
Assistente do VPN de Site-para-Site no
dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) do Local-à-local permite que duas redes remotas
funcionem como uma rede por meio de um túnel do IPSec VPN (da segurança de protocolo
do Internet) entre o Roteadores das duas redes. O assistente do VPN de Site-para-Site
permite que um administrador configure os ajustes principais para uma conexão do VPN de
Site-para-Site em um lugar conveniente do dispositivo da segurança integrada do ISA500
Series. Este artigo explica como configurar o assistente do VPN de Site-para-Site nos
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Assistente do VPN de Site-para-Site
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha wizard de
configuração > assistente do VPN de Site-para-Site. A página começada de obtenção abre:
 

 
A página começada de obtenção dá uma explicação resumida para o VPN de Site-para-
Site.
 
Etapa 2. Clique em seguida. A página dos ajustes do par VPN publica-se; A página dos 
ajustes do par VPN permite que você configure ajustes tais como o nome de perfil VPN,
através que da interface WAN a conexão trabalha, e o método de autenticação usado.
 



 
 
 
Etapa 3. No campo de nome de perfil, dê entrada com um nome para a política do IPSec
VPN.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down da interface WAN, escolha a interface WAN através de que
o túnel VPN passa.
 
Etapa 5. Do tipo remoto lista de drop-down, escolha uma opção para o peer remoto.
 

• IP Estático — Esta opção indica que o peer remoto usa um endereço IP estático.
 
• IP dinâmico — Esta opção indica que o peer remoto usa um endereço IP dinâmico.
 
• FQDN — Esta opção indica que o peer remoto usa um nome de domínio totalmente
qualificado (FQDN).
 



 
Etapa 6. (opcional) se você escolheu o IP Estático na etapa 5, incorpora o endereço IP
estático do peer remoto ao campo de endereço remoto.
 

 
Etapa 7. (opcional) se você escolheu o FQDN na etapa 5, incorpora o Domain Name do
peer remoto ao campo de endereço remoto.
 
Etapa 8. No campo do método de autenticação, clique um botão de rádio.
 

• Chave pré-compartilhada — Esta opção usa uma chave pré-compartilhada para
autenticar usuários VPN. As chaves pré-compartilhada são apenas as frases que são
compartilhadas por ambos os pares VPN. Por estas razões, as chaves pré-compartilhada
são mais fáceis de setup mas fixar-se menos do que Certificados digitais.



• Certificado — Esta opção usa Certificados digitais para autenticar usuários. Os
Certificados digitais devem ser comprados de um Certificate Authority (CA) seguro mas
são mais seguros do que a chave pré-compartilhada.
 

 
Etapa 9. Se você escolheu a chave pré-compartilhada em etapa 8, incorpore a chave pré-
compartilhada ao campo chave.
 
Etapa 10. Se você escolheu o certificado em etapa 8, escolha um certificado da lista de
drop-down local do certificado usar-se como o certificado para o dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series. Este certificado precisa de combinar o certificado remoto no
peer remoto.
 
Etapa 11. Se você escolheu o certificado em etapa 8, escolha um certificado da lista de
drop-down remota do certificado usar-se como o certificado para o peer remoto. Este
certificado precisa de combinar o certificado local no peer remoto.
 
Etapa 12. Clique em Next. A página das políticas de IKE publica-se; A página das políticas
de IKE permite que você configure ajustes para políticas de IKE tais como a criptografia, a
autenticação, e as outras medidas de segurança.
 



 
 
 
Etapa 13. Clique em Add. A política de IKE - Adicionar/edite o indicador aparece:
 

 
Etapa 14. No campo de nome, dê entrada com um nome para a política de IKE.
 
Etapa 15. Da lista de drop-down da criptografia, escolha uma opção.
 

• ESP_3DES — Esta opção usa o Triple Data Encryption Standard (3DES) para cifrar
dados para a política de IKE. O 3DES cifra dados três vezes e é altamente seguro.
 
• ESP_AES_128 — Esta opção usa o Advanced Encryption Standard (AES) com uma
criptografia do 128-bit para dados na política de IKE. AES é mais rápido do que o 3DES
mas é menos seguro. A criptografia do 128-bit é mais rápida do que o 192-bit e as
criptografias do 256-bit mas fixa-se menos.
 
• ESP_AES_192 — Esta opção usa AES com uma criptografia do 192-bit para dados na



política de IKE. A criptografia do 192-bit é mais rapidamente e menos seguro do que a
criptografia do 256-bit mas mais lento e mais seguro do que a criptografia do 128-bit.
 
• ESP_AES_256 — Esta opção usa AES com uma criptografia do 256-bit para dados na
política de IKE. A criptografia do 256-bit é mais lenta do que o 192-bit e as criptografias do
128-bit mas o mais seguro.
 

Etapa 16. No campo da mistura, clique um botão de rádio.
 

• SHA1 — Esta opção usa o algoritmo de mistura segura (SHA1) para a autenticação da
política de IKE. O SHA1 usa um valor de hash do 160-bit.
 
• MD5 — Esta opção usa o algoritmo de message digest (MD5) para a autenticação da
política de IKE. O MD5 usa um valor de hash do 128-bit.
 

Etapa 17. No campo da autenticação, clique um botão de rádio.
 

• PRE_SHARE — Esta opção indica que a política de IKE usa uma chave pré-
compartilhada para a autenticação.
 
• RSA_SIG — Esta opção indica que a política de IKE usa um certificado digital para a
autenticação.
 

Etapa 18. Da lista de drop-down do grupo do D-H, escolha um uso do grupo de Diffie-
Hellman (D-H) criar um segredo compartilhado para pares. Os pares não conhecem este
segredo compartilhado. Mais alto o número do grupo é, mais seguro o grupo é. Ambos os
pares devem estar no mesmo grupo do D-H.
 

 
Etapa 19. Nos campos da vida, entre em quanto tempo nas horas, nos minutos, e nos
segundos que a associação de segurança IKE (SA) é válida. Umas vidas mais curtos são
geralmente mais seguras, mas o dispositivo integrado ISA500 Series deve criar mais sas de
IPSec.
 
Etapa 20. Clique em OK. A página da política de IKE reaparece:
 



 
Etapa 21. Clique o botão de rádio para a política de IKE que você quer usar para a conexão
de VPN. O método de autenticação escolhido em etapa 8 deve combinar o método de
autenticação da política de IKE.
 
Etapa 22. Clique em Next. A página das políticas da transformação publica-se. As políticas
que da transformação a página permite que você configure ajustes para transformam
políticas para os dados enviados sobre a conexão de VPN.
 

 
Etapa 23. O clique adiciona para criar um novo transforma a política. A política da
transformação - Adicionar/edite o indicador aparece:
 



 
Etapa 24. No campo de nome, dê entrada com um nome para a política da transformação.
 
Etapa 25. No campo da integridade, clique um rádio.
 

• ESP_MD5_HMAC — Esta opção usa o MD5 para manter a integridade de dados.
 
• ESP_SHA1_HMAC — Esta opção usa o SHA1 para manter a integridade de dados.
 

Etapa 26. Da lista de drop-down da criptografia, escolha uma opção.
 

• ESP_3DES — Esta opção usa o Triple Data Encryption Standard (3DES) para cifrar
dados para a conexão de VPN. O 3DES cifra dados três vezes e é altamente seguro.
 
• ESP_AES_128 — Esta opção usa o Advanced Encryption Standard (AES) com uma
criptografia do 128-bit para dados. AES é mais rápido do que o 3DES mas é menos
seguro. A criptografia do 128-bit é mais rápida do que o 192-bit e as criptografias do 256-
bit mas fixa-se menos.
 
• ESP_AES_192 — Esta opção usa AES com uma criptografia do 192-bit para dados. A
criptografia do 192-bit é mais rapidamente e menos seguro do que a criptografia do 256-bit
mas mais lento e mais seguro do que a criptografia de bit 128.
 
• ESP_AES_256 — Esta opção usa AES com uma criptografia do 256-bit para dados. A
criptografia do 256-bit é mais lenta do que o 192-bit e as criptografias do 256-bit mas o
mais seguro.
 

Etapa 27. Clique em OK. A página da política da transformação reaparece.
 
Etapa 28. Clique em Next. A página das redes remotas e locais publica-se; A página das 
redes remotas e locais permite que você configure os endereços usados pelo local e pelas
sub-redes remotas.
 

 
 



Etapa 29. Da lista de drop-down da sub-rede local, escolha uma opção.
 

• Alguns — Esta opção permite que toda a sub-rede local use a conexão de VPN.
 
• Crie um endereço novo — Esta opção permite que você configure um IP address novo
para usar-se como a sub-rede local para a conexão de VPN. Refira a criação a uma 
subseção nova do endereço para a configuração desta opção.
 
• Crie um grupo de endereço novo — Esta opção permite que você configure um grupo
novo do IP address para usar-se como a sub-rede local para a conexão de VPN. Refira a 
criação a uma subseção nova do grupo de endereço para a configuração desta opção.
 
• Objetos do grupo de endereço — Este os listes de opções PRE-configuraram os grupos
de endereço que podem ser usados como a sub-rede local para a conexão de VPN.
 
• Objetos do IP address — Este os listes de opções PRE-configuraram os IP address que
podem ser usados como a sub-rede local para a conexão de VPN.
 

Etapa 30. Da lista de drop-down da sub-rede remota, escolha uma opção.
 

• Alguns — Esta opção permite que toda a sub-rede remota use a conexão de VPN.
 
• Crie um endereço novo — Esta opção permite que você configure um IP address novo
para usar-se como a sub-rede remota para a conexão de VPN. Refira a criação a uma 
subseção nova do endereço para a configuração desta opção.
 
• Crie um grupo de endereço novo — Esta opção permite que você configure um grupo
novo do IP address para usar-se como a sub-rede remota para a conexão de VPN. Refira
a criação a uma subseção nova do grupo de endereço para a configuração desta opção.
 
• Objetos do grupo de endereço — Este os listes de opções PRE-configuraram os grupos
de endereço que podem ser usados como a sub-rede remota para a conexão de VPN.
 
• Objetos do IP address — Este os listes de opções PRE-configuraram os IP address que
podem ser usados como a sub-rede remota para a conexão de VPN.
 

Etapa 31. Clique em Next. A página de sumário publica-se; A página de sumário indica
todos os ajustes configurados para a conexão de VPN.
 



 
 
 
Etapa 32. Clique em Finish. Os revestimentos do assistente do VPN de Site-para-Site.
  

Crie um endereço novo
 

Este procedimento explica como criar um IP address novo para usar-se para o local ou a
sub-rede remota da conexão de VPN.
 

 
Etapa 1. Escolha criam um endereço novo das listas de drop-down da sub-rede local ou da
sub-rede remota. O endereço - Adicionar o indicador aparece:
 



 
Etapa 2. No campo de nome, dê entrada com um nome para o IP address.
 
Etapa 3. Do tipo lista de drop-down, escolha uma opção.
 

• Host — Esta opção indica que o IP address é o endereço de um host individual.
 
• Rede — Esta opção indica que o IP address é o endereço de uma rede.
 

 
Etapa 4. (opcional) se você escolheu a rede em etapa 3, incorpora o endereço IP da rede ao



campo do IP address, e incorpora a máscara de sub-rede da rede ao campo de Netmask.
 

 
Etapa 5. (opcional) se você escolheu o host em etapa 3, incorpora o IP address do host ao
campo do IP address.
 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique. O indicador das redes remotas e locais reaparece.
  

Crie um grupo de endereço novo
 

Este procedimento explica como criar um grupo novo do IP address para usar-se para o
local ou sub-redes remotas da conexão de VPN.
 

 
Etapa 1. Escolha criam um endereço novo das listas de drop-down da sub-rede local ou da
sub-rede remota. O endereço - Adicionar o indicador aparece:
 



 
Etapa 2. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para o grupo do IP
address.
 
Etapa 3. Para adicionar um endereço ao grupo, clique um endereço na lista do detalhe do
endereço, e clique – > botão para mover o endereço à lista do endereço de grupo. Para
remover um endereço do grupo, clique um endereço na lista do endereço de grupo, e clique 
< – abotoe para mover o endereço à lista do detalhe do endereço.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. O indicador das redes remotas e locais reaparece.
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