
Configuração de filtro satisfeita na série do VPN
Router RV320 e RV325 

Objetivo
 

Um domínio é uma sub-rede que consista em clientes e servidor. Um Domain Name é uma
série de caractere que seja usada para etiquetar um domínio. O filtro satisfeito pode ser
usado para negar ou permitir que o acesso de usuários satisfaça por vezes. O índice pode
ser obstruído de um domínio baseado em um Domain Name ou em um Web site baseado
em palavras-chaves específicas. O índice pode ser permitido de um domínio baseado em
um Domain Name.
 
Este artigo explica como configurar o filtro satisfeito na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Domínios proibidos bloco
 

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



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio proibido bloco dos domínios para negar domínios
especificados e Web site com palavras-chaves definidas.
  

Controle o domínio proibido
 

Etapa1. A verificação permite no campo proibido dos domínios de negar o índice dos
domínios especificados.
 

 
Etapa 2 O clique adiciona na tabela proibida dos domínios para adicionar um domínio
proibido novo.
 

 
Etapa 3. Incorpore o Domain Name de que você quer obstruir o índice no campo do 
Domain Name.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. O Domain Name é adicionado à tabela proibida dos
domínios.
 



 
Etapa 5. (opcional) para editar uma entrada de domínio proibida, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer editar, clique edita, edita o Domain Name no campo
do Domain Name e clica a salvaguarda.
 
Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada de domínio proibida, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer suprimir, clicar a supressão e clicar a salvaguarda.
  

Controle a obstrução do Web site
 

 
Etapa1. A verificação permite no Web site que obstrui pelo campo de palavras-chaves para
negar o índice dos Web site baseados em palavras-chaves especificadas. Se a palavra-
chave ocorre no endereço do Web site, o Web site está obstruído.
 
Etapa 2. O clique adiciona no Web site que obstrui pela tabela das palavras-chaves para
obstruir um Web site.
 

 
Etapa 3. Incorpore uma palavra ao campo de palavra-chave. O roteador negará o índice dos
Web site que contêm esta palavra-chave.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A palavra-chave é adicionada ao Web site que obstrui pela
tabela das palavras-chaves.
 

 
Etapa 5. (opcional) para editar um Web site que obstrui a entrada, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer editar, clique edita, edita a palavra-chave do Web site
no campo de palavra-chave e clica a salvaguarda.
 



Etapa 6. (opcional) para suprimir de um Web site que obstrui a entrada, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer suprimir, clicar a supressão e clicar a salvaguarda.
  

Programação
 

 
Etapa 1. Escolha um momento para que as limitações proibidas do domínio sejam de fato
da lista de drop-down do tempo.
 

• Sempre — A limitação é sempre de fato.
 
• Intervalo — A limitação de fato é baseada no horário definido.
 

Etapa 2. Se o campo do tempo é ajustado ao intervalo, configurar os seguintes campos para
definir o tempo em que a limitação proibida do domínio está de fato.
 

• Desde o início época da limitação no formato HH: MM.
 
• A — A época do fim da limitação no formato HH: MM.
 

Etapa 3. Verifique as caixas de seleção dos dias que a limitação aplica no efeito no campo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A programação satisfeita do filtro é configurada.
  

Aceite domínios permitidos
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha o filtro do Firewall > do
índice. A página satisfeita do filtro abre:
 

 



Etapa 2. Clique o botão de rádio permitido aceitação dos domínios para permitir domínios
especificados.
  

Controle o domínio permitido
 

 
Etapa1. A verificação permite no campo permitido dos domínios de permitir o índice dos
domínios especificados.
 
Etapa 2. O clique adiciona na tabela permitida dos domínios para adicionar um domínio
permitido novo.
 

 
Etapa 3. Incorpore o Domain Name de que você quer permitir o índice no campo do 
Domain Name.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. O Domain Name é adicionado à tabela permitida dos
domínios.
 

 
Etapa 5. (opcional) para editar uma entrada de domínio permitida, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer editar, clique edita, edita o Domain Name no campo
do Domain Name e clica a salvaguarda.
 
Etapa 6. (opcional) para suprimir de uma entrada de domínio permitida, verifica a caixa de
verificação da entrada que você quer suprimir, clicar a supressão e clicar a salvaguarda.
  

Programação
 

 
Etapa 1. Escolha um momento para que as regras permitidas do domínio sejam de fato da



lista de drop-down do tempo.
 

• Sempre — As regras são sempre de fato.
 
• Intervalo — As regras de fato são baseadas no horário definido.
 

Etapa 2. Se o campo do tempo é ajustado ao intervalo, configurar os seguintes campos para
definir o tempo em que as regras permitidas do domínio estão de fato.
 

• Desde o início época das regras no formato HH: MM.
 
• A — A época do fim das regras no formato HH: MM.
 

Etapa 3. Verifique as caixas de seleção dos dias que as regras aplicam no efeito no campo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. A programação satisfeita do filtro é configurada.
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