
Configuração do Internet Key Exchange (IKE)
em dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series 

Objetivo
 

O Internet Key Exchange (IKE) é um protocolo que seja responsável para a identificação e a
autenticação dos dispositivos que tentam alcançar a rede. O IKE igualmente confirma a
proteção de dados e a privacidade. As políticas de IKE são usadas para definir parâmetros
de segurança para um túnel VPN. Este artigo explica como configurar ajustes IKE nos
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Nota: Certifique-se de que você e seu sócio VPN configuraram o método de autenticação, a
chave compartilhada, e o algoritmo de criptografia o mesmos, se não terá problemas de
conexão quando tenta conectar.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Configuração de IKE
 
Adicionar a política de IKE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha VPN > Local-à-local
> políticas de IKE. A página das políticas de IKE abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela das políticas de IKE, o clique adiciona. Uma nova janela aparece:
 



 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para sua política de IKE.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down da criptografia, escolha um método de criptografia. Mais bit
que uma chave tem, mais segura a rede é, mas o desempenho está abaixado.
 

• ESP_3DES — Esta opção usa uma chave 64-bit para cifrar dados.
 
• ESP_AES_128 — Esta opção usa uma chave do 128-bit para cifrar dados.
 
• ESP_AES_192 — Esta opção usa uma chave do 192-bit para cifrar dados.
 
• ESP_AES_256 — Esta opção usa uma chave do 256-bit para cifrar dados.
 

Etapa 5. À direita da mistura, clique um botão de rádio.
 

• SHA1 — Esta opção usa um valor de hash do 160-bit para proteger dados.
 
• MD5 — Esta opção usa um valor de hash do 128-bit para proteger dados.
 

Etapa 6. À direita da chave pré-compartilhada, clique um botão de rádio.
 

• Chave pré-compartilhada — Esta opção usa uma senha para a autenticação dos
dispositivos.
 
• RSA_SIG — Esta opção usa um certificado digital para a autenticação dos dispositivos.
 



 
Etapa 7. Da lista de drop-down do grupo do D-H, escolha o número de bit usados para
encontrar um segredo compartilhado para a política de IKE. Mais bit que um grupo tem,
mais seguro o segredo é, mas mais por muito tempo toma para processar o segredo.
 

 
Etapa 8. Nos campos da vida, entre em um intervalo de tempo durante quanto tempo os
últimos da conexão IKE. Mais curto a vida é, mais segura a rede é. Se a sessão dura para
somente por poucas horas então exige uma senha autenticar outra vez o dispositivo
conectado. Se a vida é mais longa, a seguir não há nenhuma necessidade de negociar
todas as vezes antes da autenticação, mas as possibilidades dos ataques de rede são mais
altas.
 
Etapa 9. APROVAÇÃO do clique. Você retorna ao indicador original.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
  

Política de IKE da supressão
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha VPN > Local-à-local
> políticas de IKE. A página das políticas de IKE abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a política de IKE desejada a ser suprimida. Clique o ícone da supressão 
para suprimir da política de IKE.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Edite a política de IKE
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha VPN > Local-à-local
> políticas de IKE. A página das políticas de IKE abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a política de IKE desejada a ser editada. Clique o ícone da edição para
editar a política de IKE.
 



 
Etapa 3. Edite os campos desejados que você quer editar e clicar a APROVAÇÃO para
salvar as mudanças.
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
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