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Prywatność i anonimowość w internecie to kluczowe elementy funkcjonowania biznesu, nie tylko pod względem ochro-

ny zasobów, ale także w zakresie zabezpieczenia firmowej własności intelektualnej.

Wirtualna sieć prywatna (VPN) to zestaw protokołów, który umożliwia użytkownikom spoza sieci dostęp do zasobów 

lokalnych. Mechanizm ten jest bardzo użyteczny, ponieważ pozwala zabezpieczyć transmisję danych w sieci publicznej, 

a jednocześnie udostępniać zasoby członkom sieci bez żadnych ograniczeń.

Protokoły różnią się pod względem bezpieczeństwa i złożoności ustawień, ale zasadniczo występują w dwóch typach: 

         Połączenie typu Site-to-site (STS) - służy do łączenia dwóch różnych routerów

         Połączenie typu Client-to-site (CTS) - służy do połączenia użytkownika (użytkowników) z siecią

Zasada działania obu rodzajów połączeń jest podobna, jednak odmienne zastosowanie pociąga za sobą pewne różnice. 

W wypadku połączenia CTS dostęp do zasobów lokalnych uzyskuje pojedynczy użytkownik, natomiast z połączeniem 

STS nie jest to takie proste. Przykładowo, gdy kilkanaście osób korzysta zdalnie z zasobów firmy (np. pracownicy 

oddziału), połączenie łatwiej przeprowadzić łącząc ze sobą dwa routery, niż tworząc odrębny dostęp dla każdej osoby.

Wśród modeli z serii Ubiquiti UniFi zarządzanie połączeniami VPN (zarówno STS, jak i CTS) umożliwia router klasy 

korporacyjnej UniFi Security Gateway Pro, powszechnie znany jako USG Pro.
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Oprogramowanie UniFi Controller można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej producenta, www.ubnt.com. 

Z tego e-booka dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować wersję 5.9.29. Proces instalacji jest prosty i składa się 

z kilku kroków.

Po uruchomieniu instalatora UniFi proces instalacji rozpocznie się automatycznie. Oprogramowanie kontrolera 

uruchomi się po zakończeniu instalacji. Prawidłowe załadowanie sterownika zostanie potwierdzone komunikatem.

Wybierz przycisk "Uruchom przeglądarkę, aby zarządzać siecią" lub uruchom przeglądarkę samodzielnie.

          W pasku przeglądarki wprowadź https://adres IP: 8443, zastępując "ip-address" adresem komputera/serwera, 

           na którym działa oprogramowanie UniFi Controller lub słowem "localhost", jeśli konfiguracja odbywa się lokalnie.
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Adaptacja i konfiguracja Security Gateway Pro 
w kontrolerze UniFi

Uruchamianie

W pierwszym kroku wybierz kraj i strefę czasową. W tym kroku możesz również:

         wyłączyć opcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej lub przywrócić ustawienia kontrolera

         z kopii zapasowej,

         wybrać urządzenia, którymi będziesz zarządzać za pomocą kontrolera (jeśli zostały podłączone do sieci),

         skonfigurować identyfikator SSID dla sieci Wi-Fi i ustawić dla niego hasło oraz

         uruchomić sieć dla gości.

Konfigurator
UniFi

Powrót do spisu treści
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Wprowadź swój login, hasło i adres e-mail. Użytkownicy, którzy mają konto Ubiquiti i chcą aktywować zdalny dostęp do 

kontrolera powinni się zalogować. Ten krok można pominąć, w zależności od preferencji. Po skonfigurowaniu 

sterownika:

         system wyświetli podsumowanie – zapisz ustawienia, klikając Finish,

         zaloguj się ponownie przy użyciu nowego loginu i hasła,

         po zalogowaniu zobaczysz wszystkie podłączone urządzenia. 

Konfiguracja 
konta 
administratora

Aby zaadaptować nowe urządzenie, przejdź do zakładki "Urządzenia" i po pojawieniu się sprzętu, wybierz "Adaptuj”. 

         Po poprawnej adaptacji i wstępnej konfiguracji urządzenia status zmieni się na Connected

         Rozpocznij proces konfiguracji

Aby zalogować się do USG Pro przez SSH, konieczna jest konfiguracja hasła dostępu:

         wybierz "Ustawienia", aktywuj pole "Uwierzytelnianie urządzeń” w zakładce "Strona" i zaakceptuj zmiany. 

Adaptowanie 
nowego 
urządzenia

Logowanie 
przez SSH
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Wejdź w "Ustawienia" i wybierz "Usługi".

         Konfiguracja wymaga użycia sekretu, tj. klucza udostępnionego hostowi i serwerowi RADIUS. Sekret umożliwia 

         uwierzytelnianie połączenia między dwoma typami urządzeń i w efekcie wykorzystanie usługi RADIUS jako 

         zewnętrznej bazy danych.

         Najlepiej używać własnego, losowo wygenerowanego klucza RADIUS. "RADIUSAuth" jest symbolem zastępczym,                   

         spacje w kluczu nie są dozwolone (zobacz rys. 1 poniżej):

Usługa serwera Radius jest ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo sieci. Jest to rodzaj uniwersalnej bazy 

użytkowników, z której mogą korzystać różne usługi lub urządzenia. Główną zaletą USG Pro jest to, że może pełnić rolę 

serwera RADIUS i przechowywać loginy oraz hasła swoich użytkowników. Dzięki temu nie trzeba tworzyć 

dedykowanych tuneli dla każdego użytkownika - wystarczy dodać nowe do istniejącego serwera. W wypadku UniFi 

można korzystać nie tylko z jednej bazy danych w celu uwierzytelniania użytkowników w tunelu VPN, ale także 

z udzielania lokalnego dostępu przy użyciu protokołu 802.1x.

3 Konfiguracja USG Pro jako serwera RADIUS

Konfiguracja
serwera RADIUS
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Rysunek 1. Konfiguracja serwera RADIUS - krok 1.
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Aby skonfigurować konto użytkownika, wejdź do zakładki "Użytkownicy", wyświetlaną po uruchomieniu serwera, 

następnie:

         wybierz login i hasło,

         wybierz typ tunelu VPN i rodzaj komunikacji, z której będzie korzystał (to ważne, ponieważ pojedynczy serwer 

         RADIUS może przechowywać profile dla różnych rodzajów komunikacji).

Konfiguracja
konta 
użytkownika

Rysunek 2. Konfiguracja serwera RADIUS - krok 2.
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Aby skonfigurować sieć L2TP, przejdź do "Ustawień", wybierz "Sieci", a następnie "Dodaj nową sieć w kontrolerze UniFi". 

W kolejnym kroku:

         wybierz "Zdalny VPN użytkownika", a w polu "Typ VPN” wybierz "Serwer L2TP" jako typ tunelu,

         wprowadź nazwę użytkownika i hasło (utworzone dla użytkownika RADIUS) i sekret,

         wprowadź adres swojej bramki (podsieć dla klientów zdalnych różni się od sieci lokalnej).

Wartość pól "Serwer nazw" i "serwer WINS" można zostawić automatyczną/pustą, o ile dalsza konfiguracja nie jest 

konieczna. Jeśli do łączenia witryn używasz typu "Auto" VPN, podsieć L2TP VPN w polu "Site-to-site VPN” zostanie 

włączona w trasy automatyczne

Na koniec wybierz z listy rozwijanej "Domyślny" profil RADIUS. Domyślna usługa RADIUS jest teraz twoim serwerem 

USG, ale możesz także wybrać serwer zewnętrzny, np. Active Directory. Zapisz ustawienia.

Wartość pola "Bramka/podsieć" musi zgadzać się z wartością wszystkich innych sieci obsługiwanych 

przez kontroler. Wymusza to dobrą praktykę nieudostępniania całej sieci na raz.

Konfiguracja
sieci L2TP

3a Konfiguracja zdalnego VPN L2TP z USG Pro jako serwera RADIUS
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Przejdź do "Panelu sterowania", wybierz ustawienia 

"Sieci i udostępniania", a następnie "Zmień ustawienia 

adaptera"

         kliknij prawym przyciskiem myszy „Adapter L2TP”, 

         a następnie przejdź do zakładki „Properties” 

         i wybierz "Security"

         w polu "Type of VPN" wybierz "Layer 2 Tunneling 

         Protocol with IPsec"

         kliknij "Ustawienia zaawansowane", wybierz 

         i wprowadź sekret

         upewnij się, że opcja "Zezwalaj na te protokoły” 

         jest aktywna i zaznacz pole "Sprawdź Microsoft          

         CHAP w wersji 2 (MS-CHAP v2)"

Windows 10 OS X

3b Konfiguracja klientów Windows i iOS

Przejdź do "Preferencji systemu", wybierz "Sieć" 

        kliknij "+"w polu "Interfejs" wpisz "VPN",

         w polu "Typ VPN": "L2TP przez IPsec",

         w polu "Ustawienia uwierzytelniania" wprowadź

         sekret

Powrót do spisu treści
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Połączenie typu Site-to-site między urządzeniami UniFi

Kontroler automatycznie zarządza tworzeniem połączeń VPN typu Site-to-site między urządzeniami UniFi Ubiquiti. 

Aby utworzyć połączenie, wystarczy kilka kliknięć; urządzenia w obu lokalizacjach zostaną odpowiednio skonfigurowane 

i powstanie tunel VPN.

Uruchom przeglądarkę, a następnie wpisz https://ip-address: 8443, zastępując "adres IP" adresem komputera/serwera, 

na którym działa oprogramowanie kontrolera UniFi lub słowem "localhost", jeśli praca jest wykonywana lokalnie. Po 

zalogowaniu się do kontrolera:

         z panelu bocznego wybierz ikonę "Ustawienia”, a następnie zakładkę "Sieci" i kliknij "Utwórz nową sieć",

         wpisz nazwę sieci i wybierz typ sieci jako "Site-to-site",

         wybierz klienta VPN jako "Auto", a z listy rozwijanej wybierz sieć, z którą użytkownik chce się połączyć i zapisz 

         konfigurację.

4 Konfiguracja VPN typu Site-to-site

Pamiętaj, że witryny muszą być zarządzane przez ten sam kontroler!

Połączenie 
bezpośrednie

Powrót do spisu treści
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Site-to-site L2TP/IPSec

W wypadku tego typu połączenia prywatne sieci dwóch routerów mogą komunikować się tak, jakby były bezpośrednio 

podłączone do tego samego routera. Uruchom przeglądarkę, a następnie wpisz https://ip-address: 8443, zastępując 

"ip-address" adresem komputera/serwera, na którym działa oprogramowanie UniFi Controller lub słowem "localhost", 

jeśli konfiguracja odbywa się lokalnie. Po zalogowaniu się do kontrolera:

2. Z rozwijanej listy wybierz jedną z 3 opcji "Profilu IPSec": Spersonalizowany (wybierz ręcznie ustawienia

zaawansowane), Trasowanie dynamiczne Azure lub Trasowanie statyczne Azure

W opcjach zaawansowanych można skonfigurować wersję IKE, algorytm szyfrowania danych, algorytm 

mieszania, grupę Diffiego-Hellmana, a także uruchomić transmisję szyfrowaną i włączyć trasowanie dynamiczne.

3. Aby aktywować połączenie VPN, zaznacz pole "Włącz ten VPN Site-to-site" i zapisz konfigurację VPN. Na liście sieci

pojawi się nowa sieć VPN STS.

1. Wybierz ikonę "Ustawienia" na panelu bocznym, zakładkę "Sieci" i kliknij "Utwórz nową sieć". Następnie:

wpisz nazwę sieci, wybierz typ sieci jako "Site-to-site",

w polu „klient VPN” zaznacz opcję "IPSec VPN" (zdalne podsieci można dodać w polu „Podsieci zdalne”

- wystarczy wpisać adres IP serwera VPN jako "Peer IP" w lokalizacji docelowej)

w polu „IP lokalnej sieci WAN” wpisz adres IP używany do łączenia się z internetem i wprowadź klucz dostępu

VPN

Połączenie
pośrednie

Powrót do spisu treści
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Otoczenie sieciowe jest coraz bardziej narażone na ryzyko włamań skutkujących utratą danych. Utworzenie w biurze 

własnego serwera VPN to wygodny, a jednocześnie niskokosztowy sposób na zabezpieczenie zdalnego dostępu do sieci 

firmowej. Tworzenie połączenia VPN za pomocą kontrolera UniFi ogranicza się do niezbędnego minimum, dzięki czemu 

jest ono proste we wdrożeniu, nie tracąc na bezpieczeństwie i niezawodności. Dobrą praktyką jest każdorazowe 

przetestowanie nowo utworzonego tunelu oraz sprawdzenie ustawień systemów operacyjnych użytkowników zdalnych.

5 Podsumowanie
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Router umożliwia centralizację zarządzania i nadzór nad wszystkimi urządzeniami w firmie. System UniFi oferuje:

trasowanie       firewall       tworzenie połączeń VLAN       serwer VPN       głęboką inspekcję pakietów (DPI)        serwer DHCP

Urządzenie ma dwurdzeniowy procesor 1 GHz typu MISP64 ze sprzętową akceleracją przetwarzania pakietów, 2 GB 

pamięci DDR3 RAM, 4 GB pamięci wewnętrznej, 2 porty LAN RJ45 i 2 porty WAN RJ45/SFP. Parametry urządzenia 

pozwalają na przetwarzanie 2,4 miliona pakietów 64-bajtowych na sekundę i osiągnięcie przepustowości 4 GB na 

sekundę dla pakietów przekraczających 512 bajtów. Sprzęt ma wytrzymałą, aluminiową obudowę o wysokości 1U.

Wraz ze sprzętem producent dostarcza bezpłatne oprogramowanie do zarządzania urządzeniami. WebGUI umożliwia 

intuicyjną i prostą konfigurację w kilku krokach.

O Ubiquiti UniFi Security Gateway Pro

14 Powrót do spisu treści



UniFi USG-PRO-4

484 x 44 x 164 mm  (19.06 x 1.73 x 6.46") 

2.3 kg 

40W 

Wbudowany zasilacz AC/DC, 60 W (24 V, 2,5 A)

110 - 240VAC 

Status 

Prędkość/Połączenie/Aktywny

Port szeregowy RJ45

10/100/1000 portów LAN RJ45

(2) połączone porty WAN RJ45/SFP 1 Gb/s

2 400 000 pps 

Szybkość transmisji 4 Gb/s

Dwurdzeniowy 1 GHz, MIPS64

z akceleracją sprzętową do przetwarzania pakietów

2 GB pamięci RAM DDR3

4 GB 

CE, FCC, IC 

Tak

-10 do 45° C  

10 do 90% bez kondensacji
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Wymiary

Waga

Maksymalny pobór energii

Zasilanie

Wejście

Diody LED 

      System 

      Porty danych

Interfejsy sieciowe

      Szeregowy port konsoli
      
      Porty danych

Wydajność pakietu spedycyjnego warstwy 3: 64 bajty

      Rozmiar pakietu: 512 bajtów lub większy

      Procesor 

Pamięć systemowa

Wbudowana pamięć flash

Certyfikaty

Montaż do stelaża

Zakres temperatury roboczej

Zakres wilgotności roboczej
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O Ubiquiti

Zostań administratorem sieci Ubiquiti UniFi 
Zapisz się na kurs online!
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Amerykańską firmę Ubiquiti Networks Inc. założył w 2005 r. Robert Pera, były inżynier Apple. Od początku istnienia 

Ubiquiti specjalizuje się w produkcji urządzeń sieciowych dla biznesu oraz dostawców internetu szerokopasmowego. 

Obecnie Ubiquiti skupia się na rozwoju trzech technologii: rozproszonego dostępu do internetu o wysokiej 

przepustowości, zunifikowanej technologii informacyjnej oraz elektroniki użytkowej nowej generacji do użytku 

domowego i osobistego.

UniFi to rewolucyjny system WiFi wyróżniający się nieograniczoną skalowalnością, a także najwyższej klasy 

wydajnością. Urządzenia UniFi Enterprise WiFi System wykorzystują technologię WiFi 802.11ac MIMO, która pozwala 

na szybki transfer danych na duże odległości – do 200 metrów – bez utraty jakości. Funkcja ta, w połączeniu 

z nieograniczoną skalowalnością systemu umożliwia utworzenie sieci Wi-Fi pokrywającej powierzchnię dowolnej 

wielkości, nawet największe kampusy biznesowe czy uniwersyteckie.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji urządzeń Ubiquiti UniFi? Z kursu video "Administrator sieci” 

na platformie Senetic Academy nauczysz się, jak tworzyć od zera profesjonalną infrastrukturę przewodową 

i bezprzewodową za pomocą sprzętu Ubiquiti z serii UniFi.

Powrót do spisu treści
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