
Gerenciamento remoto do Shell Seguro (ssh) no
VPN Router RV315W 

Objetivo
 

O Shell Seguro (ssh) é um programa que permita que um usuário registre em um outro
computador sobre a rede. Com o uso do SSH, os comandos podem ser executados em uma
máquina remota, assim como na capacidade mover arquivos de uma máquina para outra. O
SSH fornece os recursos de segurança poderosos que fornecem transferência da
autenticação forte e de dados seguros sobre os canais incertos.
 
Este artigo ajuda a explicar como controlar remotamente o SSH no VPN Router RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Permita o acesso remoto SSH
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
Gerenciamento remoto > SSH. A página remota do acesso do apoio abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação remota do apoio da possibilidade. Isto ativa o
Acesso remoto do SSH.
 
Etapa 3. Inscreva o número de porta no campo de porta de acesso. Na maior parte todos os
servidores de SSH executados na porta 22. Recomenda-se usar esta porta para evitar todas
as edições do acesso.
 

 
Etapa 4. A fim fixar mais a rede, incorpore uma senha ao campo de senha remoto do apoio.
Isto fornece a autenticação, antes do acesso.



Nota: A senha escolhida expira uma hora depois que é criada. Uma vez que isto ocorre,
uma senha nova deve ser criada.
 
Verificação (opcional) de etapa 5. a caixa de verificação de senha da mostra para revelar a
senha incorporada.
 
Nota: O medidor à direita do campo de senha representa a força da senha escolhida. Uma
mistura combinada de letras maiúsculas, as letras minúsculas, e os símbolos fornecem as
combinações de senha as mais fortes.
 
O clique (opcional) de etapa 6. recolhe a informação de status de dispositivo a fim transferir
uma informação de status de dispositivo de detalhe do arquivo. Este arquivo pode ser usado
para propósitos de debugging.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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