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WSTĘP
Router MiDGE jest koncentratorem VPN. Urządzenie pozwala na obsługę do 25
użytkowników VPN, przy czym może jednocześnie obsługiwać do 4 różnych
tuneli (OpenVPN, IPsec, PPTP, GRE) i wymieniać ruch między nimi. Sieć VPN
może być zrealizowana w oparciu o infrastrukturę operatora GSM/UMTS lub operatora
naziemnego PSTN lub obie jednocześnie przy czym jedno łącze pracuje jako podstawowe,
a drugie jako awaryjne (failover). Sieć VPN można połączyć z siecią lokalną lub radiową (sieci
mieszane), co pozwala na komunikację i dostęp do wszystkich urządzeń z dowolnego węzła sieci.
Zaprezentowany przykład w niniejszej instrukcji przedstawia router MiDGE jako koncentrator
VPN, który łączy zdalne lokalizacje (podsieci LAN) przy użyciu infrastruktury publicznej z siecią
lokalną oraz siecią radiową RipEX w spójną sieć IP, gdzie wszystkie urządzenia mogą się
komunikować ze sobą wzajemnie z wykorzystaniem protokołu TCP/IP – tryb TUN.

OpenVPN oferuje dwa rodzaje tuneli:
TUN – urządzenia mają przydzielone adresy IP, a komunikacja odbywa się z wykorzystaniem
protokołu TCP/IP i klasycznego rotangu. Jest to opcja wystarczająca do większości zastosowań
i bardzo prosta w konfiguracji.
TAP – tunel w warstwie 2. Przesyłane są ramki między końcami tuneli. Tunel oferuje dużo
większe możliwości, niż tryb TUN. Rozwiązanie zalecane, kiedy wymagana jest fizyczna spójność
sieci, np. wykrywanie komputerów w otoczeniu sieciowych (IPX, NetBIOS). Usługa wymaga
samodzielnej konfiguracji routingu, przydzielenia adresów IP, serwera DHCP, etc. Wadą TAP
(tryb Bridge) jest zwiększenie ruchu, co może powodować przytykanie słabszych łącz jak
GPRS/EDGE.

UWAGA!

Więcej informacji na stronie: http://openvpn.net

Niniejszy instrukcja zakłada, że przygotowałeś już urządzenia do pracy, czyli
skonfigurowałeś połączenie z Internetem (WWAN lub WAN oraz lokalną sieć LAN)
Jeżeli nie, to rozpocznij od MiDGE – Pierwsze uruchomienie.
Aby utworzyć sieć prywatną VPN w technologii OpenVPN potrzebujesz stałego adresu
IP lub usługi DynamicDNS dla serwera. Urządzenia klienckie muszą mieć zapewniony
podstawowy dostęp do Internetu.
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KROK 1 – WŁĄCZ SERWER OPENVPN
Po zalogowaniu do urządzenia przejdź do zakładki VPN i włącz usługę OpenVPN. Zaznacz
enabled i zatwierdź przyciskiem Apply

Następnie przejdź do opcji Tunel Configuration i zaznacz opcję Server
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KROK 2 – KONFIGURACJA SERWERA
Po zmianie opcji otworzy się ekran konfiguracji serwera OpenVPN. Możesz teraz dowolnie
dostosować usługę lub pozostawić konfigurację domyślną, jeżeli nie jesteś biegły w tych
sprawach.

Zatwierdź domyślną konfigurację przyciskiem Apply.

Router zażąda wygenerowania certyfikatów SSL niezbędnych do szyfrowania połączenia. Kliknij
w link Manage keys and certificates
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Teraz wygeneruj certyfikaty serwera OpenVPN. Wystarczy, że naciśniesz przycisk CREATE.

System zacznie generować pary kluczy SSL

Po zakończeniu pracy wróć do konfiguracji OpenVPN, klikając na link configure
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KROK 3 – WŁĄCZANIE KLIENTÓW
Serwer jest już skonfigurowany i uruchomiony. Teraz czas na przygotowanie użytkowników
zdalnych , czyli Klientów OpenVPN. Przejdź do menu Client Management

Klikając w pole zaznaczenia (checkbox) włącz żądaną liczbę klientów OpenVPN czyli zdalnych
podsieci. Proponujemy każdemu użytkownikowi (podsieci) przypisać nazwę, która pozwoli na
identyfikowanie obiektów w twojej infrastrukturze, co z kolei ułatwi zarządzanie.
Po zatwierdzeniu operacji przyciskiem Apply, status klientów zmieni się na ‘not connected’.
Przejdź do zakładki NETWORKING.

Standardowa licencja pozwala na obsługę 10 klientów VPN. Można ją rozszerzyć do 25
użytkowników, zakupując dodatkowe rozszerzenie funkcjonalne. Jeżeli potrzebna jest
większa ilość tuneli niż 25, proponujemy użycie innego serwera o wymaganej
funkcjonalności.
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KROK 4 – KONFIGURACJA ZDALNYCH PODSIECI

Wprowadź adresy zdalnych podsieci, czyli pozostałych routerów MiDGE lub innych urządzeń,
które będą pracować w sieci prywatnej OpenVPN. Konfigurację każdego klienta należy zapisać
oddzielnie klikając za każdym razem na przycisk Apply zanim przejdziesz do konfiguracji
następnego użytkownika z listy Select client.
STACJA_1: Network: 192.168.20.0 Netmask: 255.255.255.0
STACJA_2: Network: 192.168.30.0 Netmask: 255.255.255.0
Wskazówki
Zwróć uwagę, że podajemy adresy sieci, a nie IP zdalnych routerów. Jeżeli adres sieci LAN
zdalnego routera ma IP 192.168.20.1, to wprowadź adres podsieci zakończony zerem, czyli
192.168.20.0 i maską 255.255.255.0. Inaczej tunel nie będzie działał poprawnie.
Możesz włączyć do tunelu OpenVPN dwie zdalne podsieci, jednak muszą być one „obok siebie”.
Na przykład 192.168.20.1 (LAN1) i 192.168.21.1 (LAN2). Wówczas w polu Client Network wpisz:
Network 192.168.20.0, Netmask: 255.255.254.0
Pamiętaj, aby przy projektowaniu uwzględnić wykorzystanie drugiej podsieci w zdalnych
lokalizacjach. Dobrą praktyką jest stosowanie numeracji parzystej, np. 192.168.0.0, 192.168.2.0 itd.
Wówczas w razie potrzeby zawsze jest miejsce na dodatkową sieć, np. do obsługi kamer, bez
konieczności zmiany konfiguracji wszystkich urządzeń.
Pomocne narzędzia - Kalkulator podsieci

Administrator może dowolnie skonfigurować sieć transportową. Proponujemy pozostawić
ustawienia domyślne. Komputery łączone w sieciach VPN muszą mieć odmienną konfigurację
sieci lokalnej. Nie połączymy ze sobą Klienta o adresie 192.168.1.1 z serwerem o adresie
lokalnym 192.168.1.1 i to niezależnie czy będzie to PPTP, L2TP, IPsec czy OpenVPN.
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KROK 5 – DODATKOWE PODSIECI W TUNELU OPENVPN
Po zakończeniu konfiguracji Klientów przejdź do zakładki Routes. W tym miejscu można
opcjonalnie wpisać adresy podsieci, które będę włączone do tunelu OpenVPN. Dla przykładu
włączamy do sieci prywatnej OpenVPN sieć radiową, opartą na radio-routerach RipEX, która
pracuje w podsieci 192.168.1.0/24).

Opcja Enable routing between clients, pozwala na komunikację bezpośrednią pomiędzy
podsieciami. W tym przykładzie wszystkie urządzenia końcowe w podsieciach 192.168.20.0/24,
192.168.30.0/24 oraz 192.168.1.0/24 będą się mogły komunikować wzajemnie. Po zaznaczeniu tej
opcji, system operacyjny MiDGE utworzy tablicę routingu dla serwera i każdego klienta.
Jeżeli nic nie włączasz do tunelu OpenVPN, to pozostaw pola puste i przejdź dalej.
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KROK 6 – GENEROWANIE PLIKÓW KONFIGURACYJNYCH
W zakładce DOWNLOAD pole Server address/hostname system wypełnia numerem IP
aktywnego łącza internetowego. Jeżeli korzystasz z usługi DynamicDNS wprowadź w tym
miejscu nazwę hosta, a następnie kliknij na przycisk Download. MiDGE wygeneruje pliki
konfiguracyjne dla klientów OpenVPN.

Generowanie plików konfiguracyjnych dla klientów.

Kiedy router zakończy pracę, zapisz archiwum openvpn-clients.zip
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Plik archiwum openvpn-clients.zip należy wypakować na dysk lub kluczu USB. Wewnątrz pliku
znajdują się archiwa o nazwach zgodnych z utworzonymi klientami OpenVPN. Do konfiguracji
klientów na urządzeniach MiDGE używamy plików skompresowanych, w tym przykładzie
STACJA_1.zip, STACJA_2.zip.
Jeżeli będziesz konfigurował inne urządzenia OpenVPN, postępuj zgodnie z instrukcją
producenta. Pliki klientów zawierają wszystkie niezbędne dane do konfiguracji urządzeń firm
trzecich.

Na tym etapie zakończyłeś konfigurację serwera OpenVPN.
MiGDE jest gotowy do pracy jako Koncentrator VPN.

W zakładce HOME widoczny jest status pracy serwera. Na panelu urządzenia świeci się zielona
dioda, sygnalizująca gotowość serwera do pracy.
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KROK 7 - KONFIGURACJA KLIENTÓW OPENVPN
Konfiguracja Klientów OpenVPN sprowadza się do włączenia usługi oraz wgrania pliku
konfiguracyjnego, który został wygenerowany przez serwer. Klientem może być dowolne
urządzenie, które wspiera OpenVPN. W tym przykładzie będą to routery MiDGE, które
wymagają pliku konfiguracyjnego w formie archiwum .zip, czyli: STACJA_1.zip, STACJA_2.zip
Podłącz do komputera router, który będzie pracował w zdalnej sieci jako klient OpenVPN.
Przeprowadź podstawową konfigurację i ustal adres IP dla zdalnej podsieci. W tym przykładzie
jest to 192.168.20.1 / 255.255.255.0

Zatwierdź konfigurację i poczekaj około 60 sekund na zmianę ustawień o czym będzie
informował pasek postępu.

KROK 8 – WCZYTANIE PLIKU KONFIGURACYJNEGO
Następnie przejdź do zakładki VPN, włącz usługę OpenVPN zaznaczając enable i zatwierdź
przyciskiem Apply. Kiedy usługa zostanie uruchomiona, co potwierdzi pojawienie się przycisku
Restart obok Apply. Dalej w menu Tunel Configuration zaznacz wszystko zgodnie z rysunkiem

Po wczytaniu pliku konfiguracyjnego system potwierdzi operację komentarzem - installed.
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W zakładce HOME (ekran powitany) widoczny jest status pracy tunelu OpenVPN.

Konfigurację kolejnych Urządzeń przeprowadź w analogiczny sposób, powtarzając Kroki 7 i 8.
Należy pamiętać o konfiguracji podsieci LAN w każdym nowym kliencie OpenVPN.
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ROUTING
System operacyjny MiDGE uzupełnia tablicę routingu po stronie serwera jak i klientów. Do
użytkownika należy jedynie poprawnie podłączyć router MiDGE do switcha serwera SCADA.
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Diagnostyka
Podłącz komputer do serwera lub jednego z klientów i odpytaj poleceniem ‘ping’ pozostałe
urządzenia. Służy do tego program cmd.exe dostępny w menu Start systemu Windows.

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Serwis>ping 192.168.10.1
Badanie 192.168.10.1 z 32
Odpowiedź z 192.168.10.1:
Odpowiedź z 192.168.10.1:
Odpowiedź z 192.168.10.1:
Odpowiedź z 192.168.10.1:

bajtami danych:
bajtów=32 czas=105ms TTL=63
bajtów=32 czas=88ms TTL=63
bajtów=32 czas=538ms TTL=63
bajtów=32 czas=449ms TTL=63

Statystyka badania ping dla 192.168.10.1:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 88 ms, Maksimum = 538 ms, Czas średni = 295 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.100
Badanie 192.168.1.100 z 32
Odpowiedź z 192.168.1.100:
Odpowiedź z 192.168.1.100:
Odpowiedź z 192.168.1.100:
Odpowiedź z 192.168.1.100:

bajtami danych:
bajtów=32 czas=111ms TTL=62
bajtów=32 czas=94ms TTL=62
bajtów=32 czas=100ms TTL=62
bajtów=32 czas=132ms TTL=62

Statystyka badania ping dla 192.168.1.100:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 94 ms, Maksimum = 132 ms, Czas średni = 109 ms
C:\Users\Serwis>ping 192.168.1.102
Badanie 192.168.1.102 z 32
Odpowiedź z 192.168.1.102:
Odpowiedź z 192.168.1.102:
Odpowiedź z 192.168.1.102:
Odpowiedź z 192.168.1.102:

bajtami danych:
bajtów=32 czas=539ms
bajtów=32 czas=181ms
bajtów=32 czas=158ms
bajtów=32 czas=140ms

TTL=61
TTL=61
TTL=61
TTL=61

Statystyka badania ping dla 192.168.1.102:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
(0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 140 ms, Maksimum = 539 ms, Czas średni = 254 ms
C:\Users\Serwis>
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Lista zmian:
25.03.2015
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