Draytek - Zyxel arasında IPSEC VPN Ayarları
Zyxel cihazları ile Draytek Vigor modemleri arasında VPN-Ipsec yapılışı anlatılmıştır. VPN-Ipsec tunellinin çalıştırılması için basamakları
aynen uygulamanız yeterli olacaktır.

KONU

VPN Zyxel Nasıl Yapılır?

İLGİLİ CİHAZLAR

DrayTek Vigor Series

ÖZET

Zyxel cihazları ile Draytek Vigor modemleri arasında VPN-Ipsec yapılışı anlatılmıştır.
VPN-Ipsec tunellinin çalıştırılması için basamakları aynen uygulamanız yeterli olacaktır.

192.168.3.0 / 24 -LAN/ZYXEL/WAN- x.y.z.q < ---IPSEC VPN--- > a.b.c.d-WAN/Draytek/LAN-192.168.16.0 / 2

Draytek cihazının konfigürasyonun yapılması:

Öncelikle Draytek cihazının web arayüzüne girilerek buradan “VPN and Remote Access Setup”
bölümünden “LAN-to-LAN Profiles setup” ayarlarına giriniz.Kuralımızı oluşturmak üzere Index 1'e
tıklayınız.

Burada ilk yapılması gereken öncelik 1.Common Settings kısmının ayarlarını yapmaktır. Burası
aynı zamanda bizi yönlendirecek olan kısımdır. "Enable this profile" kutucuğu işaretlenir ve
"Profile Name" kısmına bir isim yazılır.(Burada merkez yazıldı.) Sağ tarafa geçildiğinde ise tünele
gireceği için "Always on" işaretlenir. "Idle timeout" kısmı kendi otomatik olarak -1'e düşecektir.
Yine kendisi otomatik olarak Call Direction(Arama yönü) da "Dial-Out"’u seçecektir. Enable PING
to keep alive kutucuğu seçilerek karşı tarafın local Gateway ip bilgisi girilir.
Bu işlemleri yaptıktan sonra yapılması gereken ayarlar "Dial-Out Settings" menüsünde
yapılacaktır.

"Dial-Out Settings" menüsünde ilk olarak "IPSec Tunnel" seçilir. "Server IP/Host Name for VPN"
kısmına ise karşı tarafın WAN IP’si yazılır.
IKE Pre-Shared Key" tuşuna tıklanarak bir şifre girilir.Bu şifrenin aynısı zyxel tarafındada aynı
olmalıdır. IPsec Security Method kısmında ise şifreleme için bir method seçilir. Şeçilen bu şifrelem
türü zyxel tarafındada aynı olmalıdır. Yine bu bölümde Advanced butonuna tıklanarak karşımıza
gelecek olan menüde Vpn tünelimizin life timeleri ve şifreleme methodlarımızın gruplarını
seçeceğiz.

Draytek cihazımızda son olarak yapılması gereken ayar ise;
5. TCP/IP Network Setting bölümde local network bilgisi ve remote network bilgisi girilmesi
gerekiyor.

Zyxel tarafının konfigürasyonun yapılması:

Zyxel cihazında Güvenlik >> Sanal Özel Ağ menüsüne girilerek yeni bir profil açılır. Bu menüde
yerel ağ bilgisi, uzak ağ bilgileri aşağıdaki gibi yapılandırılır.

Adres bilgileri kısmında ise vpn yapılacak karşı noktanın wan İp bilgisi girlir.

Draytek cihazımızda yaptığımız security method ve pre shared key ayarlarının aynısını zyxel cihazımızda yapalım.

