
Configuração do domínio confiável no RV120W
e no RV220W 

Objetivo
 

Cisco RV120W e o Roteadores RV220W permitem que você adicione uma lista de domínios
confiável. Estes domínios cancelam a filtração da palavra-chave. Por exemplo, se
www.yahoo.com está adicionado à lista do domínio confiável mas “yahoo” está adicionado
às palavras-chaves obstruídas alista, os usuários poderão alcançar www.yahoo.com mas
não mail.yahoo.com.
 
Este documento explica como adicionar domínios confiável no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração do domínio confiável
 

Adicionar um domínio confiável
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o filtragem de
conteúdo. A página do filtragem de conteúdo abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do filtragem de conteúdo para permitir o filtragem
de conteúdo. Isto deve ser feito antes que o usuário adicione um domínio confiável.
 
Etapa 3. Verifique a verificação Referer da possibilidade? caixa de verificação para permitir
uma verificação para o encabeçamento do referer HTTP para URL permitidas. Isto permite
que um usuário alcance um link em uma página permitida mesmo se o link vai a um domínio
diferente.
 
Etapa 4. Inscreva um número de porta no campo de portas de HTTP. Alguns componentes
de uso geral da Web podem ser obstruídos para a segurança aumentada ou são usados por
Web site maliciosos para contaminar os computadores que os alcançam. Escolha a caixa de
verificação para cada componente que você deseja obstruir:
 

• Proxy — O servidor proxy ou o proxy permitem que os computadores distribuam
conexões a outros computadores com um proxy especificado. Permita isto de obstruir
servidores proxy.
 
• Javas — Os Java applets são programas pequenos encaixados nos página da web que
permitem a funcionalidade dinâmica da página. Um applet malicioso pode ser usado para
comprometer ou contaminar computadores e usuário pode permitir esta de obstruir Java
applets da transferência.
 
• ActiveX — Similar aos Java applets, os controles activex são instalados em um
computador com indicadores e igualmente ao executar o internet explorer. Permita esta
caixa de verificação de obstruir applet de ActiveX da transferência.
 



• Cookie — Os Cookie são usados para armazenar a informação de sessão pelos Web site
que exigem geralmente o início de uma sessão. Contudo, diversos Web site usam Cookie
para armazenar a informação de rastreamento e a história da consultação. Daqui permita
esta característica de filtrar para fora Cookie da criação por um Web site.
 

Etapa 5. Verifique a caixa de verificação aprovada da lista URL para permitir todas as URL
especificadas na tabela aprovada URL.
 
Verificação (opcional) de etapa 6. o bloco toda a caixa de verificação URL à revelia para
obstruir todas as URL exceto essas identificadas como confiadas e permitidas na tabela
aprovada URL.
 

 
Etapa 7. O clique adiciona na tabela aprovada URL para adicionar uma entrada URL a ser
reservada.
 
Etapa 8. Escolha o tipo de entrada do tipo lista de drop-down:
 

• Web site — O tipo da entrada URL é um Web site.
 
• Palavra-chave URL — O tipo da entrada URL é uma palavra-chave.
 

Etapa 9. Salvaguarda do clique para aplicar todos os ajustes.
  
Edite um domínio confiável
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o filtragem de
conteúdo. A página do filtragem de conteúdo abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação desejada URL e clique-a então editam.
 

 

 



Etapa 3. Faça as mudanças desejadas e clique a salvaguarda para salvar todos os ajustes.
  
Suprima de um domínio confiável
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > o filtragem de
conteúdo. A página do filtragem de conteúdo abre:
 

 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação desejada URL e clique então a supressão.
 



 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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