
Configuração de serviço HTTP/HTTPS e
geração de certificado do Secure Socket Layer
(SSL) nos Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

O Access point pode ser controlado através das conexões seguras HTTP e HTTP (HTTPS)
quando os server HTTP/HTTPS são configurados. O protocolo hyper text transfer seguro
(HTTPS) é um protocolo transfer mais seguro do que o HTTP. Um Access point deve ter um
certificado válido SSL para usar o serviço HTTPS. Um certificado SSL é digitalmente um
certificado assinado por um Certificate Authority que permita que o web browser tenha uma
comunicação codificada segura com o servidor de Web.
 
Este artigo explica como configurar o serviço HTTP/HTTPS e como criar um certificado do
Secure Socket Layer (SSL) nos Access point WAP551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.1.0.4
  

Configuração do serviço HTTP/HTTPS
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o serviço
HTTP/HTTPS. A página do serviço HTTP/HTTPS abre: 
 



 
Etapa 2. Inscreva o número máximo de sessões da web no campo das sessões máxima.
Isto significa o número máximo de usuários que pode ser entrado ao utilitário de
configuração da Web.
 
Etapa 3. No campo do timeout de sessão, incorpore a quantidade máxima de tempo que um
usuário inativo pode permanecer entrado ao utilitário de configuração da Web AP.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação da possibilidade do Server do HTTP para permitir o
acesso à Web através do HTTP. O Server do HTTP é permitido à revelia.
 
Nota: Se o Server do HTTP é desabilitado, todas as conexões atual que usarem o HTTP
estão desligadas.
 
Etapa 5. No campo de porta de HTTP, entre no número de porta para usar-se para
conexões de HTTP. O número de porta 80 é de uso geral para conexões de HTTP.
 
Etapa 6. (opcional) se você deseja reorientar tentativas de acesso HTTP do Gerenciamento
na porta de HTTP à verificação da porta HTTPS o HTTP da reorientação à caixa de
verificação HTTPS. Este campo está disponível para permitir somente quando o acesso
HTTP é desabilitado.
 
Etapa 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade do servidor HTTPS para permitir o
acesso à Web através de HTTPS. O servidor HTTPS é permitido à revelia.
 
Nota: Se o servidor HTTPS é desabilitado, todas as conexões atual que usarem HTTPS
estão desligadas.



Etapa 8. Inscreva o número de porta para usar-se para conexões de HTTPS no campo de
porta HTTPS. A porta padrão número 443 é usada tipicamente com HTTPS.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Configuração de Certificados SSL
 

Você pode transferir um certificado SSL através de um web browser HTTP/HTTPS ou de
um servidor TFTP, usar o Access point para gerar um certificado SSL, ou transferir arquivos
pela rede um certificado SSL de seu computador. Nesta seção, todos os métodos diferentes
para instalar um certificado SSL são descritos.
  

Geração de um certificado SSL
 

O certificado novo HTTP SSL para o servidor de Web seguro deve ser gerado depois que o
Access Point (AP) adquiriu um IP address de modo que o Common Name para o certificado
combine o IP address do AP. A geração de um certificado novo SSL reinicia o servidor de
Web seguro. A conexão segura não funciona até que o certificado novo esteja aceitado no
navegador.
 

 
Etapa 1. O clique gerencie para gerar um certificado novo SSL. Uma janela de confirmação
aparece.
 



 
Etapa 2. Clique a APROVAÇÃO para continuar com a geração do certificado SSL. Depois
que o certificado foi gerado, a área de status do arquivo certificado SSL indica a informação
seguinte:
 

• Arquivo certificado atual — Indica se o arquivo certificado HTTP SSL esta presente ou
não.
 
• Data de expiração do certificado — Indica a data de expiração do certificado atual HTTP
SSL.
 
• Common Name do expedidor do certificado — Indica o Common Name do expedidor
atual do certificado.
  

Transfira o certificado SSL
 

As etapas abaixo descrevem como transferir o certificado SSL (um arquivo .pem) do
dispositivo ao PC como um backup.
 



 
Etapa 1. Clique o botão de rádio que corresponde com o método desejado da transferência
sob a área do certificado da transferência SSL.
 

• HTTP/HTTPS — Permite que o certificado SSL seja transferido de um servidor de Web.
Salte a etapa 4 se você escolhe o HTTP/HTTPS.
 
• TFTP — Permite que o certificado SSL seja transferido de um servidor TFTP. Se você
escolhe este, o nome de arquivo e os campos de endereço do servidor TFTP IPv4
aparecem.
 

 
 
Etapa 2. Se você escolheu o TFTP em etapa 1, dê entrada com o nome de arquivo no
campo de nome de arquivo. Este é um tipo arquivo do certificado com uma extensão .pem.
 
Etapa 3. Se você escolheu o TFTP em etapa 1, incorpore o IP address do servidor TFTP ao
campo de endereço do servidor TFTP IPv4.
 
Etapa 4. Transferência do clique para transferir o arquivo certificado. Uma janela de
confirmação aparece.
 

 



Etapa 5. APROVAÇÃO do clique a continuar com a transferência.
  

Transfira arquivos pela rede o certificado SSL
 

 
Etapa 1. Clique o HTTP/HTTPS ou o botão de rádio TFTP para escolher o método desejado
da transferência de arquivo pela rede sob a área do certificado da transferência de arquivo
pela rede SSL.
 

 • HTTP/HTTPS — Isto permite que o certificado seja transferido arquivos pela rede com
um servidor de Web. Se você escolheu o HTTP/HTTPS, etapa completa 2 e salta então
etapa 3.
 
 • TFTP — Isto permite que o certificado SSL seja transferido arquivos pela rede através
de um servidor TFTP. Se você escolhe este o nome de arquivo e os campos de endereço
do servidor TFTP IPv4 aparecem. Salte etapa 2 e execute etapa 3.
 

 
 
Etapa 2. Clique escolhem o arquivo consultar e selecionar o arquivo.
 



 
Etapa 3. Incorpore o nome de arquivo ao campo de nome de arquivo e o endereço de
servidor de TFTP no campo de endereço do servidor TFTP IPv4.
 
Etapa 4. Transferência de arquivo pela rede do clique para transferir arquivos pela rede o
arquivo certificado. Uma janela de confirmação aparece.
 

 
Etapa 5. APROVAÇÃO do clique a continuar com a transferência de arquivo pela rede.
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