
Pesquisar defeitos - Incapaz de alcançar Web
site com o Firewall do Sem fio-n RV220W 

Objetivos
 

A encenação para este artigo do Troubleshooting é quando os sites não podem ser
alcançados com o Firewall do Sem fio-n VPN RV220W. A rede setup tais que os anfitriões
alcançam o Internet com o RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W
  

Pesquisando defeitos o acesso aos sites
 

Etapa 1. A primeira coisa a verificar é o filtragem de conteúdo. Isto pode ser verificado
abrindo o filtragem de conteúdo da página da utilidade baseada Web. Escolha o Firewall > o
filtragem de conteúdo da utilidade baseada Web para abrir a página.
 
Etapa 2. Na página do filtragem de conteúdo verifique se o bloco toda a verificação-caixa 
URL é verificado à revelia. Se esta verificação-caixa é encontrada para ser todo o então
verificado os Web site estão obtendo obstruído devido a esta opção. Apenas unchecking a
verificação-caixa pode resolver a edição.
 
Etapa 3. Verificação seguinte a página do bloqueio URL. Para abri-la escolha o Firewall > o
bloqueio URL da utilidade baseada Web. Tente procurar o campo URL na tabela obstruída
da palavra-chave para ver se o site que não é acessível está lá na lista.
 
Etapa 4. Enfim a verificação para a relação da proteção ordena se ajustada. Escolha Cisco
protegem a Web > o Cisco da relação protegem a Web da relação da utilidade baseada
Web para abrir a página da relação da proteção. Tente procurar se alguma regra é ajustada
para obstruir Web site.
 
Etapa 5. Se toda a esta parece ser direita então o problema pôde existir no dispositivo que é
conectado ao lado do RV220W na topologia de rede. Supõe se é um modem DSL a seguir
tenta procurar regras do host DMZ no modem DSL. No DMZ as regras tentam considerar a
regra do host DMZ.
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