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Substitua o certificado auto-assinado do padrão
com um certificado da 3ª parte SSL no roteador
do RV34x Series 
Introdução
 

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.
 
Há duas maneiras que CA assina os Certificados:
 
1. CA assina o certificado com chaves privadas.
 
2. CA assina os Certificados usando a solicitação de assinatura de certificado (CSR) gerada
pelo RV34x.
 
A maioria de vendedores comerciais do certificado usam Certificados intermediários.
Enquanto o certificado intermediário é emitido pelo root confiável CA, todo o certificado
emitido pelo certificado intermediário herda a confiança do root confiável, como uma
corrente da certificação da confiança.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar como pedir e transferir arquivos pela rede um certificado do
secure sockets layer da 3ª parte (SSL) emitido por CA para substituir o certificado auto-
assinado no roteador RV34x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV340
RV340W
RV345
RV345P
  

Versão de software
 

1.0.01.17
  

Substitua o certificado auto-assinado do padrão com um
certificado da 3ª parte SSL
 



Gerencia um CSR
 

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

 
Etapa 2. Sob a tabela do certificado, clique o botão da geração CSR/Certificate.
 

 
Etapa 3. No indicador da geração CSR/Certificate, clique o tipo seta da gota-para baixo e
escolha a solicitação de assinatura de certificado.
 

 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para o certificado no campo de nome do certificado.
 



 
Nota: Neste exemplo, 34xrouter é usado.
 
Etapa 5. Dê entrada com um nome alternativo no campo de nome alternativo sujeito e clique
então o botão de rádio FQDN abaixo dele para combinar. O nome alternativo será o Domain
Name que pode ser usado para alcançar o roteador.
 

 
Nota: Neste exemplo, RVrouter.com é usado.
 
Etapa 6. Clique a seta da gota-para baixo do nome do país para escolher o país de seu
lugar.
 

 
Nota: Neste exemplo, E.U. - O Estados Unidos é escolhido.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome do estado ou da província no campo de Name(ST) do
estado ou da província.
 

 
Nota: Neste exemplo, Califórnia é usada.
 
Etapa 8. Entre na localidade no nome da localidade (L) campo.
 

 
Nota: Neste exemplo, Irvine é usado.
 
Etapa 9. Dê entrada com o nome de organização (O) no campo fornecido.
 



 
Nota: Neste exemplo, Cisco é usado.
 
Etapa 10. Incorpore a unidade Name(OU) da organização ao campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, SBKM é usado.
 
Etapa 11. Dê entrada com um nome no campo comum de Name(CN).
 

 
Nota: Neste exemplo, 34xrouter é usado.
 
Etapa 12. Incorpore seu endereço email ou todo o endereço email onde você quer o
certificado ser enviado.
 

 
Nota: Neste exemplo, um endereço email de gmail.com é usado.
 
Etapa 13. Escolha um comprimento da criptografia chave do menu suspenso ajustar o
número de bit em sua chave. O comprimento do padrão é 512.
 



 
Nota: Neste exemplo, 2048 são usados. Isto é altamente recomendado desde que uma
criptografia mais longa é mais difícil de descodificar comparado a umas chaves mais curtos,
assim, fazendo o mais seguro.
 
Etapa 14. O clique gerencie.
 

 
O pedido do certificado que você criou aparecerá agora na tabela do certificado.
 

 
Você agora gerou com sucesso um CSR.
  

Exporte o CSR
 

Etapa1. Verifique a caixa ao lado do pedido do certificado na tabela do certificado e clique a 
exportação.
 

 
Etapa 2. Clique a transferência no indicador do certificado de exportação para transferir o



arquivo em seu computador no formato PEM.
 

 
Você agora exportou com sucesso o CSR em seu computador.
  

Transfira arquivos pela rede o CSR ao fornecedor do certificado
 

Etapa 1. Abra o arquivo baixado usando um bloco de notas e copie o CSR colam-no então
no campo fornecido no local do fornecedor do certificado da 3ª parte SSL.
 

 
Nota: Neste exemplo, Comodo.com é usado como o fornecedor do certificado.
 
Etapa 2. Selecione o software do server usado para gerar o CSR. Neste caso, desde que o
roteador RV34x não está na lista, OUTRO é escolhido.
 

 
Etapa 3. Transfira seu certificado em seu computador.
  

Transfira arquivos pela rede o ó certificado do partido SSL



Etapa1. Na utilidade com base na Web do roteador, clique o botão do certificado de
importação sob a tabela do certificado.
 

 
Etapa 2. No indicador do certificado de importação, clique o tipo menu suspenso e escolha o
 certificado de CA.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome do certificado no campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, RV34xCert é usado.
 
Etapa 4. Clique o botão File Button da escolha e encontre o arquivo certificado que você
transferiu de CA.
 



 
Etapa 5. Clique sobre o arquivo e clique então aberto.
 

 
Etapa 6. Transferência de arquivo pela rede do clique.
 

 
A tabela do certificado mostrará agora que o nome novo do certificado e o tipo estão
substituídos agora com o certificado de CA com a etiqueta que esteve assinada pela 3ª
parte CA.
 



 
Você agora transferiu arquivos pela rede com sucesso um certificado da 3ª parte SSL no
roteador RV34x.
  

Substitua o certificado auto-assinado do padrão
 

Etapa1. Na utilidade com base na Web, escolha VPN > SSL VPN.
 

 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para permitir o servidor de VPN de Cisco SSL.
 



 
Etapa 3. Sob ajustes imperativos do gateway, clique o menu suspenso do arquivo
certificado e substitua o certificado do padrão escolhendo o certificado recentemente
transferido arquivos pela rede SSL.
 

 
Etapa 4. Incorpore o domínio exigido do cliente ao campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, RVrouter.com é usado.
 
Etapa 5. O clique aplica-se.



 
Você agora substituiu com sucesso o certificado auto-assinado do padrão com o certificado
da 3ª parte SSL.
 
Você pôde encontrar igualmente este artigo informativo: Perguntas mais frequentes do
roteador do RV34x Series (FAQ)
 
Este local oferece diversos links a outros artigos que você pôde encontrar interessante: 
Página de produto do roteador do RV34x Series
 
 
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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