
Geração de um certificado SSL (Secure Socket
Layer) em RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

Um certificado SSL (Secure Socket Layer) é usado firmemente enviando dados sobre o
Internet. Entre Certificados SSL você pode usar assinada ou um certificado auto-assinado.
Um certificado assinado será verificado por uma empresa da terceira parte chamada um
Certificate Authority (CA) que se assegure de que o Domain Name que o usuário se
comunica com, seja direita. Considerando que um certificado auto-assinado é verificado
somente pelo Domain Name o usuário comunica-se com. O SSL cifra dados entre um
cliente e um server com o uso das chaves públicas e privadas. A chave privada é privada ao
cliente quando a chave pública estiver disponível a todos. A informação cifrada com a chave
pública pode somente ser decifrada com a chave privada e a mesma vice versa. Quando
uma conexão SSL é estabelecida o navegador envia seus métodos de criptografia
possíveis.
 
Este artigo explica a geração de um pedido do certificado auto-assinado SSL no RV220W e
no RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Etapas do procedimento
 
Transfira arquivos pela rede um certificado de CA
 

Um Certificate Authority (CA) emite Certificados digitais para a posse da chave pública. O
usuário precisa de comprar estes Certificados e de armazená-los no sistema antes de usá-
los. Este procedimento explica como transferir arquivos pela rede um certificado de CA.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web para escolher a Segurança > os
Certificados SSL. A página da autenticação abre:
 



 
Os seguintes campos são definidos:
 

• Ca identity — Emite Certificados digitais para a posse da chave pública. Um certificado
assinado será verificado por uma empresa da terceira parte chamada um Certificate
Authority (CA) que se assegure de que o Domain Name que o usuário se comunica com,
seja direita.
 
• Nome de emissor — Nome da empresa do expedidor.
 
• Tempo da expiração — O tempo até o certificado é válido.
 

Etapa 2. Nos certificados confiáveis (certificado de CA) apresente, clique a transferência de
arquivo pela rede.
 

 
Etapa 3. O clique consulta.
 
Etapa 4. Encontre o arquivo certificado em seu computador.
 
Etapa 5. Transferência de arquivo pela rede do clique.
  

Transfira arquivos pela rede um certificado ativo do auto
 

Um certificado ativo do auto é Certificados que certifique a entidade que o criou. Este
procedimento mostra como transferir arquivos pela rede um certificado ativo do auto.



Etapa1. Use o utilitário de configuração da ferramenta de segurança para escolher Security
> Authentication. A página da autenticação abre:
 

 
Os seguintes campos são definidos:
 

• Nome — Dê entrada com um nome descritivo que identifique este certificado.
 
• Nome do sujeito — Este é o nome que outras organizações considerarão como o suporte
(proprietário) do certificado. Desde que este nome será considerado por outras
organizações, você deve usar seu nome da empresa registrado ou nome da empresa
oficial.
 
• Nome de emissor — Nome da empresa do expedidor.
 
• Tempo da expiração — O tempo até o certificado é válido.
 

Etapa 2. No auto que ativo os Certificados apresentam, clicam a transferência de arquivo
pela rede.
 

 
Etapa 3. O clique consulta.
 
Etapa 4. Encontre o arquivo certificado em seu computador.
 
Etapa 5. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 



Gerencia o pedido do certificado do auto
 

Este procedimento mostra como criar suas próprias configurações de segurança do
certificado e do grupo para ele.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da ferramenta de segurança para escolher Security
> Authentication. A página da autenticação abre:
 

 
Os seguintes campos são definidos:
 

• Nome — Dê entrada com um nome descritivo que identifique este certificado.
 
• Estado — O status atual do certificado se está transferido arquivos pela rede ou não.
 
• Vista — Para ver o pedido do certificado.
 

Etapa 2. Na tabela da requisição de assinatura da certificação (CSR), o clique gerencie o
CSR. O indicador do pedido do certificado assinado do auto da geração aparece:
 



 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do certificado no campo de nome para identificar o pedido.
 

 
Etapa 4. Incorpore o assunto para o certificado ao campo de assunto. Use os códigos
padrão para incorporar os valores que são exigidos por seu CA. Este é o nome que outras
organizações considerarão como o suporte (proprietário) do certificado. Desde que este
nome será considerado por outras organizações, você deve usar seu nome da empresa
registrado ou nome da empresa oficial.
 



 
Etapa 5. Do menu suspenso do algoritmo de hash, escolha uma opção. Usa-se para
assegurar-se de que quando uma chave pública ou uma chave privada são enviadas que
não esteve alterada.
 

• MD5 — Escolha esta opção usar a criptografia através do algoritmo MD5. Usa a
criptografia do 128-bit assim que comprime todo o córrego dos bytes em um valor do bit
128. É mais vulnerável aos ataques.
 
• SHA1 — Escolha esta opção usar a criptografia através do algoritmo SHA. Usa a
criptografia do 160-bit assim que comprime todo o córrego dos bytes em um valor do bit
160.  É mais seguro.
 

 
Etapa 6. Escolha o RSA da lista de drop-down do algoritmo da assinatura. O RSA é um
algoritmo usado para a criptografia do SSL privada e das chaves públicas a fim assegurar-



se de que a informação cifrada com uma chave possa somente ser decifrada pela outro. O
comprimento chave da assinatura de uma função está a um comprimento da chave gerada.
 

 
Passo 7. Do menu suspenso do comprimento chave da assinatura, escolha um
comprimento chave nos bit. Maior o comprimento chave da assinatura mais segura a chave
mas igualmente mais lenta a conexão
 

 
 
Etapa 8. (opcional) no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT,
incorpora um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para associar com o
certificado. 
 



 
Etapa 9. (opcional) no campo do Domain Name, incorpora um Domain Name para associar
com o certificado.
 

 
Etapa 10. (opcional) no campo do endereço email, incorpora um endereço email para
associar com o certificado.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique na parte inferior do indicador.
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