
Gerencia Certificados no Roteadores RV320 e
RV325 VPN 

Objetivo
 

Um dos formulários os mais comuns da criptografia é hoje criptografia de chave pública. A
criptografia de chave pública utiliza uma chave pública e uma chave privada. O sistema cifra
primeiramente a informação com o uso da chave pública. A informação pode então somente
ser decifrada com o uso da chave privada. Um uso comum para a criptografia de chave
pública é a criptografia do tráfego de aplicativo com o uso de uma conexão do Secure
Socket Layer (SSL) ou do Transport Layer Security (TLS). Um certificado é um método
usado para distribuir uma chave pública e a outra informação sobre um server e a
organização que é responsável para ele. Os Certificados podem digitalmente ser assinados
por um Certificate Authority (CA). CA é uma terceira parte confiada que confirme que a
informação contida no certificado é exata.
 
Este artigo explica como gerar Certificados em uma série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Gerencia o certificado
 

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



 

 
Etapa 2. Escolha o tipo apropriado do certificado do tipo lista de drop-down:
 

• Certificado auto-assinado — Este é um certificado do Secure Socket Layer (SSL) que
seja assinado por seu próprio criador. Este certificado é menos confiável, porque não pode
ser cancelado se a chave privada é comprometida de algum modo pelo atacante.
 
• Requisição de assinatura certificada — Este é 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 porque a chave privada é mantida secreta.
 

Etapa 3. Escolha um nome do país em que sua organização é registrada legalmente da
gota-para baixo do nome do país.
 
Etapa 4. Incorpore um nome ou uma abreviatura do estado, da província, da região ou do



território onde sua organização é ficada situada no campo de nome do estado ou da
província.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome da cidade/localidade em que sua organização é
registrada/ficada situada no campo de nome da localidade.
 
Etapa 6. Dê entrada com um nome sob que seu negócio é registrado legalmente, se você
se está registrando como uma empresa de pequeno porte/único proprietário, dá entrada
com o nome do solicitador do certificado no campo de nome de organização.
 
Etapa 7. Dê entrada com um nome no campo de nome da unidade da organização para
diferenciar-se entre divisões dentro de uma organização.
 
Etapa 8. Dê entrada com um nome no campo do Common Name. Este nome deve ser o
nome de domínio totalmente qualificado do Web site para que você usa o certificado para.
 
Etapa 9. Incorpore o endereço email da pessoa que quer gerar o certificado.
 

 
Etapa 10. Escolha um comprimento chave da gota-para baixo do comprimento da
criptografia chave, maior o tamanho chave, mais seguro o certificado. Maior o tamanho
chave, maior o tempo de processamento.
 



 
Nota: Se você escolheu o tipo do certificado como a solicitação de assinatura de certificado,
a seguir etapa 11 da faixa clara e continua.
 
Etapa 11. Incorpore o número de dias que o certificado é válido para.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para gerar o certificado. O certificado gerado é mostrado
em minha página do certificado. Para ver minha página do certificado, escolha o 
gerenciamento certificado > meu certificado.
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