
Filtragem de conteúdo no Roteadores RV180 e
RV180W 

Objetivo
 

O filtragem de conteúdo é um método em que o índice pode ser obstruído ou permitido
baseado em uma revisão do tipo de índice que esta presente um pouco do que a fonte, o
destino, ou os outros detalhes do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
Este artigo explica o filtragem de conteúdo no Roteadores RV180 e RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Filtragem de conteúdo pelo uso do Firewall
 

Etapa1. Use o utilitário de configuração para escolher o Firewall > o filtragem de conteúdo.
A página do filtragem de conteúdo abre. Verifique as caixas apropriadas para obstruir o
índice especificado.
 

  
         Ajustes do filtragem de conteúdo
 

• O filtragem de conteúdo permite — Verifique esta caixa para permitir o filtragem de
conteúdo.
  

Componentes da Web
 

• Proxy do bloco — Os ajustes do proxy podem ajudar a distribuir conexões a seus
destinos através dos anfitriões ou dos server intermediários conhecidos como proxys. Os



proxys podem ser usados desta maneira para iludir determinadas regras do Firewall mas
podem igualmente ser com certeza conexões essenciais. A verificação permite de obstruir
servidores proxy.
 
• Javas do bloco — A verificação permite de obstruir Java applets da transferência pelos
anfitriões que conectam através do roteador. Os Java applets permitem a funcionalidade
dinâmica dos página da web mas podem igualmente conter os applet maliciosos
que podem contaminar computadores.
 
• Bloco ActiveX — A verificação permite de obstruir ActiveX. Os controles activex são
similares aos Java applets que podem ser com certeza funcionalidade usada do página da
web mas podem igualmente contaminar os anfitriões que conectam através do roteador.
 
• Cookie do bloco — A verificação permite de obstruir Cookie da transferência pelos
anfitriões que conectam através do roteador. Os Cookie são usados por Web site do
Internet para a autenticação e alguns Web site não podem funcionar sem eles. Contudo,
os Web site podem igualmente usar Cookie para armazenar hábitos da informação de
rastreamento e da consultação de um host.
 

Tabela do domínio confiável — A tabela do domínio confiável alista todos os domínios que
podem ser confiados e permite todas as operações naqueles domínios.
 
Nota: Os nomes que estão na lista do domínio confiável podem ser contorneados pela
filtração da palavra-chave. por exemplo. Se “Yahoo” é adicionado às palavras-chaves
obstruídas alista e www.yahoo.com está adicionado à lista do domínio confiável, a seguir
www.yahoo.com será permitido mas mail.yahoo.com não será permitido.
 

              
 

• Domínio confiável — Domínio confiável para que o filtragem de conteúdo é contorneado.
 

              
 

              
 

• O clique adiciona para ligar a página de configuração do domínio confiável.
 
• O clique edita para fazer mudanças no domínio selecionado.
 
• Clique a supressão para suprimir de um domínio ou de uns domínios selecionados.
 

Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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