
Certificado do Secure Socket Layer (SSL) em
RV180 e em RV180W 

Objetivo
 

Um certificado do Secure Socket Layer (SSL) é um tipo de certificado da autenticação. Os
Certificados da autenticação permitem que um server interaja com outros server com a
autenticação. Este artigo explica como editar Certificados da autenticação no Roteadores
RV180 e RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180
 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 
Transfira arquivos pela rede um certificado de CA
 

Um Certificate Authority (CA) emite Certificados digitais para a posse da chave pública. Este
procedimento explica como transferir arquivos pela rede um certificado de CA.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da ferramenta de segurança para escolher a 
administração > a autenticação.
 



 
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.
 
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 a 
administração > a autenticação.
 



 
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.
 
Etapa 5. Transferência de arquivo pela rede do clique.
  

Gerencia a requisição de assinatura da certificação
 

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 a 
administração > a autenticação.
 



 
Etapa 2. Na tabela da requisição de assinatura da certificação (CSR), o clique gerencie o
CSR.
 

 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com um nome para o certificado.
 



 
Etapa 4. No campo de assunto, incorpore um assunto para o certificado.
 
Etapa 5. Do menu suspenso do algoritmo de hash, escolha uma opção.
 

• MD5 — Esta opção usa a criptografia do 128-bit.
 
• SHA1 — Esta opção usa a criptografia do 160-bit.
 

Etapa 6. Do menu suspenso do comprimento chave da assinatura, escolha um comprimento
chave nos bit.
 
Etapa 7. (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 8. (opcional) no campo do Domain Name, incorpora um Domain Name para associar
com o certificado.
 
Etapa 9. (opcional) no campo do endereço email, incorpora um endereço email para
associar com o certificado.
 
Etapa 10. O clique gerencie.
  

Certificado de roteador da transferência
 

Este procedimento mostra como transferir o certificado atual usado pelo roteador a ser
usado para usos futuros.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da ferramenta de segurança para escolher a 
administração > a autenticação.
 



 
Etapa 2. Exportação do clique para o cliente.
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