
Configuração do nome de usuário e senha no
Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082
VPN 

Objetivo
 

Para uma rede segura, é importante ter uma senha que seja dura de supor. Recomenda-se
que você muda do nome de usuário de administrador do padrão (admin) e da senha
(admin). Além, algumas configurações exigem que a senha de administrador esteja mudada
do padrão. Este original explica o procedimento para mudar o nome de usuário e senha no
Roteadores RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Mude o nome de usuário e senha
 

Etapa 1. O log na página do utilitário de configuração da Web e escolhe a instalação > a
senha. A página da senha abre:
 



 
O campo de nome de usuário indica o nome de usuário padrão que é admin.
 
Etapa 2. Incorpore a senha antiga ao campo de senha antiga. 
 
Etapa 3. Incorpore o username desejado ao campo de nome de usuário novo. Se você quer
manter o nome de usuário atual, deixe esta placa do campo.
 
Etapa 4. Reenter o username desejado no campo de nome de usuário novo da confirmação.
Se você quer manter o nome de usuário atual, deixe esta placa do campo.
 
Etapa 5. Incorpore a senha desejada ao campo de senha novo. Para a senha você pode
usar números ou caracteres especiais alfanuméricos mas o uso do espaço não é permitido.
 
Etapa 6. Reenter a senha nova desejada no campo de senha novo da confirmação.
 
Etapa 7. (opcional) para reforçar um nível de segurança mínimo para a senha, verifica a
caixa de verificação da possibilidade no campo mínimo da complexidade da senha.
 
Nota: A complexidade mínima da senha exige que a senha tem pelo menos 8 caráteres e
não é a mesma que o username ou a mesma que a senha atual. Deve igualmente conter 3
das 4 categorias: letras maiúsculas, letras minúsculas, números, e caracteres especiais.
 
A força da senha é indicada pelo medidor da força da senha que é baseado nas regras da
complexidade. As barras de cor aparecem quando você incorpora a sua senha. As cores
são vermelhas que significa a senha é fraca e inaceitável, o amarelo que indica que o a
senha é de uma força média e é aceitável, e o verde que significa que a senha é forte.
 
Etapa 8. (opcional) para permitir o envelhecimento de senha, clica a mudança a senha
depois que botão de rádio dos dias do _no campo da aplicação do envelhecimento de
senha. Se você escolhe esta opção, você terá que mudar a sua senha após o tempo expira.
 
Timesaver: Se você escolhe a inutilização em etapa 8, que significa que você não quer a
senha expirar, para saltar para pisar 10.
 
Etapa 9. Incorpore o número de dias antes que a senha expirar na mudança a senha depois



que os dias do _colocam. O padrão é 180 dias.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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