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Controle Certificados no roteador do RV34x
Series 

Objetivo
 

Um certificado digital certifica a posse de uma chave pública pelo assunto Nomeado do
certificado. Isto permite que os partidos de confiança dependam em cima das assinaturas
ou das afirmações feitas pela chave privada que corresponde à chave pública que é
certificada. Um roteador pode gerar um certificado auto-assinado, um certificado criado por
um administrador de rede. Pode igualmente mandar pedidos às autoridades de certificação
(CA) aplicar-se para um certificado de identidade digital. É importante ter Certificados
legítimos dos aplicativos de terceiros.
 
O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como criar e controlar Certificados no roteador do
RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Controle Certificados no roteador
 
Gerencia CSR/Certificate
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a administração > o
certificado.
 

 
Etapa 2. O clique gerencie CSR/Certificate. Você será trazido à página da geração
CSR/Certificate.
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Etapa 3. Escolha o tipo apropriado do certificado do tipo lista de drop-down. As opções são:
 

Certificado auto-assinado — Este é um certificado do Secure Socket Layer (SSL) que seja
assinado por seu próprio criador. Este certificado é confiado menos, porque não pode ser
cancelado se a chave privada é comprometida de algum modo por um 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.
 

Nota: Neste exemplo, habilitado auto-assinado é usado.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para seu certificado no campo de nome do certificado 
para identificar o pedido. Este campo não pode ser placa nem conter espaços e caracteres
especiais.
 
Nota: Para este exemplo, SSLCert é usado.
 

 
Etapa 5. (opcional) sob a área alternativa sujeita do nome, clica um botão de rádio. As
opções são:
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Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Incorpore um endereço do
Protocolo IP
FQDN — Incorpore um nome de domínio totalmente qualificado (o FQDN)
Email — Incorpore um endereço email
 

Nota: Para este exemplo, o FQDN é escolhido.
 

 
Etapa 6. No campo de nome alternativo sujeito, incorpore o FQDN.
 
Nota: Neste exemplo, os spprtfrms são usados.
 

 
Etapa 7. Escolha um nome do país em que sua organização é registrada legalmente da lista
de drop-down do nome do país.
 
Nota: Para este exemplo, os E.U. foram escolhidos.
 



 
Etapa 8. Incorpore um nome ou uma abreviatura do estado, da província, da região, ou do
território onde sua organização é ficada situada no campo de Name(ST) do estado ou da
província.
 
Nota: Para este exemplo, o NY é usado.
 

 
Etapa 9. Dê entrada com um nome da localidade ou da cidade em que sua organização é
registrada ou ficada situada no campo de nome da localidade.
 
Nota: Para este exemplo, o Queens é usado.
 

 
Etapa 10. Dê entrada com um nome sob que seu negócio é registrado legalmente. Se você
se está registrando como uma empresa de pequeno porte ou um único proprietário, dê
entrada com o nome do solicitador do certificado no campo de nome de organização. Os
caracteres especiais não podem ser usados.
 
Nota: Para este exemplo, os sistemas Inc de Ponderlust são usados.
 

 
Etapa 11. Dê entrada com um nome no campo de nome da unidade da organização para
diferenciar-se entre divisões dentro de uma organização.
 
Nota: Para este exemplo, os negócios da margem I são usados.



 
Etapa 12. 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.
 
Nota: Para este exemplo, ponderlustsystemsinc.com é usado.
 

 
Etapa 13. Incorpore o endereço email da pessoa que quer gerar o certificado.
 
Nota: Para este exemplo, spprtfrms@ponderlust.com é usado.
 

 
Etapa 14. Da lista de drop-down do comprimento da criptografia chave, escolha um
comprimento chave. As opções são 512, 1024, e 2048. Maior o comprimento chave, mais
seguro o certificado.
 
Nota: Para este exemplo, 2048 são usados.
 

 
Etapa 15. No campo válido da duração, incorpore o número de dias onde o certificado será
válido. O padrão é 360.
 
Nota: Para este exemplo, 365 são usados. Se você escolheu certificou a requisição de
assinatura em etapa 2, salta a etapa 16.
 

 
Etapa 16. O clique gerencie.
 



 
Etapa 17. (Opcional) para gerar um outro certificado, repita etapas 2-16.
 
Nota: O certificado gerado deve agora aparecer na tabela do certificado.
 

 
Você deve agora com sucesso ter criado um certificado no roteador do RV34x Series.
  

Exporte um certificado
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Etapa1. Na tabela do certificado, verifique a caixa de verificação do certificado que você
quer exportar.
 
Nota: Para este exemplo, o padrão é escolhido. O padrão não pode ser suprimido nem
importado.
 

 
Etapa 2. Clique sobre a exportação.
 

 
Etapa 3. Clique um formato para exportar o certificado. As opções são:
 

PKCS-12 — Os padrões da criptografia de chave pública (PKCS) #12 são um certificado
exportado que venha em uma extensão .p12. Uma senha estará exigida a fim cifrar o arquivo
para protegê-lo enquanto é exportada, importada, e suprimida.
PEM — O Privacy Enhanced Mail (PEM) é usado frequentemente para servidores de Web
para que sua capacidade seja traduzida facilmente em dados legíveis usando um editor de
texto simples tal como o bloco de notas.
 

Nota: Para este exemplo, o PKCS-12 é usado. Se você escolheu o PEM, salte para pisar 7.
 



 
Etapa 4. Incorpore uma senha para fixar o arquivo a ser exportado no campo de senha da
entrada.
 



 
Etapa 5. Reenter a senha no campo de senha da confirmação.
 



 
Etapa 6. Na área de destino seleta, o PC tem sido escolhido e é a única opção atualmente
disponível.
 



 
Etapa 7. Transferência do clique.
 



 
Nota: Uma mensagem que indica o sucesso da transferência aparecerá abaixo do botão da
transferência. Um arquivo começará a transferir em seu navegador.
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Você deve agora com sucesso ter exportado um certificado no roteador do Rv34x Series.
  

Importe um certificado
 

Etapa1. Na área do certificado, clique sobre o certificado de importação.
 

 
Etapa 2. Escolha o tipo de certificado importar da lista de drop-down. As opções são:
 

Certificado local — Um certificado gerado no roteador.
Certificado de CA — Um certificado que seja certificado por uma autoridade da terceira
confiada que confirme que a informação contida no certificado é exata.
Arquivo codificado PKCS-12 — Os padrões da criptografia de chave pública (PKCS) #12 são
um formato de armazenar um certificado de servidor.
 



Nota: Para este exemplo, o PKCS-12 arquivo codificado foi escolhido.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o certificado no campo de nome do certificado.
 
Nota: Para este exemplo, o pkcs_cert é usado como o nome do certificado.
 

 
Etapa 4. (opcional) se o PKCS-12 foi escolhido em etapa 2, incorpora uma senha para o
arquivo ao campo de senha da importação. Se não, faixa clara a pisar 5.
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Etapa 5. Clique uma fonte para importar o certificado. As opções são:
 

Importação do PC
Importação do USB
 

Nota: Para este exemplo, a importação do PC é escolhida. Se o roteador não detecta uma
movimentação USB, a importação da opção USB será esmaecida para fora.
 

 
Etapa 6. (opcional) se você escolheu a importação do USB e seu USB não está sendo



reconhecido pelo roteador, clique refresca.
 

 
Etapa 7. Clique sobre o botão File Button da escolha e escolha o arquivo apropriado.
 
Nota: Para este exemplo, Default.p12 é escolhido.
 

 
Etapa 8. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 



 
Nota: Uma vez que bem sucedido, você será tomado automaticamente à página principal do
certificado. A tabela do certificado povoará com o certificado recentemente importado.
 

 
Você deve agora com sucesso ter importado um certificado em seu roteador do RV34x
Series.
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