
Veja/adicionar o certificado confiado do IPsec no
Roteadores RV320 e RV325 VPN 

Objetivo
 

Os Certificados são usados para verificar a identidade do usuário em um computador ou em
um Internet e para aumentar uma conversação privada ou fixada. Em RV320, você pode
adicionar um máximo de Certificados dos 50 pés com a autorização auto-assinado ou da
terceira. Você pode exportar um certificado para um cliente ou para um administrador, a
salvaguarda que em um PC ou o USB e importa então aquele. O IPsec é usado na troca da
geração chave e os dados de autenticação, o protocolo de estabelecimento chave, o
algoritmo de criptografia, ou o mecanismo da autenticação da autenticação e da validação
seguras de transações em linha com Certificados SSL.
 
Este artigo explica como ver e adicionar o certificado confiado do IPsec na 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
  

Certificado confiado do IPsec
 

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

 
A página confiada do certificado do IPsec contém os seguintes campos:
 

• Os tipos do tipo dois de Certificados estão disponíveis
 

– Auto-assinado — É um certificado do Secure Socket Layer (SSL) que seja assinado por
seu próprio criador. É menos de confiança porque não pode ser cancelado se a chave
privada é comprometida de algum modo pelo atacante.
 
– Requisição de assinatura certificada — 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.
 

• Assunto — Mostra a quem o certificado é emitido.



• Duração — Mostra que a data o certificado expira. A Segurança do site não pode ser
garantida se esta data foi excedida.
 
• Detalhes — Mostra que todos os detalhes sobre o expedidor do certificado, o número de
série do certificado, e a data de expiração estão gerados pelo serviço de CA. A informação
é usada quando uma solicitação de assinatura de certificado da geração é criada e
enviada a seu CA o serviço para a validação.
 
• Exportação — Para exportar ou indicar um certificado, clique o ícone do certificado de
exportação. Indicadores de uma janela pop-up onde você pode abrir o certificado para a
inspeção ou salvar o certificado a um PC.
 

Etapa 2. Clique a caixa de verificação da possibilidade para permitir um certificado particular
do IPsec.
 
Etapa 3. O clique adiciona para obter um certificado novo do PC ou do USB.
 

• Importação do PC — Do PC você pode encontrar o certificado e a importação ao
dispositivo
 
• Importação do USB — Do USB que é anexado ao dispositivo você pode igualmente
importar o certificado.
 

 
Etapa 3. Clique sobre Browse para encontrar o certificado de CA do PC.
 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para adicionar o certificado à tabela confiada do certificado
do IPsec.
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