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OpenVPN em um roteador RV160 e RV260 
Objetivo
 
O objetivo deste artigo é guiá-lo com estabelecer OpenVPN em seu roteador RV160 ou RV260
assim como a instalação do cliente VPN de OpenVPN em seu computador.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.15
  

Sumário
 
Estabelecendo um programa demonstrativo OpenVPN em um roteador RV160/RV260
 
Estabelecendo OpenVPN em um roteador RV160/RV260
 
Abertura com um certificado auto-assinado após ter estabelecido o programa demonstrativo
OpenVPN
 
Cliente de OpenVPN Setup no computador
  
Introdução
 
OpenVPN está um livre, o aplicativo da aberta que pode se estabelecer e ser usado para um
Virtual Private Network (VPN). Usa uma conexão do servidor cliente para fornecer comunicações
seguras entre um server e um lugar do cliente remoto sobre o Internet.
 
OpenVPN usa o OpenSSL para a criptografia do UDP e do TCP para a transmissão de tráfego.
Um VPN fornece um túnel seguro da proteção, que é menos vulnerável aos hacker desde que
cifra os dados enviados de seu computador através da conexão de VPN. Por exemplo, se você
está usando WiFi em um lugar público, tal como dentro um aeroporto, mantém seus dados,
transações, e perguntas da vista por outros usuários. Bem como HTTPS, cifra os dados enviados
entre dois pontos finais.
 
Uma das etapas as mais importantes em estabelecer OpenVPN está obtendo um certificado de
um Certificate Authority (CA). Isto é usado para a autenticação. Os Certificados são comprados
de todo o número de locais de terceira parte. É uma maneira oficial de mostrar que seu local é
seguro. Essencialmente, o CA é um origem confiável que verifique que você é um negócio
legítimo e pode ser confiado. Para OpenVPN você precisa somente um certificado do nível
inferior a custo mínimo. Você obtém verificado para fora pelo CA, e uma vez que verificam sua
informação, emitir-lhe-ão o certificado. Este certificado pode ser transferido como um arquivo em
seu computador. Você pode então entrar em seu roteador (ou em servidor de VPN) e transferi-lo
arquivos pela rede lá. Note por favor, clientes não precisam um certificado de usar OpenVPN, ele
é apenas para a verificação através do roteador.



Pré-requisitos
 
Instale o aplicativo de OpenVPN em seu sistema. Clique aqui para ir ao Web site de OpenVPN.
 
Para obter mais informações sobre de OpenVPN e de respostas a muitas perguntas que você
pode ter, clique aqui.
 
Nota: Esta instalação é específica a Windows 10.
 

Uma vez que você tem OpenVPN instalado, o aplicativo deve aparecer em seu desktop ou como
um ícone pequeno no lado direito da barra de tarefas. Os clientes de OpenVPN igualmente
precisarão este instalados.
 

Assegure-se de que você tenha o tempo de sistema apropriado estabelecido em todos os

https://openvpn.net
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/FAQ


dispositivos. O tempo de sistema apropriado deve ser completamente sincronizado no roteador
antes da criação de um certificado. Isto é feito frequentemente automaticamente, mas se você é
executado em edições, este é um bom lugar a verificar.
  
Estabelecendo um programa demonstrativo OpenVPN em um
roteador RV160/RV260
 
Se você quer tentar OpenVPN antes que você pague o dinheiro por um CA, você pode criar um
certificado auto-assinado. Esta é uma maneira do nenhum-custo de ver se OpenVPN é algo que
você gostaria de distribuir para seu negócio. Se você já sabe você gostaria de comprar um CA,
você pode saltar esta seção do artigo e ir diretamente a estabelecer OpenVPN em um roteador
RV160/RV260.
 
Etapa 1. Log no roteador que usa suas credenciais. O nome de usuário padrão e a senha são 
Cisco.
 
Nota: É altamente recomendado que você muda todas as senhas a algo mais complexo. Se não,
é como deixar a chave a sua porta fechado na entrada.
 

Etapa 2. É uma exigência que você obtém um certificado no roteador. Navegue à administração 
> ao certificado > gerenciem CSR/Certificate… Isto é como criar o pedido para um certificado.
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Etapa 3. Faça um pedido para um certificado de CA.
 

Selecione o certificado de CA do menu dropdown
Dê entrada com um nome do certificado
Entre no IP address, no nome de domínio totalmente qualificado (FQDN), ou no email.
Incorporar o IP address é a escolha a mais comum.
Entre em seu país
Incorpore seu estado
Dê entrada com seu nome da localidade, geralmente sua cidade
Dê entrada com seu nome de organização
Dê entrada com seu nome da unidade da organização
Incorpore seu endereço email
O comprimento da criptografia da tecla ENTER, 2048 é recomendado
 

Clique o direita superior gerenciem o botão.
 
Etapa 4. Você igualmente precisa um certificado de servidor. Este certificado assinado pelo
certificado de CA será assinado pelo certificado de CA que você apenas criou.
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Etapa 5. Faça um pedido para um certificado assinado pelo certificado de CA.
 

Selecione a solicitação de assinatura de certificado do menu dropdown
Dê entrada com um nome do certificado
Entre no IP address, no nome de domínio totalmente qualificado (FQDN), ou no email.
Incorporar o IP address é a escolha a mais comum.
Entre em seu país
Incorpore seu estado
Dê entrada com seu nome da localidade, geralmente sua cidade
Dê entrada com seu nome de organização
Dê entrada com seu nome da unidade da organização
Incorpore seu endereço email
O comprimento da criptografia da tecla ENTER, 2048 é recomendado
Escolha o Certificate Authority apropriado do menu dropdown
 

Clique o direita superior gerenciem o botão.
 
Etapa 6. Navegue à configuração de sistema > aos grupos de usuário. Selecione o ícone positivo 
para adicionar o grupo novo.
 



Etapa 7. Dê entrada com o nome do grupo, clique-o sobre para que o botão de rádio gire sobre
OpenVPN. Clique em Apply.
 

Etapa 8. Navegue dentro do menu da configuração de sistema e clique sobre contas de usuário.
Sob usuários locais, clique sobre o ícone positivo.
 



Etapa 9. Complete a informação abaixo. Certifique-se selecionar OpenVPN do menu dropdown.
Clique em Apply.
 

Todas as dependências estão completas e o roteador pode agora ser configurado para
OpenVPN.
 
Etapa 10. Navegue a VPN > OpenVPN. A página de OpenVPN abre. Termine cada caixa na
página, certificando-se selecionar os Certificados previamente criados do menu dropdown.
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Verifique a caixa da possibilidade. Selecione a relação que está indo permitir no tráfego.
Neste caso um Wide Area Network (WAN), e seleciona um certificado do Certificate
Authority (CA).
Selecione o certificado de CA do menu dropdown
Selecione o certificado de servidor que você transferiu do menu dropdown
Selecione a authenticação do cliente. Se você seleciona a senha precisam de autenticar
com uma senha. Se você seleciona a senha + o certificado, o cliente deve igualmente
ter um certificado. Isto é mais seguro mas adiciona ao custo do VPN porque precisariam
de comprar um CA separado.
Entre no pool do endereço de cliente. Escolha um IP address em um sub-rede da rede
que não seja usado em qualquer outro lugar na empresa. Você seleciona fora das
escalas reservados e escolhe uma escala não usada em qualquer outro lugar.
Escolha o formulário da criptografia. Certifique-se que a criptografia é a mesma que o
cliente. O DES e o 3DES não são recomendados e devem somente ser usados para
para trás a compatibilidade.
Escolha o túnel em divisão se você quer somente especificar que tráfego atravessa o
VPN. Para um VPN, um túnel em divisão é necessário. O modo de túnel completo está
selecionado em outras situações quando você quer todo o tráfego do cliente atravessar
o VPN.
 

Etapa 11. Enrole para baixo a página e complete o o Domain Name e o DNS1.
 

Nota: O IP address DNS1 podia ser um servidor interno de DNS dedicado, o mesmo IP address
de seu gateway padrão fornecido por seu provedor de serviço do Internet (ISP), em uma máquina
virtual, ou em um servidor DNS confiado para fora no Internet.
 
Etapa 12. O clique aplica-se para salvar a configuração no roteador.
 
Etapa 13. Ficar na mesmos página e rolo mais. Gerencia o gabarito de configuração que deve ser
instalada no cliente de OpenVPN. Este arquivo tem uma extensão .ovpn e será usado pelo cliente
de OpenVPN. Verifique a caixa para exportar o molde da configuração de cliente (.ovpn) e o
clique gerencie. Isto transfere o arquivo em seu computador.
 



Etapa 14. Navegue ao estado e às estatísticas > ao status VPN. Você tem a capacidade para
enrolar para baixo para mais informação detalhada.
 

A próxima seção deste artigo é importante de rever, porque explica como entrar com um
certificado auto-assinado.
  
Abertura com um certificado auto-assinado após ter estabelecido
o programa demonstrativo OpenVPN
 
Quando você entra com um certificado auto-assinado, você pode ver um emergente de
advertência quando você tenta entrar. Você precisará de clicar avançado, continua, confia, ou
uma outra opção segundo seu web browser a fim continuar.
 
Neste momento você pode receber um aviso que é inseguro. Você pode escolher continuar,
adicionar a exceção, ou avançado. Isto variará pelo web browser.
 
Neste exemplo, Chrome foi usado para um web browser. Esta mensagem aparece, clique 
avançado.
 



Uma tela nova abrirá e você precisa de clicar sobre Proceed a yourwebsite.net (inseguro)
 

Está aqui um exemplo de alcançar o dispositivo que adverte ao usar Firefox como um web
browser. Clique avançado sobre.
 

O clique adiciona a exceção….
 

Finalmente, você terá que clicar sobre a exceção da Segurança Confirm.
 



O roteador é configurado agora com todos os parâmetros necessários apoiar uma conexão de
cliente de OpenVPN. Desde que você tem transferido já o molde da configuração de cliente a seu
dispositivo, esse que termina em .ovpn, você pode transportar-se sobre ao cliente de OpenVPN
da seção Setup no computador. Se você decide distribuir OpenVPN para sua empresa, você
pode seguir as etapas nesta próxima seção.
  
Estabelecendo OpenVPN em um roteador RV160/RV260
 
Este é um processo mais complicado porque envolve obter um CA de uma terceira parte, que
custe o dinheiro. Você igualmente precisa de enviar o gabarito de configuração do cliente VPN,
terminando em .ovpn, a todos os clientes assim que podem estabelecer-se em seu dispositivo. Os
clientes precisam diversos ajustes o mesmos que o roteador para que comuniquem-se. A melhor
parte é aquela para o custo mínimo, você e seus empregados podem usar o Internet e conduzir o
negócio mais firmemente.
 
Etapa 1. Log no roteador que usa suas credenciais. O nome de usuário padrão e a senha são 
Cisco.
 
Nota: É altamente recomendado que você muda todas as senhas a algo mais complexo. Se não,
é como deixar a chave a sua porta fechado na entrada.
 



Etapa 2. É uma exigência que você obtém um certificado. Navegue à administração > ao 
certificado > gerenciem CSR/Certificate… Isto é como criar o pedido para um certificado.
 

Etapa 3. Faça um pedido para um certificado assinado pelo certificado de CA. Isto pode ser
encontrado navegando à administração > ao certificado.
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Selecione a solicitação de assinatura de certificado do menu dropdown
Dê entrada com um nome do certificado
Entre no IP address, no nome de domínio totalmente qualificado (FQDN), ou no email.
Incorporar o IP address é a escolha a mais comum.
Entre em seu país
Incorpore seu estado
Dê entrada com seu nome da localidade, geralmente sua cidade
Dê entrada com seu nome de organização
Dê entrada com seu nome da unidade da organização
Incorpore seu endereço email
O comprimento da criptografia da tecla ENTER, 2048 é recomendado
 
Clique o direita superior gerenciem o botão
 
 

Etapa 4. Selecione para exportá-la clicando a seta ascendente sob a ação.
 

Etapa 5. Esta tela aparecerá. Exportação do clique.
 



Etapa 6. Seleto abra com e bloco de notas (padrão) do menu dropdown. Clique em OK.
 

Passo 7. Um arquivo XML abrirá.
 

Nota: Certifique-se que o PEDIDO DO CERTIFICADO do COMEÇO e o PEDIDO DO
CERTIFICADO do FIM são cada um em suas próprias linhas como mostrado acima.
 
Etapa 8. Na parte superior do clique da tela edite e selecione a cópia do menu dropdown.
 



Etapa 9. Escolha um local de terceira parte respeitável fazer o pedido do certificado. Você
precisará de colar o arquivo copiado XML como parte do pedido.
 
Nota: Se você tem um servidor certificado interno em sua rede que você pode usar aquele pelo
contrário, porém esta não é comum.
 



Etapa 10. Uma vez que você foi verificado, você pode escolher o certificado da transferência.
 

Etapa 11. Clique o botão de rádio para salvar o arquivo e clicar a APROVAÇÃO.
 



Etapa 12. Uma vez que salvar, selecione o botão de rádio para esse certificado e clique sobre o
ícone da seta para baixo.
 

Etapa 13. Esta tela abrirá. Seleto consulte….
 



Etapa 14. Escolha o arquivo do certificado e clique aberto.
 

Etapa 15. Dê entrada com o nome do certificado para importar e clicar a transferência de arquivo
pela rede.
 



Etapa 16. Você receberá uma notificação que o certificado importe com sucesso. Clique em OK.
 

Etapa 17. Navegue à administração > ao certificado. O certificado foi carregado.
 
Nota: Neste exemplo, um servidor certificado local foi usado.
 

Etapa 18. Navegue a VPN > OpenVPN. A página de OpenVPN abre. Termine o seguinte com sua
informação.
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Verifique a caixa da possibilidade. Selecione a relação que está indo permitir no tráfego.
Neste caso um Wide Area Network (WAN), e seleciona um certificado do Certificate
Authority (CA)
Selecione o certificado de CA do menu dropdown
Selecione o certificado de servidor que você transferiu do menu dropdown
Selecione a authenticação do cliente. Se você seleciona a senha precisam de autenticar
com uma senha. Se você seleciona a senha + o certificado, o cliente deve igualmente
ter um certificado. Isto é mais seguro mas adiciona ao custo do VPN porque precisariam
de comprar um CA separado.
Entre no pool do endereço de cliente. Escolha um IP address em um sub-rede da rede
que não seja usado em qualquer outro lugar na empresa. Você seleciona fora das
escalas reservados e escolhe uma escala não usada em qualquer outro lugar.
Escolha o formulário da criptografia. Certifique-se que a criptografia é a mesma que o
cliente. O DES e o 3DES não são recomendados e devem somente ser usados para
para trás a compatibilidade.
Escolha o modo de túnel completo se você querem todo o tráfego do cliente atravessar
o VPN ou o túnel em divisão se você quer somente especificar que tráfego atravessa o
VPN
O IP address DNS1 podia ser um servidor interno de DNS dedicado, o mesmo IP
address de seu gateway padrão fornecido por seu provedor de serviço do Internet (ISP),
em uma máquina virtual, ou em um servidor DNS confiado para fora no Internet.
 

O clique aplica-se para salvar a configuração.
 
Etapa 19 (opção 1). Você pode enviar por correio eletrónico esta configuração ao cliente.
Verifique a caixa enviam o email. Incorpore um endereço email. Adicionar um título sujeito para o
email. O clique gerencie.
 



Etapa 20. (Opção 2). Selecione o molde da configuração de cliente da exportação (.ovpn) e o
clique gerencie.
 

Etapa 21. Você receberá a confirmação que é era bem sucedida. Clique em OK.
 

Etapa 22. Click Save.
 



Etapa 23. No direita inferior de seus desktop e clique para abrir OpenVPN. Direito - clique para
abrir o menu dropdown. Clique o arquivo da importação.
 

Etapa 24. Selecione o arquivo de OpenVPN esse extremidades em .ovpn.
 



Etapa 25. Clique sobre o arquivo da salvaguarda do botão de rádio e clique a APROVAÇÃO.
 

Etapa 26. Mude o nome do arquivo se você escolhe, mas deixe .ovpn no fim do nome de arquivo.
Click Save.
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Etapa 27. Navegue ao estado e às estatísticas > ao status VPN. Você tem a capacidade para
enrolar para baixo para mais informação detalhada.
 

O roteador é configurado agora com todos os parâmetros necessários apoiar uma conexão de
cliente de OpenVPN para sua experimentação pessoal.
  
Cliente de OpenVPN Setup no computador
 
Cada cliente de OpenVPN precisa de executar as seguintes tarefas como uma condição prévia:
 

Transfira o aplicativo de OpenVPN em seu dispositivo.
Abra e salvar o arquivo de configuração que foi enviado nas etapas 19-22 na seção
anterior. As extremidades do arquivo de configuração em .ovpn.
 

Nota: Esta instalação é especificamente para Windows 10.
 
Etapa 1. Navegue ao ícone da seta no direita inferior do desktop e clique para abrir o ícone de
OpenVPN. O direito - clique e seleciona o arquivo da importação.
 



Nota: O ícone é preto e branco, indicando que não está sendo executado atualmente. Uma vez
que está sendo executado o ícone mostrará na cor.
 
Etapa 2. Clique sobre a seta ascendente. Clique sobre o ícone de OpenVPN. Direito - o clique e
seletos conectam do menu dropdown.
 



Etapa 3. Incorpore o nome de usuário e senha.
 

Etapa 4. O indicador mostrará o OpenVPN que conecta junto com alguns dados de registro.
 



Etapa 5. Um log de sistema deve alertar que há uma conexão.
 

Etapa 6. O cliente VPN deve com segurança poder escavar um túnel entrante e a informação de
saída com OpenVPN. Isto pode ser ajustado para conectar automaticamente nos ajustes de
OpenVPN.
 
Passo 7. O administrador pode confirmar o status VPN navegando ao estado e estatísticas > 
status VPN no roteador.
 



Conclusão
 
Você deve agora com sucesso ter instalado OpenVPN em seu roteador RV160 ou RV260 e no
local do cliente VPN.
 
Para discussões da comunidade em OpenVPN, clique aqui e faça uma busca para OpenVPN.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://community.cisco.com/t5/small-business-support-community/ct-p/5541-small-business-support
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