
Ajustes do Acesso remoto de IPsec no
dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

As políticas do grupo de Acesso remoto de IPsec (segurança de protocolo do Internet) são
as políticas que permitem um cliente remoto, tal como um empregado da empresa em casa
ou em uma viagem de negócios, para conectar a uma rede, tal como a rede da empresa do
empregado, através de uma conexão do Virtual Private Network (VPN). O benefício de
grupos de Acesso remoto de IPsec é que uma pessoa pode remotamente alcançar uma
rede enquanto essa pessoa tem o acesso ao Internet tal como o empregado conectado à
rede de empresa da HOME. Este artigo explica como configurar políticas do grupo de
Acesso remoto de IPsec nos dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes do Acesso remoto de IPsec
 
Configurações inicial
 

Este procedimento explica como configurar as configurações básicas para ajustar o
dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series como o server do IPSec VPN com
políticas do grupo.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha Acesso remoto VPN
> de IPsec. A página do Acesso remoto de IPsec abre:
 



 
Etapa 2. No campo do Acesso remoto de IPsec, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção ativa a característica do Acesso remoto de IPsec para o uso.
 
• Fora de — Esta opção não ativa a característica do Acesso remoto de IPsec para o uso.
 

Etapa 3. Na tabela do Acesso remoto de IPsec, o clique adiciona para criar uma política
nova do grupo de Acesso remoto de IPsec. O Acesso remoto de IPsec - Adicionar/edite o 
indicador aparece.
 

 
Etapa 4. Clique a aba das configurações básicas.
 
Etapa 5. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para o grupo de clientes



VPN.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down da interface WAN, escolha a interface WAN através de que
o tráfego VPN para a política do grupo passa.
 
Etapa 7. No método de autenticação de IKE, clique um botão de rádio.
 

 
 

• Chave pré-compartilhada — Esta opção usa uma senha para autenticar clientes VPN.
Para esta opção, incorpore a senha para a autenticação dos clientes ao campo de senha.
 

 
 

• Certificado — Esta opção usa os Certificados digitais gerados por um Certificate Authority
(CA). Para esta opção, escolha o certificado local da lista de drop-down local do



certificado, e escolha o certificado de peer da lista de drop-down do certificado de peer. O
certificado local é o certificado que autentica a segurança integrada Appiance do ISA500
Series. O certificado de peer é o certificado usado pelos clientes VPN remotos para a
autenticação. O certificado de peer para o dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series deve ser o mesmo que os Certificados locais nos clientes VPN remotos.
 

Etapa 8. No campo de modo, clique um botão de rádio.
 

 
• Cliente — Esta opção atribui a clientes VPN os IP address que não são parte do espaço
de endereço IP da rede do servidor de VPN. Os clientes VPN remotos têm o acesso à rede
do servidor de VPN, mas os anfitriões que são conectados diretamente à rede de servidor
não podem alcançar os clientes VPN. Para esta opção, incorpore o primeiro IP address da
escala de endereço IP cliente ao campo IP do começo, e incorpore o último IP address da
escala do cliente ao campo IP da extremidade.
 
• NEM — Esta opção atribui a clientes VPN IP address do intervalo de endereço IP da rede
do servidor de VPN com o uso do DHCP. Estes endereços de cliente são completamente
roteável à rede de servidor, e os anfitriões que são conectados diretamente à rede de
servidor podem alcançar os clientes VPN.
 

Etapa 9. Verifique a caixa de verificação do acesso ao Internet do cliente para conceder o
acesso ao Internet aos clientes VPN através do túnel VPN.
 
Etapa 10. No campo MACILENTO do Failover, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção reorienta automaticamente o tráfego VPN da política do grupo à
conexão do WAN secundário quando a conexão de WAN preliminar falha.
 
• Fora de — Esta opção não reorienta automaticamente o tráfego VPN da política do grupo



à conexão do WAN secundário quando a conexão de WAN preliminar falha.
 

Etapa 11. Clique a aba do controle de acesso da zona.
 

 
Etapa 12. Para cada zona alistou na tabela de controle de acesso, clicam um botão de
rádio.
 

• Licença — Esta opção concede o acesso de clientes VPN à zona.
 
• Negue — Esta opção nega o acesso de clientes VPN à zona.
 

Etapa 12. Clique a aba dos ajustes da configuração de modo.
 



 
Etapa 13. No campo do servidor de DNS principal, incorpore o IP address do server
preliminar do Domain Name System (DNS). Um servidor DNS traduz Domain Name aos
endereços IP estáticos a ser usados por redes de computador. Independente dos trabalhos
DNS dos sistemas operacionais.
 
Etapa 14. (Opcional) no campo do servidor de DNS secundário, incorpore o IP address do
servidor de DNS secundário.
 
Etapa 15. No campo preliminar do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address do server
preliminar do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS). Um server das VITÓRIAS traduz



Domain Name aos endereços IP dinâmicos a ser usados por redes de computador. As
VITÓRIAS primeiramente trabalham somente em clientes Microsoft e em redes Microsoft.
 
Etapa 16. (Opcional) no campo secundário do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address
do server secundário do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS).
 
Etapa 17. No campo do domínio do padrão, incorpore o Domain Name que os clientes VPN
usam.
 
Etapa 18. No campo do servidor de backup 1, incorpore o Domain Name ou o IP address do
server do backup principal através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular falha.
 
Etapa 19. No campo do servidor de backup 2, incorpore o Domain Name ou o IP address do
server do backup secundário através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular e o server do backup principal falham.
 
Etapa 19. No campo do servidor de backup 3, incorpore o Domain Name ou o IP address do
servidor de backup terciário através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular, o server do backup principal, e a falha do server do backup
secundário.
 
Etapa 20. Clique em OK. A página do Acesso remoto de IPsec reaparece.
 
Etapa 21. Click Save.
  

Ajustes do túnel em divisão e do DNS em divisão
 

Este procedimento explica como configurar os ajustes para o túnel em divisão e o DNS em
divisão. O Split Tunneling permite que um cliente VPN alcance a rede do servidor de VPN
mas ainda use a conexão com o Internet do cliente VPN para alcançar o Internet. Esta
instalação cria menos tráfego na rede do servidor de VPN mas permite que o cliente VPN
contorneie as regras do firewall de Internet do servidor de VPN. O DNS em divisão permite
que os clientes VPN alcancem os página da web somente disponíveis dentro da rede do
servidor de VPN.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha Acesso remoto VPN
> de IPsec. A página do Acesso remoto de IPsec abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela dos grupos de Acesso remoto de IPsec, clique o ícone da edição (lápis)
para a política do grupo que você quer configurar com Split Tunneling e DNS em divisão. O



Acesso remoto de IPsec - Adicionar/edite o indicador aparece.
 

 
Etapa 3. Clique a aba dos ajustes da configuração de modo.
 



 
Etapa 4. No campo do túnel em divisão, clique sobre o botão de rádio para permitir o Split
Tunneling e o DNS em divisão.
 



 
Etapa 5. O Split Tunneling dirige somente o tráfego do cliente VPN ao servidor de VPN
quando o cliente VPN envia o tráfego a uma escala específica ou a umas escalas dos IP
address. Todo tráfego restante do cliente VPN é enviado à conexão com o Internet normal
do cliente VPN. No campo do IP address, incorpore o endereço IP da rede da sub-rede da
sub-rede que recebe o tráfego de túnel do cliente VPN.
 
Etapa 6. No campo de Netmask, incorpore a máscara de sub-rede para o IP address
incorporado acima.
 
Etapa 7. O clique adiciona para adicionar a sub-rede à lista de sub-redes destinatárias.
 
Etapa 8. Repita as etapas 5 a 7 para cada sub-rede destinatária que você quer adicionar.
 



 
Etapa 9. Quando o cliente VPN envia o tráfego a um Domain Name, o DNS em divisão
examina o Domain Name do destino do tráfego. Se o Domain Name está na lista de Domain
Name especificados, o tráfego está reorientado ao servidor DNS dentro da rede do servidor
de VPN. Todo tráfego restante é enviado ao servidor DNS normal (isto é o servidor DNS
ISP). No campo do Domain Name, incorpore um Domain Name para o tráfego que deve ser
reorientada ao servidor DNS da rede do servidor de VPN.
 
Etapa 10. Repita a etapa 9 para cada Domain Name que você quer adicionar.
 
Etapa 11. APROVAÇÃO do clique. A página do Acesso remoto de IPsec reaparece.
 
Etapa 12. Click Save.
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