
Configurar meu certificado no Roteadores
RV320 e RV325 VPN 

Objetivo
 

Os Certificados são usados para verificar a identidade de uma pessoa ou de um dispositivo,
para autenticar um serviço, ou para cifrar arquivos.  No RV320, você pode adicionar um
máximo de Certificados dos 50 pés pela autorização auto-assinado ou da terceira. Você
pode exportar um certificado para um cliente ou um administrador e salvar o em um
dispositivo PC ou USB, e importa-o então.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como selecionar um certificado preliminar,
exportar um certificado, e importar um certificado no Roteadores do RV32x Series VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Meu certificado
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento certificado >
meu certificado. Minha página do certificado abre:
 

 
Há dois tipos de Certificados:
 

• Auto-assinado — Um certificado do Secure Socket Layer (SSL) que seja assinado por
seu próprio criador. Este tipo é menos seguro desde que não pode ser cancelado se a
chave privada é comprometida por um atacante.
 
• Solicitação de assinatura de certificado — Um Public Key Infrastructure (PKI) que é
enviado ao Certificate Authority para se aplicar para um certificado de identidade digital. É
mais seguro do que auto-assinado desde que a chave privada é mantida secreta.
 



Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado de minha tabela do certificado para escolher um
certificado.
 
Etapa 3. Clique seleto como o certificado preliminar para fazer ao certificado selecionado o
certificado preliminar.
 
Etapa 4. (opcional) para ver a informação detalhada sobre o certificado, clica o ícone dos 
detalhes.
 

 
O indicador dos detalhes certificados abre:
 



 
Etapa 5. (opcional) para suprimir de um certificado, clica o botão de rádio do certificado que
você quer suprimir, e clica então a supressão.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Exporte um certificado auto-assinado
 

Etapa 1. Clique o botão desejado do ícone na coluna da exportação para exportar um
certificado auto-assinado.
 

 



Os botões disponíveis do ícone são definidos como segue:
 

• Certificado de exportação para o cliente — Exporte um certificado de cliente que seja
usado para conectar o cliente ao Virtual Private Network (VPN).
 
• Certificado de exportação para o administrador — Exporte um certificado do
administrador. Uma chave privada é gerada e uma cópia é mantida para o backup.
 
• Chave privada da exportação — Exporte uma chave privada para o software do cliente
VPN, que precisa credenciais separadas para uma conexão de VPN.
 

Etapa 2. Clique aberto para ver a chave.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar a chave.
  

Exporte uma solicitação de assinatura de certificado
 

Etapa 1. Clique CSR (solicitação de assinatura de certificado da exportação).
 

 
Etapa 2. Clique aberto para ver.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar a chave em seu PC ou USB.
  

Importe um certificado
 

Etapa 1. O clique adiciona para importar um certificado. 
 

 
O seguinte indicador aparece:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio desejado para definir o tipo de certificado que você está
importando.
 

 
• a 3ª parte autorizou — um Public Key Infrastructure (PKI) em que o Certificate Authority
fornece a assinatura digital. 
 
• Auto-assinado — Um certificado do Secure Socket Layer (SSL) que seja assinado por
seu próprio criador. 
 

Etapa 3. Clique o botão de rádio desejado para escolher como você quer importar o
certificado.
 



 
• Importação do PC — O certificado é importado de seu PC onde você salvar o. 
 
• Importação do USB — O certificado é importado de sua movimentação USB.
  

Certificado de importação do PC
 

Etapa1. Se você está importando um certificado autorizado 3ª parte, o clique escolhe o
arquivo ao lado do certificado de CA consultar para o lugar do arquivo e selecioná-lo.
 
Etapa 2. Clique escolhem o arquivo ao lado do certificado + da chave privada a consultar
para o lugar do arquivo e para selecioná-lo. 
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. O certificado importado
aparecerá em minha tabela do certificado.
 

  
Certificado de importação do USB
 

Etapa 1. Escolha o dispositivo apropriado USB da lista de drop-down do dispositivo da fonte
USB.
 



 
Etapa 2. Se você está importando um certificado autorizado 3ª parte, clique o botão
Appropriate Radio Button para importar o certificado de CA que você salvar em seu USB. 
 
Etapa 3. Escolha o botão Appropriate Radio Button importar o certificado + a chave privada
que você salvar em seu USB. 
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.  O certificado importado
aparecerá em minha tabela do certificado.
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