
Configuração de complexidade da senha no
VPN Router RV315W 

Objetivo
 

Uma senha criada usuário é usada para incorporar o utilitário de configuração da Web e
para controlar os ajustes no roteador. A complexidade da senha é usada para assegurar-se
de que uma senha seja suficientemente segura para o acesso de rede. Este artigo explica
como configurar as configurações de senha no RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configuração de complexidade da senha
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a complexidade do
gerenciamento de sistema > da senha. A página da complexidade da senha abre:
 

 
Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade no campo dos ajustes da complexidade da
senha para permitir as regras da complexidade.
 
Timesaver: Se você clica o botão de rádio do desabilitação nos ajustes da complexidade da
senha coloque a faixa clara a etapa 8. Não se recomenda que você desabilita os ajustes da
complexidade da senha.
 
Etapa 3. Incorpore o comprimento mínimo da senha que o administrador gostaria de aplicar
à senha no campo mínimo do comprimento da senha.
 
Etapa 4. Incorpore o número mínimo de classes de caráter que a senha tem que conter no
número mínimo de campo de classes do caráter. As quatro classes de caráteres são:
 

• Caixa — Os caracteres alfa estão no upper-case (A, B, C, etc.).
 



• Caixa baixa — Os caracteres alfa estão no lowercase (a, b, c, etc.).
 
• Numérico — Os caráteres numéricos são usados na senha (1,2,3, etc.).
 
• Especial — Os caracteres especiais são usados na senha (#, $.&, etc.).
 

Etapa 5. (opcional) para assegurar-se de que a senha nova deva ser diferente da senha
antiga, clica o botão de rádio da possibilidade na senha nova deve ser diferente do que o
um campo atual.
 
Etapa 6. (opcional) para dar à senha um a data de expiração, clica o botão de rádio da 
possibilidade no campo do envelhecimento de senha.
 
Passo 7. Se o envelhecimento de senha é permitido, entre em quanto tempo uma senha
dura (nos dias) antes que expire no campo do tempo do envelhecimento de senha. O valor
padrão é 180 dias.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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