arquivo certificado PEM ou de PKCS12 ou de
chave.
 
• PSK mútuo — Cliente e gateway ambas as credenciais da necessidade a autenticar. As
credenciais serão sob a forma de uma corda secreta compartilhada.
 

Etapa 10. Na seção da autenticação, clique sobre as credenciais secundário-aba e
incorpore a mesma chave pré-compartilhada que você configurou na página da instalação
do server do IPSec VPN pre no campo de chave compartilhada.



 
Etapa 11. Clique sobre a aba da fase 1. Configurar os seguintes parâmetros para ter os
mesmos ajustes que você configurou para o RV130/RV130W em etapa 2 da seção de
configuração do usuário de servidor do IPSec VPN deste documento.
 



 
Os parâmetros no delicado do musaranho devem combinar as configurações
RV130/RV130W na fase 1 como segue:
 

• Da “o tipo troca” deve combinar da “o modo troca”.
 
• “A troca DH” deve combinar “o grupo DH”.
 
• Da “o algoritmo cifra” deve combinar o “algoritmo de criptografia”.
 
• O “algoritmo de hash” deve combinar o “algoritmo de autenticação”.
 

Etapa 12. (Opcional) se seu gateway oferece a Cisco o Vendor ID compatível durante as
negociações phase1, verifique a caixa de verificação compatível do Vendor ID do ponto de
verificação da possibilidade. Se o gateway não faz, ou você é incerto, deixe a caixa de
verificação desmarcada.
 



 
Etapa 13. Clique sobre a aba da fase 2. Configurar os seguintes parâmetros para ter os
mesmos ajustes que você configurou para o RV130/RV130W em etapa 2 da seção de
configuração do usuário de servidor do IPSec VPN deste documento.
 



 
Os parâmetros no delicado do musaranho devem combinar as configurações
RV130/RV130W na fase 2 como segue:
 

• “Transforme o algoritmo” deve combinar o “algoritmo de criptografia”.
 
• “O algoritmo HMAC” deve combinar o “algoritmo de autenticação”.
 
• A troca PFS” deve combinar “o grupo DH” se o grupo chave PFS é permitido no
RV130/RV130W. Se não, deficiente seleto.
 
• “O limite de tempo chave da vida” deve combinar “a vida IPsec SA”.
 

Etapa 14. Clique sobre a aba da política e seleto exija na lista de drop-down do nível da
geração da política. A opção do nível da geração da política altera o nível em que as
políticas de IPsec são geradas. Os níveis diferentes fornecidos na lista de drop-down traçam
à negociação IPsec SA os comportamentos executados por implementações de fornecedor
diferentes.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Auto — O cliente determinará automaticamente o nível de política de IPsec apropriado.
 
• Exija — O cliente não negociará uma associação de segurança original (SA) para cada
política. As políticas são geradas usando o endereço público local como a política local ID
e os recursos de rede remota como o ID de política remoto. A proposta phase2 usará a
política ID durante a negociação.
 
• Original — O cliente negociará um SA original para cada política.
 
• As políticas compartilhadas são geradas a nível da exigência. A proposta da fase 2 usará
a política local ID como o ID local e algum (0.0.0.0/0) como o ID remoto durante a
negociação.
 

Etapa 15. Desmarcar a topologia da obtenção automaticamente ou escave um túnel toda a 
caixa de verificação. Esta opção altera a maneira que as políticas de segurança são
configuradas para a conexão. Quando desabilitada, a configuração manual deve ser
executada. Quando permitida, a configuração automática é executada.
 



 
Etapa 16. O clique adiciona a fim adicionar o recurso que de rede remota você quer
conectar a. Os recursos de rede remota incluem o acesso remoto do desktop, recursos
departamentais, driveres de rede, e o correio eletrônico fixado.
 



 
A janela de entrada da topologia aparece:
 



 
Etapa 17. No campo de endereço, incorpore a sub-rede ID do RV130/RV130W. O endereço
deve combinar o campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT em etapa
2 da seção da instalação do server e de configuração do usuário do IPSec VPN deste
documento.
 



 
Etapa 18. No campo da Máscara de rede, incorpore a máscara de sub-rede para a rede
local RV130/RV130W. O netmask deve combinar o campo da máscara de sub-rede em 
etapa 2 da seção de configuração do usuário de servidor do IPSec VPN deste documento.
 



 
Etapa 19. Clique a aprovação para terminar adicionar o recurso de rede remota.
 



 
Etapa 20. Salvaguarda do clique para salvar suas configurações para conectar ao local
VPN.
 



 
Etapa 21. Retorne ao indicador do Access Manager VPN para selecionar o local que VPN
você configurou, e clique o botão connect.
 

 



O VPN conecta o indicador aparece.
 

 
Etapa 22. Nas credenciais secione, incorpore o nome de usuário e senha da conta que você
se estabelece em etapa 4 da seção de configuração do usuário de servidor do IPSec VPN d
este documento.
 

 
Etapa 23. O clique conecta ao VPN no RV130/RV130W.
 



 
O túnel do IPSec VPN é estabelecido e o cliente VPN pode alcançar o recurso atrás do
RV130/RV130W LAN.
 

 



 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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