
Localizador universal do recurso (URL) que
obstrui a configuração no RV120W e no
RV220W 

Objetivo
 

O localizador universal do recurso (URL) que obstrui permite que você obstrua o acesso aos
Web site que contêm palavras-chaves específicas na URL ou nos índices da página. O
bloqueio URL filtra o tráfego de web baseado na categoria satisfeita, na URL específica, e
no Time Of Day, a fim dar o controle total das organizações sobre as atividades da
navegação na web para manter o ambiente seguro e controlado.
 
Este documento explica como configurar o bloqueio URL no RV120W e no RV220W.
 
Nota: A fim alcançar o bloqueio URL você deve ter o filtragem de conteúdo permitido. Para
umas instruções mais adicionais refira a configuração de filtragem de conteúdo do artigo no 
RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração do bloqueio URL
 
Adicionar uma palavra-chave URL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o bloqueio URL. A
página do bloqueio URL abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma palavra-chave nova.



 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação de status para permitir a obstrução para a palavra-
chave.
 
Etapa 4. Escolha em que maneira você quer obstruir a URL do tipo lista de drop-down. A
única opção disponível é nesta situação palavra-chave URL.
 
Etapa 5. Entre na palavra-chave URL ou no Web site que você quer obstruir no campo URL.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  

Edite uma palavra-chave URL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o bloqueio URL. A
página do bloqueio URL abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado da entrada desejada a ser editada da
tabela obstruída da palavra-chave.
 
Etapa 3. O clique edita e um indicador pequeno da edição aparecerá.
 



 
Etapa 4. Faça as mudanças desejadas e clique a salvaguarda para aplicar todos os ajustes.
  

Suprima de uma palavra-chave URL
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o bloqueio URL. A
página do bloqueio URL abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado da entrada desejada a ser suprimida da
tabela obstruída da palavra-chave.
 
Etapa 3. A supressão do clique e a entrada da palavra-chave serão suprimidas.



 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar todos os ajustes.
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