
Configuração das normas do acesso ao Internet
em RV215W 

Objetivo
 

O RV215W permite a configuração de políticas do acesso ao Internet. Estas políticas do
acesso à internet são usadas para permitir ou obstruir o acesso à internet a um grupo de PC
ou aos PC específicos.
 
Este artigo explica como configurar uma política do acesso à internet no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Política do acesso ao Internet
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a política do Firewall > do
acesso ao Internet. A página da política do acesso ao Internet abre:
 

 
Nota: O estado da política de saída do padrão é indicado no campo atual da política de
saída do padrão. A política de saída do padrão determina se o tráfego de saída é permitido
ou negado. É usada sempre que não há nenhuma regra do acesso ou política do acesso à
internet configurada a um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de um
usuário. O clique edita para configurar a política de saída na página das regras do acesso.
 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma política de acesso nova. 



Adicionar/edita a página da política do acesso ao Internet abre:
 

 
Etapa 3. A verificação permite no campo de estado de permitir a política de acesso.
 
Etapa 4. Dê entrada com um nome para a política no campo de nome da política da
entrada.
 
Etapa 5. Da lista de drop-down da ação escolha uma ação que se aplique à política.
 

• Sempre bloco — Sempre tráfego do Internet do bloco a e de todos os valores-limite.
 
• Reserve sempre — Permita sempre o tráfego do Internet a e de todos os valores-limite.
 
• Bloco pela programação — Obstrua a programação do Internet baseada em uma
programação especificada.
 
• Permita pela programação — Permita a programação do Internet baseada em uma
programação especificada.
 

Etapa 6. Da lista de drop-down da programação escolha uma programação que se aplique à
política.
 



 
Etapa 7. O clique adiciona a fileira para aplicar a política de acesso a um PC específico.
 
Etapa 8. Do tipo lista de drop-down escolha um tipo de endereço.
 

• MAC address — Incorpore o MAC address do PC que você quer aplicar a política no
campo de valor.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do PC que você quer aplicar a política no campo de
valor.
 
• Escala IP — Incorpore o intervalo de endereço IP dos PC que você quer aplicar a política
nos campos de valor.
 



 
O clique (opcional) de etapa 9. adiciona a fileira para aplicar a política a um Web site ou a
uma palavra-chave.
 
Etapa 10. Do tipo lista de drop-down escolha uma característica aplicar-se à política.
 

• Endereço de url — Incorpore a URL do Web site que é aplicar a política no campo de
valor.
 
• Palavra-chave — Incorpore a palavra-chave que é se aplicar à política no campo de
valor. Isto obstruirá ou permitirá todas as URL que contiverem a palavra-chave
especificada.
 

Etapa 11. Salvaguarda do clique.
  

Configuração de gerenciamento da programação
 

O Gerenciamento da programação é uma característica do RV215W que permite políticas
do acesso à internet e regras do acesso se tornar ativo em determinados momentos. As
programações são aplicadas nas páginas das regras da política e do acesso do acesso ao
Internet.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Gerenciamento do Firewall >
da programação. A página do Gerenciamento da programação abre:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma programação nova. Adicionar/edita
programações que a página abre:
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a programação no campo de nome.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down programada dos dias escolha os dias onde a programação é
ativa.
 

• Todos os dias — A programação é ativa para cada dia da semana.
 
• Dias específicos — Verifique as caixas de seleção dos dias para ver se há a
programação para ser ativo.
 

Etapa 5. Da lista de drop-down programada do Time Of Day escolha o tempo onde a
programação é ativa.



• Todas as vezes — A programação é ativa em todas as horas do dia.
 
• Horas específicas — Desde o início a lista de drop-down do tempo e do tempo do fim
escolhe o tempo onde a programação começa e o tempo a programação termina.
 

Etapa 6. Salvaguarda do clique.
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