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22. Implementarea VPN-urilor site-to-site IPSec



 2 MSSR

 Pasul 1: activarea ISAKMP

 Pasul 2: definirea politicilor ISAKMP

 Pasul 3: definirea unui tunnel-group

 Pasul 4: definirea PSK pentru autentificare

Pași de configurare parametri ISAKMP



 3 MSSR

 Activarea ISAKMP pe interfață

 Opțional (pentru ASA OS 7.0, 7.1): Activarea posibilității de a 
termina un tunel pe ASA

Activare ISAKMP

Pitești Galați

Pitești(config)# isakmp enable outside

# Pentru 7.0

Pitești(config)# sysopt connection permit-ipsec

# Pentru 7.1

Pitești(config)# sysopt connection permit-vpn

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2
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 Politicile ISAKMP sunt parcurse în ordinea indexului configurat 
până la găsirea unei compatibilități perfecte între cele două 
capete ale tunelului 

Configurarea unei politici ISAKMP

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti#(config)# isakmp policy 10

Pitesti#(config-isakmp-policy)# encryption des

Pitesti#(config-isakmp-policy)# hash sha

Pitesti#(config-isakmp-policy)# authentication pre-share

Pitesti#(config-isakmp-policy)# group 1

Pitesti#(config-isakmp-policy)# lifetime 86400



 5 MSSR

 Conceptul de tunnel-group a fost preluat de la VPN 3000 
Concentrators

 Definește tipul de tunel folosit(Site-to-Site/Remote-access) și 
peer-ul cu care se va construi tunelul 

 Atenție: deși primul argument al comenzii este un string, 
trebuie introdus IP-ul celuilalt capăt al VPN-ului

Configurarea unui tunnel-group

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti(config)# tunnel-group 109.2.2.2 type ipsec-l2l
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 Tot în tunnel-group se definește și pre-shared key-ul folosit pentru 
autentificare

Configurarea PSK

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti(config)# tunnel-group 109.2.2.2 ipsec-attributes

Pitesti(config-ipsec)# pre-shared-key cisco123

Pitesti(config-ipsec)# show run crypto isakmp

isakmp enable outside

isakmp policy 10 

authentication pre-share

encryption 3des

hash sha

group 2

lifetime 86400
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 Pasul 1: definirea traficului interesant

 Pasul 2: definirea NAT Exemption pentru traficul IPSec

 Pasul 3: configurarea IPSec transform-set

 Pasul 4: configurarea unui crypto-map

 Pasul 5: aplicarea crypto-mapului

Pași de configurare parametri IPSec(IKE phase 2)



 8 MSSR

 Cele două liste de acces trebuie să fie simetrice

 Acțiunea permit = encrypt

Definirea traficului interesant și NAT Exemption

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti(config)# access-list 101 permit ip 10.0.1.0 

255.255.255.0 10.0.2.0 255.255.255.0

Pitesti(config)# nat 0 (inside) 101

Galati(config)# access-list 101 permit ip 10.0.2.0 

255.255.255.0 10.0.1.0 255.255.255.0

Galati(config)# nat 0 (inside) 101
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 Doar ESP este suportat pe ASA în acest moment

 Se pot defini maxim 2 intrări în fiecare set

 Modul implicit este tunnel

Configurarea unui transform-set

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti(config)# crypto ipsec transform-set Galati esp-des esp-

md5-hmac 
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 Structura de date care reunește toate configurațiile IPSec

 Aplicarea unui crypto-map

Configurarea și aplicarea unui crypto-map

Pitești Galați

10.0.1.11 10.0.2.11

Gi0/0 Gi0/0

209.1.1.1 109.2.2.2

Pitesti(config)# crypto map Pitesti 10 match address 101

Pitesti(config)# crypto map Pitesti 10 set peer 109.2.2.2

Pitesti(config)# crypto map Pitesti 10 set transform-set Galati

Pitesti(config)# crypto map Pitesti 10 set security-association 

lifetime seconds 28800

Pitesti(config)# crypto map Pitesti interface outside
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 Verificarea ACL-urilor
 show run access-list

 Verificarea configurației corecte de ISAKMP
 show run isakmp

 show run tunnel-group

 Verificarea configurației corecte IPSec
 show run ipsec

 Verificarea IPSec și ISAKMP SA
 show crypto ipsec sa

 show crypto isakmp sa

Testarea și verificarea configurației VPN
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 Verificarea configurației crypto-map
 show run crypto-map

 Ștergerea SA-urilor IPSec
 clear crypto ipsec sa

 Ștergerea SA-urilor ISAKMP
 clear crypto isakmp sa

 Debug pentru IPSec și ISAKMP
 debug crypto ipsec

 debug crypto isakmp

Testarea și verificarea configurației VPN



Fortinet – Implementarea IPSec
Site-to-Site VPN
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 În FortiOS, IPSec se poate configura în două moduri de operare

 Policy-based – se implementează prin definirea unei politici cu acțiunea 
IPSEC între două interfețe și asocierea acesteia cu un tunel VPN

 Route-based – la crearea tunelului VPN se creează o interfață virtuala 
pentru acest tunel; definirea politicii se face între interfața fizice și cea 
virtuală cu acțiunea ACCEPT

 Se recomandă utilizarea Route-based cât de des posibil din 
cauza flexibilității pe care o oferă 

 Policy-based nu suportă GRE-over-IPSec sau L2TP cu IPSec

 Când folosim Policy-based?
 Dacă UTM-ul este configurat în modul transparent, nu se poate folosi 

decât policy-based

Tipuri de configurație IPSec
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 Pași de configurare IPSec:

 Definirea Phase 1

 Definirea Phase 2

 Definirea unei politici de firewall pentru direcționarea prin tunel (diferită 
funcție de tipul configurației tunelului – route-based/policy-based)

Configurare IPSec
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 În phase 1 se alege modul route-based sau policy-based

Definirea phase 1 – policy-based
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 Route-based permite alegerea IKE v2

Definirea phase 1 – route-based mode
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 Necesită: 

 Nume

 Asocierea cu un obiect phase 1

 Definirea transform-setului 

Definirea phase 2
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 Acțiunea trebuie să fie IPSec

 Odată cu politica de firewall pot fi definite și politicile de NAT pentru tunel

 Inbound NAT activează Outside NAT pentru pachetele ce vin criptate prin tunel

 Outbound NAT activează Inside NAT pentru pachetele clear text ce intră în tunel

Definirea unei politici policy-based
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 În route-based se creează o interfață virtuală cu numele dat IKE Phase 1

 Pentru a permite traficul inițiat din LAN prin tunel trebuie creată o politică 
ACCEPT între interfața internă și interfața virtuală

Definirea unei politici route-based
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 În route-mode trebuie definite 2 politici ACCEPT astfel încât 
tunelul să poată fi inițiat din orice direcție

Definirea unei politici route-mode bidirecționale
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 Unele FortiGate-uri au procesor specializat pentru criptarea 
IPSec: FortiASIC NP2

 Astfel se face offloading de pe procesorul principal 

 Există anumite cerințe de trafic pentru utilizarea sa 

 Pachetele trebuie să fie IPv4

 Nivelul 4 trebuie să fie TCP, UDP, ICMP

 Politica de firewall nu trebuie să conțina IPS sau antivirus

 Interfața de ieșire și de intrare trebuie să fie pe același network
processor

 Pachetele incoming nu trebuie să fie fragmentate

 MTU-ul pentru pachetele outgoing trebuie să fie minim 385 bytes

Offload și accelerare IPSec



Topologii VPN: Site-
to-Site vs Remote-

access
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Overview
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