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Configurar filtragem de conteúdo em RV160 e
RV260 
Objetivo
 

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar e gerenciar as configurações de
filtragem de conteúdo nos roteadores RV160 e RV260.
  

Introduction
 

O recurso de filtragem de conteúdo permite restringir o acesso a determinados sites
indesejados. Ele pode bloquear o acesso a sites com base nos nomes de domínio e nas
palavras-chave. Também é possível agendar quando a filtragem de conteúdo está ativa. A
filtragem de conteúdo pode aprimorar uma rede já segura e promover a produtividade no
local de trabalho bloqueando ou permitindo sites em determinados momentos.
 

 
Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.15
  

Configurar filtragem de conteúdo
 

Para configurar e ativar a filtragem de conteúdo no RV160/RV260, siga estas etapas.
 
Etapa 1. Faça login na página de configuração da Web do roteador.
 

Este recurso só se aplica a sites http.



●

●

Nota: Neste artigo, usaremos o RV160 para configurar a filtragem de conteúdo. A
configuração pode variar dependendo do modelo que você está usando.
 
Etapa 2. Navegue até Segurança > Filtragem de conteúdo.
 

Etapa 3. Marque Enable Content Filtering to enable (Ativar filtragem de conteúdo).
 

Etapa 4. Selecione uma das seguintes opções:
 

Bloquear URLs correspondentes - Marque Bloquear URLs correspondentes para
bloquear domínios e palavras-chave específicos
Permitir apenas URLs correspondentes - Marque Permitir somente URLs
correspondentes para permitir somente os domínios e palavras-chave especificados
 

Neste exemplo, Bloquear URLs correspondentes está selecionado.
 

Etapa 5. Em Filtrar por domínio, clique em Adicionar.
 



Etapa 6. Digite o domínio a filtrar ou permitir na coluna Nome de domínio.
 
Neste exemplo, www.facebook.com é inserido como o nome de domínio.
 

Passo 7. Para especificar quando as regras de filtragem de conteúdo estão ativas, selecione
a agenda na lista suspensa Agendar.
 
Neste exemplo, a agenda escolhida é Sempre.
 

Etapa 8. Em Filtrar por palavra-chave, clique em Adicionar.
 

http://www.facebook.com


Etapa 9. Digite as palavras-chave a serem bloqueadas ou permitidas na coluna Palavra-
chave.
 
Neste exemplo, o Facebook é inserido como palavra-chave.
 

Etapa 10. Para especificar quando as regras de filtragem de conteúdo estão ativas,
selecione a agenda na lista suspensa Agendar. 



 
Etapa 11. Você pode modificar um nome de domínio ou palavra-chave existente
selecionando o nome e clicando em Editar.
 

Etapa 12. Você pode excluir um nome de domínio ou palavra-chave existente selecionando
o nome e clicando em Excluir.
 

Etapa 13. Clique em Apply.
 



Agora você deve ter habilitado e configurado com êxito a filtragem de conteúdo no roteador
RV160/ RV260.
 

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outros Tech Talks da Cisco
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