
1.
2.

3.

4.

5.

Configurar a conexão do Virtual Private Network
(VPN) usando o assistente de configuração no
roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

Uma conexão do Virtual Private Network (VPN) permite que os usuários alcancem, enviem,
e recebam dados a e de uma rede privada por meio de atravessar um público ou uma rede
compartilhada tal como o Internet mas ainda de assegurar conexões seguras a uma
infraestrutura de rede subjacente para proteger a rede privada e seus recursos.
 
Um túnel VPN estabelece uma rede privada que possa enviar os dados que usam
firmemente a criptografia e a autenticação. Conexão de VPN do uso dos escritórios
corporativos na maior parte desde que é útil e necessário permitir que seus empregados
tenham o acesso a sua rede privada mesmo se são fora do escritório.
 
O VPN permite que um host remoto atue como se foram ficados situados na mesma rede
local. Os túneis dos 50 pés dos suportes de roteador. O assistente de instalação VPN torna
possível configurar uma conexão segura para o túnel do IPSec local a local. Esta
característica faz a configuração simples e impede ajustes e parâmetros opcionais
complexos. Esta maneira, qualquer um pode estabelecer o túnel de IPsec em um rápido e
em uma maneira eficiente.
 

  
Benefícios de usar uma conexão de VPN:
 

Usar uma conexão de VPN ajuda a proteger dados de rede e recursos confidenciais.
Fornece a conveniência e a acessibilidade para trabalhadores remotos ou empregados
corporativos desde que poderão alcançar facilmente o escritório principal sem ter que
estar fisicamente atuais no entanto, ainda mantêm a Segurança da rede privada e de
seus recursos.
Uma comunicação que usa uma conexão de VPN fornece um de mais alto nível da
Segurança comparada a outros métodos de uma comunicação remota. O nível
avançado da tecnologia faz hoje em dia este possível, assim, protegendo a rede
privada do acesso não autorizado.
As localizações geográficas reais dos usuários são protegidas e não expostas ao
público ou às redes compartilhadas como o Internet.
Adicionar novos usuários ou grupo de usuários à rede é fácil desde que os VPN são
muito ajustáveis. É possível fazer a rede crescer sem a necessidade para
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componentes novos adicionais ou configurações complicadas.
  

Riscos de usar a conexão de VPN:
 

Risco de segurança devido ao misconfiguration. Desde que o projeto e a aplicação de
um VPN podem ser complicados, é necessário confiar a tarefa de configurar a conexão
a um profissional altamente conhecedor e experiente a fim certificar-se de que a
Segurança da rede privada não estará comprometida.
Confiança. Desde que uma conexão de VPN exige a conexão com o Internet, é
importante escolher um fornecedor que seja provado e testado para proporcionar o
serviço de Internet excelente e garantir mínimo a nenhum tempo ocioso da máquina.
Escalabilidade. Se vem a uma situação que há uma necessidade de adicionar a
infraestrutura nova ou de ajustar configurações novas, as questões técnica podem
possivelmente elevarar devido à incompatibilidade especialmente se envolve o
Produtos diferente ou vendedores diferentes de esses que você já se está usando.
Questões de segurança para dispositivos móvéis. Às vezes, ao usar dispositivos
móvéis ao iniciar a conexão de VPN, as questões de segurança puderem elevarar
especialmente quando usando a conexão Wireless. Alguns fornecedores unverified
levantam como “fornecedores livres VPN” e podem mesmo instalar o malware em seu
computador. Devido a isto, é possível adicionar mais medidas de segurança impedir
tais problemas ao usar dispositivos móvéis.
Velocidades de conexão lentas. Se você está usando um cliente VPN que proporcione
o serviço livre VPN, pode-se esperar que sua velocidade de conexão retardaria desde
que estes fornecedores não dão a prioridade a velocidades de conexão.
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar a conexão de VPN no roteador
do RV34x Series que usa o assistente de configuração.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar a conexão de VPN usando o assistente de
configuração
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha o wizard de configuração
. Clique então o assistente do lançamento sob a seção do assistente de instalação VPN.
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Etapa 2. No campo fornecido, dê entrada com um nome para identificar esta conexão.
 

 
Nota: Neste exemplo, TestVPN é usado.
 
Etapa 3. Na área da relação, clique o menu suspenso e escolha-o que o conectam querem
permitir esta conexão. As opções são:
 

WAN1
WAN2
USB1
USB2
 

 
Nota: Neste exemplo, o WAN1 é usado.
 
Etapa 4. Clique em seguida.
 

 
Etapa 5. Escolha o tipo de conexão remota clicando na seta da gota-para baixo. As opções
são:
 

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Escolha esta opção se você
quer usar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do roteador remoto
no outro extremo do túnel VPN.
FQDN — (nome de domínio totalmente qualificado) escolha esta opção se você quer
usar o Domain Name do roteador remoto no outro extremo do túnel VPN.
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Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT é escolhido.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de WAN da conexão remota ao campo fornecido e clique-
o então em seguida.
 

 
Nota: Neste exemplo, 128.123.2.1 é usado.
 
Passo 7. Sob a área da seleção do tráfego local, clique sobre a gota-para baixo para
escolher o IP local. As opções são:
 

Sub-rede — Escolha isto se você quer incorporar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e a máscara de sub-rede da rede local.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Escolha isto se você quer
incorporar apenas o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede
local.
Alguns — Escolha isto se você quer alguns dos dois.
 

 
Nota: Neste exemplo, algum é escolhido.
 
Etapa 8. Sob a área remota da seleção do tráfego, clique a seta da gota-para baixo para
escolher o IP remoto. Incorpore o endereço IP remoto e a máscara de sub-rede no campo
fornecido então clica em seguida. As opções são:
 

Sub-rede — Escolha isto se você quer incorporar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e a máscara de sub-rede da rede remota.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Escolha isto se você quer
incorporar apenas o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede
remota.
 



●

●

●

 
Nota: Neste exemplo, a sub-rede é escolhida. 10.10.10.0 foi entrado enquanto o endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e 255.255.255.0 foram entrados como a
máscara de sub-rede.
 
Etapa 9. Clique a seta da gota-para baixo na área do perfil IPSec para escolher que perfilam
para se usar.
 

 
Nota: Neste exemplo, o padrão é escolhido.
 
Etapa 10. Sob a área das opções da fase 1, incorpore a chave pré-compartilhada para esta
conexão ao campo fornecido. Esta é a chave pré-compartilhada a ser usada para autenticar
o par remoto do Internet Key Exchange (IKE). O ambas as extremidades do túnel VPN deve
usar a mesma chave pré-compartilhada. Até 30 caráteres ou valores hexadecimais são
permitidos ser usados para esta chave.
 
Nota: Recomenda-se altamente para mudar regularmente a chave pré-compartilhada para
manter a Segurança de sua conexão de VPN.
 

 
Nota: O medidor Preshared da força chave indica a força da chave que você incorporou
baseado no seguinte:
 

Vermelho — A senha é fraca.
Ambarino — A senha é razoavelmente forte.
Verde — A senha é forte.
 

Etapa 11. você (opcional) pode igualmente verificar a caixa de verificação da possibilidade
no texto simples da mostra quando edite para ver a senha no texto simples.
 



 
Etapa 12. Clique em seguida .
 
Etapa 13. A página mostrará então todos os detalhes de configuração de sua conexão de
VPN. Clique em Submit.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado a conexão de VPN no roteador do RV34x
Series que usa o assistente de configuração. Para conectar com sucesso um VPN de Site-
para-Site, você precisará de configurar o assistente de configuração no roteador remoto.
 


	Configurar a conexão do Virtual Private Network (VPN) usando o assistente de configuração no roteador do RV34x Series
	Objetivo
	Benefícios de usar uma conexão de VPN:
	Riscos de usar a conexão de VPN:

	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Configurar a conexão de VPN usando o assistente de configuração


