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MTU

MTU Изчисляване и определяне с mtuchecker.

Проблеми с NVR.
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1. Дефиниране на MTU.
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2.Фрагментация на пакети.

*Проблеми при активиран DF флаг в междинно оборудване.

MTU=1500 MSS=1460
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3.MTU на IPSec с ESP (тунелен режим).

*При ESP големината на overhead варира и зависи от типа криптиране, като се

добавят битове до достигане на кратно на битовете на блоковото шифриране.

MTU=1400 MSS=1360
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4.MTU на Mikrotik bridge

В някои версии на ROS L2MTU на бриджа автоматично 

приема L2MTU на интерфейса в бриджа с най-малката 

стойност.

Поради това при изграждане на L2 VPN тунел с друг рутер, е 

възможно (например EoIP) пакети с размер 1500 байта да не 

преминават през бриджа. В този случай трябва да се 

увеличи MTU на всички интерфейси в бриджа.
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5.Тестване на пакети за дадено MTU.

❑ При Linux ping -M do <addr> -s <MTU>

❑ При ROS ping <addr> do-not-fragment 

size=<MTU>

❑ При Windows ping <addr> -f -l <MTU-28>

IP(20)+ICMP(8)

- При Windows mturoute <addr>

https://www.elifulkerson.com/projects/mturoute.php
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5. Управление на MTU Използване на Mangle за VPN мрежа 10.0.88.0/24.
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5. Управление на MTU Използване на Mangle за VPN мрежа 10.0.88.0/24.
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5. Управление на MTU Използване на Mangle за VPN мрежа 10.0.88.0/24.
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5.1 Използване на Mangle за VPN мрежа 10.0.88.0/24.

/ip firewall mangle

add action=change-mss chain=forward comment=\

"Change TCP MSS from IPSec VPN to ANY" ipsec-policy=in,ipsec new-

mss=1360 \

passthrough=yes protocol=tcp src-address=10.0.88.0/24 tcp-flags=syn \

tcp-mss=!0-1360

add action=change-mss chain=forward comment=\

"Change TCP MSS from ANY to IPSec VPN " dst-address=10.0.88.0/24 \

ipsec-policy=out,ipsec new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp \

tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1360

5. Управление на MTU
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5.2 MRRU – Multilink PPP.



MTU определяне

page

016

5.3.1 PPP Profile.

change-tcp-mss=yes

5.3.2 Параметър на GRE тунел.

clamp-tcp-mss=yes
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IPSec Сертификати

IPSec IKE2 VPN

Генериране и управление на сертификати.

Проблеми. Изисквания и 

особенности в при Apple IOS устройства.
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1. Генериране на CA (Certificate autority).

2. Генериране на сървърен сертификат.

3. Генериране на клиентски сертификати.

4. Експорт, пренос и инсталиране на сертификатите.

* Изисквания : ROS 6.44+; IKE2.
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DNS статичен запис в Mikrotik ROS
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* За правилна работа на Apple IOS устройствата е необходим публичен DNS сървър и домейн.
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1. Генериране на CA (Certificate autority).
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/certificate add name=CA.netcamp-bg.eu country=Bulgaria state=Sofia locality=Sofia 

organization=netcamp-bg.eu common-name=CA.netcamp-bg.eu

subject-alt-name=DNS:CA.netcamp-bg.eu key-size=2048 days-valid=365 trusted=yes key-

usage=digital-signature,key encipherment,data-encipherment,keycert-sign,crl-sign
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/certificate sign CA.netcamp-bg.eu

Подписване.
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2. Генериране на сървърен сертификат.
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IPSec Сертификати
Генериране на сървърен сертификат
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Подписване.
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Генериране на клиентски сертификат
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Генериране на клиентски сертификат
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IPSec Сертификати
Генериране на клиентски сертификат
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Използването на шаблон при голям брой клиенти може да улесни

генерирането на клиентски сертификати.

Подписване.
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4. Експорт на сертификати.

/certificate

export-certificate CA.net-camp.eu

4.1 Експорт на СА сертификата - PEM формат, без парола.
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4.2 Експорт на клиентски сертификат - PKCS12 формат, задължителна парола.

/certificate export-certificate win@vpn.net-camp.eu type=pkcs12

export-passphrase=secret



IPSec Сертификати
Изисквания на IOS за сертификати

page

032

4.3 Изисквания на IOS за сертификати.

❑TLS с RSA поне 2048бита

❑CA трябва да използва минимум SHA2

❑TLS сървърните сертификати трябва да използват DNS name в Subject 

Alternative Name

❑TLS сървърните сертификати трябва да използват ExtendedKeyUsage (EKU) 

съдържащо id-kp-serverAuth OID

❑TLS сървърните сертификати трябва да са с валидност до 825 дни

от 09.2020 валидноста е до 395 дни.
https://support.apple.com/en-us/HT210176
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IPSec IKE2

IPSec настройки Настройка на ROS и 

клиенти за работа със сертификати.
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1. Настройка на Mode Configs.

2.Настройка на Profiles.

3. Настройка на Proposals.

4. Настройка на Peers.

5. Настройка на Groups.

6. Настройка на Policies.

7. Настройка на Identities.

8. Настройка на клиенти.



IPSec настройки

page

036

1. Настройка на Mode Configs.

ISAKMP и IKEv2 конфигурационни атрибути - инжектиране на рутове и DNS в клиента.
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Mode Configs.

- ISAKMP и IKEv2 конфигурационни атрибути

- инжектиране на рутове и DNS в клиента

- Присвояване на IP адрес на тунела.

/ip ipsec mode-config

add address=10.0.88.2 address-prefix-length=32 name=\

"modeconf vpn.net-camp.eu client-win" split-include=192.168.0.0/24 \

static-dns=10.0.88.1 system-dns=no
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2.Настройка на Profiles.
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Profiles.
- Набор от параметри договаряни за IKE през phase1

- phase1 изгражда тунел за договаряне на ISAKMP за phase2 – phase2 тунел

за данните.

/ip ipsec profile

add dh-group=modp2048,modp1536,modp1024 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128 \

hash-algorithm=sha256 lifetime=8h name="profile vpn.net-camp.eu"
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3. Настройка на Proposals.
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Proposals.
- предложение изпращано чрез IKE за изграждане на SA за определена 

политика, използвана за phase2.

Препоръчително е pfs-group=none.

/ip ipsec proposal

add auth-algorithms=sha512,sha256,sha1 enc-algorithms="aes-256-cbc,aes-256-ctr\

,aes-256-gcm,aes-192-ctr,aes-192-gcm,aes-128-cbc,aes-128-ctr,aes-128-gcm" \

lifetime=8h name="proposal vpn.netc-amp.eu" pfs-group=none
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4. Настройка на Peers.
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Peers - за осъществяване на връзка между IKE демоните. Тази 

връзка осъществява обмен на ключове и алгоритми за SA.

* Позволява различни peer конфигурации с един и същ remote-address, но с 

различни exchange-mode!

/ip ipsec peer

add exchange-mode=ike2 local-address=77.85.204.214 name="peer netcamp" \

passive=yes profile="profile vpn.netcamp-bg.eu"
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5.Настройка на Groups.

/ip ipsec policy group

add name="group vpn.net-camp.eu"
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6.Настройка на Policies.
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Policies.

Определя кой е трафикът, който трябва да се криптира.

/ip ipsec policy

add comment=vpn.net-camp.eu dst-address=10.0.88.0/24 group=\

"group vpn.net-camp.eu" proposal="proposal vpn.net-camp.eu" \

src-address=0.0.0.0/0 template=yes
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7. Настройка на Identities.
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Identities.
Организира автентикация и следи за интегритета на данните от peers.

/ip ipsec identity

add auth-method=digital-signature certificate=vpn.net-camp.eu comment=\

"NetCamp Win" generate-policy=port-strict match-by=certificate \

mode-config="modeconf vpn.net-camp.eu client-ios" peer="peer netcamp" \

policy-template-group="group vpn.net-camp.eu" remote-certificate=\

ios@vpn.net-camp.eu remote-id=fqdn:ios@vpn.net-camp.eu



IPSec настройки

page

049

Настройка на Firewall Filter Rules

- Портове в input:

IPSec-esp - с проверка за криптиране.

UDP 500

UDP 4500

- Forward – спрямо политиката на фирмата с проверка за ipsec-esp.



IPSec настройки

page

050

Настройки на Firewall NAT

- Правило за трафик от VPN клиентите, ако са ограничени да минават през

централният офис

- Правило за некриптиран трафик.

/ip firewall nat

add action=src-nat chain=srcnat comment="SRC NAT IPSec VPN" ipsec-policy=\

out,none out-interface=ether1 src-address=10.0.88.0/24 to-addresses=\

77.85.204.214

add action=masquerade chain=srcnat ipsec-policy=out,none out-interface-list=\

WAN
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8. Настройка на клиенти.

8.1 Настройка на Windows 10 клиент.

❑ Инсталиране на клиентският сертификат, защитен с парола - за локалната

машина

❑ Създаване на VPN връзка с адрес vpn.netcamp-bg.eu или IP адреса на

рутера

❑ Настройка на VPN връзката за използване на IKE2 криптиране и 

сертификат

❑ Инжектиране на Split рутове.



IPSec настройки

page

052

Настройка на Windows VPN връзка.
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Настройка на Windows VPN връзката за използване на IKE2 криптиране и сертификат.

Type of VPN: IKE2

Data encription: Maximum strenght

Use machine Certificate
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Промяна на Default route - чрез свойства на VPN връзката.
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8.2 Настройка на IOS клиент.

❑ Download на сертификат CA и клиентски сертификати- чрез iCloud

❑ Импорт на сертификат

A. CA сертификата се инсталира в Settings като Profile Dowloaded.

- Избирате Install и въвеждате паролата за телефона

Б. Клиентсият сертификат се инсалира в Settings като Profile Dowloaded.

- Избирате Install и въвеждате паролата за сертификата
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❑ Създаване на VPN.

General-> VPN -> Add VPN Configuration

Server: vpn.net-camp.eu

Remote ID: vpn.net-camp.eu

Local ID: ios@vpn.net-camp.eu

Certificate: ios@vpn.net-camp.eu
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* За да активирате SSL Trust на сертификата в IOS:

В Settings > General > About > Certificate Trust Settings.

В "Enable full trust for root certificates" - активирате trust certificate.

IOS Cache за сертификати.

След като сертификата се инсталира и се създаде VPN, той се

копира в cache.

За да се изчисти cache, трябва да се изтрият сертификата и VPN.
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8.3 Настройка на Android клиент.

❑ Инсталиране на клиентски сертификат с парола

❑ Инсталиране на Strong Swan клиент от Android Play 

Store

❑ Настройка на IKE2 VPN в Strong Swan

-Add VPN Proffile:

Server: vpn.net-camp.eu

VPN Type : IKEv2 Certificate

User Certificate: android@vpn.net-camp.eu

CA Certificate: Select Automaticaly

Profile Name: android@vpn.net-camp.eu
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8.4 Настройка на Mikrotik ROS клиент.
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Proposal Profile
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Policy

Group
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Peer Mode Config
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Identity
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/ip ipsec mode-config

add address=10.0.88.5 address-prefix-length=32 name="modeconf ros" split-dns=\
192.168.0.1 split-include=192.168.0.0/24 system-dns=no

/ip ipsec policy group

add name="group gbania"
/ip ipsec profile

add dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-256 hash-algorithm=sha256 name=\
"profile gbania"

/ip ipsec peer

add address=46.233.59.73/32 exchange-mode=ike2 name=peer-gbania passive=yes \
profile="profile gbania"

/ip ipsec proposal
add auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc lifetime=8h name=\

"proposal gbania" pfs-group=none

/ip ipsec identity
add auth-method=digital-signature certificate=vpn.net-camp.eu comment=\

"NetCamp ROS" generate-policy=port-strict match-by=certificate \
mode-config="modeconf ros" peer=peer-gbania policy-template-group=\
"group gbania" remote-certificate=ros1@net-camp.eu

/ip ipsec policy
add dst-address=10.20.200.0/24 peer=peer-gbania proposal="proposal gbania" \

sa-dst-address=46.233.59.73 sa-src-address=77.85.204.214 src-address=\
192.168.0.0/24 tunnel=yes

mailto:remote-certificate=ros1@net-camp.eu
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Proposal Profile
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Peer Mode Config



IPSec настройки
Настройка на ROS клиент

page

067
Policy

Group
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Identity
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IPSEC ROS Client
/ip ipsec mode-config

add name=ros responder=no
/ip ipsec policy group

add name=ros
/ip ipsec profile
set [ find default=yes ] enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128 \

hash-algorithm=sha256
add dh-group=modp2048 enc-algorithm=aes-256 hash-algorithm=sha256 name=ros

/ip ipsec peer
add address=77.85.204.214/32 exchange-mode=ike2 name=elsinor profile=ros
/ip ipsec proposal

set [ find default=yes ] pfs-group=none
add auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc name=ros pfs-group=none

/ip ipsec identity
add auth-method=digital-signature certificate=\

cert_export_ros1@net-camp.eu.p12_0generate-policy=port-strict \

mode-config=ros peer=elsinor policy-template-group=ros
/ip ipsec policy

add dst-address=192.168.0.0/24 peer=elsinor proposal=ros sa-dst-address=\
77.85.204.214 sa-src-address=0.0.0.0 src-address=10.20.200.0/24 tunnel=\
yes

mailto:cert_export_ros1@net-camp.eu.p12_0
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DNS over HTTPS настройки

Криптиране на DNS заявките. Идея и реализация. 

Проблеми при IPSec с вътрешен DNS сървър при

отдалечен достъп. Продължителността на публичните

сертификати.

Split DNS.
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❑ Идея - криптиране на DNS заявките с цел защита на личните данни

❑ Реализация - Криптиране, чрез публични сертификати на добре познати

сървъри с висока репутация

❑ Проблеми за системните администратори.
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❑ Идея - криптиране на DNS заявките с цел защита на личните данни.
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Идея - криптиране на DNS заявките с цел защита на личните данни.

Варианти

❑ DoH реализиран в приложенията - browswer.

❑ DoH прокси на Name Server в локалната мрежа.

- клиентите отправят традиционни заявки към порт UDP 53 към локалния

DNS сървър. Локалния DNS сървър отправя DoH заявките (ROS).

❑ Инсталиране на DoH прокси на локалната OS на всеки потребител, който

поиска. Поддръжка от Windows 10 build 20185.
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❑ Премахване на статични DNS записи

❑ Указване в DHCP client на WAN да не приема DNS на доставчика

❑ DNS статичен запис на DoH сървъра

❑ DNS на клиентите във вътрешната мрежа е DNS на DHCP сървъра

❑ Въвежда се https адреса на DoH сървъра

❑ Инсталира се CA сертификата на DoH сървъра и се маркира

"Verify DoH Certificate„.

* Към момента RoS поддържа само един DoH.
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Публични DNS over HTTPS сървъри

Google - https://dns.google/dns-query

OpenDNS - https://doh.opendns.com/dns-query

Cloudflare - https://cloudflare-dns.com/dns-query

Други DoH сървъри:

https://github.com/curl/curl/wiki/DNS-over-HTTPS

https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Public+Resolvers

* Към момента RoS поддържа само един DoH.

https://dns.google/dns-query
https://doh.opendns.com/dns-query
https://cloudflare-dns.com/dns-query
https://github.com/curl/curl/wiki/DNS-over-HTTPS
https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Public+Resolvers
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Сертификати на DNS оver HTTPS сървъри

Oprndns root SA сертификат

DigiCert: https://www.digicert.com/kb/digicert-root-certificates.htm

https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem

Внимание - сваляйте публичните сертификати само от напълно

сигурни сайтове!!!

https://cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootCA.crt.pem
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/certificate import file-name=DigiCertGlobalRootCA.crt.pem passphrase=””

Импорт на публичните сертификати в ROS.
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Проверка за криптиране при Cloudflare:

https://1.1.1.1/help
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❑ Изтичане на валидността на Root CA сертификати

https://blog.apnic.net/2020/07/30/solving-the-expiring-root-ca-certificate-mageddon-partly-at-least/

❑ Невъзможност за мониторинг на трафика при реализация в browser

❑ Нови версии на malware използващи DoH

- backdoor Godlua https://blog.netlab.360.com/an-analysis-of-godlua-backdoor-en/

❑ Проблем с достъпа на IPSec VPN клиенти до локален DNS сървър в централен

офис.

https://blog.netlab.360.com/an-analysis-of-godlua-backdoor-en/
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Split DNS

Статични записи в DNS. Split 

(Forward) DNS. Regular expressions.

Реализация в IPSec тунел.
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Нови статични DNS записи в ROS v6.47.

A, AAAA, CNAME, FWD, MX

NS, NXDOMAIN, SRV, TXT

Тестване с nslookup.

* работи само за локалната мрежа



Статични 
DNS записи

❑ ip dns static add type=TXT 
name=test.com text="This is 
TEST"

❑ nslookup -type=TXT 
test.com 192.168.0.1
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Статични 
DNS записи

❑ ip dns static add type=CNAME 
name=vpn.net-camp.eu 
cname=test.net-camp.eu

❑ nslookup -type=cname
vpn.net-camp.eu 192.168.0.1
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Regular expressions.

^(.*vpn\.net-camp\.eu|.*vpn\.net-camp\.eu\/.*)$

add type=FWD forward-to=192.168.0.1 regexp="^(.*vpn\.net-camp\.eu|.*vpn\.net-camp\.eu\/.*)$"

Проверка за филтриране на израза https://rubular.com/

* работи само за локалната мрежа или инжектирано с IPSec тунел.

https://rubular.com/
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Split DNS в Regular expressions в IPSec Mode Config – ike2. RFC8589 for ike2.
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Split DNS чрез Regular expressions в IPSec Mode Config.
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Split DNS чрез Regular expressions в ROS DNS в централен офис.



Инжектирани 
Статични 
DNS записи

❑ add type=FWD forward-
to=192.168.0.1 regexp="^(.*vpn\.net-
camp\.eu|.*vpn\.net-camp\.eu\/.*)$

❑ ping 2vpn.net-camp.eu src-
address=10.20.200.1
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Инжектирани 
Статични 
DNS записи

❑ B клиентски компютър.

nslookup vpn.net-camp.eu
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IPSec Проблеми

IPSec IKE2 VPN

Реализация на два и повече L2TP IPSec

тунела зад един рутер.
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❑ V6.47.2 l2tp - fixed multiple tunnel 

establishment from the same remote 

IP address (introduced in v6.47)

❑ Преди V6.47

❑ Ръчно конфигуририн L2TP с IPSec

криптиране

❑ Различни Caller ID за всеки клиент

в PPP Secret.



IPSec Проблеми
L2TP IPSec с повече от 2 клиента зад рутер

page

098

❑ Проблеми при преминаване към V7.
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ВЪПРОСИ?
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Благодаря за вниманието!


