
Configuração da transmissão do Virtual Private
Network (VPN) em dispositivos da segurança
integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

Uma transmissão VPN é um método para conectar duas redes asseguradas sobre o
Internet. Quando a transmissão VPN é permitida na rede, permite o tráfego VPN que é
iniciado de um cliente VPN para passar completamente ao Internet e permite que a conexão
de VPN suceda. Uma transmissão VPN é tipicamente uma combinação de transmissão do
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) e do IPSec. A transmissão VPN é precisada
porque todo o Roteadores usado recentemente consiste no Network Address Translation
(NAT) que permite que diversos computadores compartilhem da mesma conexão com o
Internet, e o PPTP e IPSec não trabalham com NAT. Para permitir o PPTP, o L2TP, e IPSec
no dispositivo ISA, o conceito da transmissão VPN são usados. 
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar a transmissão VPN nos dispositivos
da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

•v1.1.14
  

Configuração da transmissão VPN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha transmissão VPN >
VPN. A página da transmissão VPN abre:
 

 
Nota: À revelia, todas as opções da transmissão VPN são permitidas.
 
Etapa 2. Baseado em suas exigências, clique de ligar/desligar para os protocolos alistados.
 

• Protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) — O protocolo que é usado para permitir



sessões pontos a ponto através do Internet no nível da camada 2.
 

– Sobre — O VPN a trabalhar corretamente permite esta característica. Muitos dos
clientes VPN têm esta característica permitiram à revelia assim que é imperativo permitir
esta característica em ambos os partidos que estão tentando conectar.
 
– Fora — Quando desabilitado, o VPN não pode trabalhar, e baseado em sua exigência
se você não quer os serviços VPN ser permitido você pode desabilitar esta característica.
 

• Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) — Uma extensão do Point-to-Point Protocol
(PPP) do padrão do Internet permite o Tunelamento do PPP através da rede IP.
 

– Sobre — Fornece um mecanismo da autenticação sem o uso de toda a infraestrutura
do certificado e é executado em qualquer tipo do hardware.
 
– Fora — Não fornece o mecanismo da autenticação, mas trabalhos VPN ainda se
ambos os partidos desabilitam esta característica.
 

• Segurança de protocolo do Internet (IPSec) — Um conjunto de protocolos que é usado
para executar a troca segura dos pacotes na camada IP.
 

– Sobre — O tráfego de saída é cifrado e o tráfego de entrada é decifrado através da
infraestrutura da chave do certificado, mas você não deve aplicar regras NAT quando
IPsec é permitido.
 
– Fora — As mensagens não são cifradas nem são decifradas, assim que nenhuma
Segurança é fornecida em entrante e no tráfego de saída.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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