
Regras do acesso ao Internet no VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

As regras do acesso ao Internet são usadas para permitir ou obstruir o acesso ao Internet a
qualquer um um host específico em uma rede ou um grupo de anfitriões na rede. Isto é útil
reduzir o acesso acidental ou intencional do Internet da rede. O VPN Router CVR100W
permite a configuração de regras do acesso ao Internet.
 
Este artigo explica como configurar regras de um acesso ao Internet no VPN Router
CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• VPN Router CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Regras do acesso ao Internet
 

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

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma regra nova do acesso. 
Adicionar/edita regras que do acesso ao Internet a página abre:
 



 
Etapa 3. No campo de estado da regra, a verificação permite de permitir a regra do acesso.
 
Etapa 4. No campo de nome da política da entrada, dê entrada com um nome para a
política.
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down da ação, escolha uma ação que se aplique à política.
 

• Obstrua tudo — Esta opção obstrui todo o tráfego do Internet a e de todos os valores-
limite.
 
• Bloco URL — Esta opção obstrui o tráfego a e de uma URL específica.
 
• Obstrua tudo pela programação — Esta opção obstrui todo o tráfego do Internet a e de
todos os valores-limite baseados em uma programação especificada.
 
• Bloco URL pela programação — Esta opção obstrui o tráfego a e de uma URL específica
baseada em uma programação especificada.
 

Etapa 6. Da lista de drop-down da programação, escolha uma programação que se aplique
à regra.
 
Nota: A lista de drop-down da programação é escurecida quando todos o bloco ou a opção
do bloco URL são escolhidos na etapa 5
 
Etapa 7. (opcional) para configurar programações do Firewall, clique configura
programações. Refira o Gerenciamento da programação do Firewall do artigo no VPN
Router CVR100W para configurar programações.
 



 
Etapa 8. O clique adiciona a fileira para aplicar a política de acesso a um PC específico.
 
Nota: Uma alerta é indicada para indicar que você deve salvar antes que você possa editar
ou suprimir.
 



 
Etapa 9. Do tipo lista de drop-down escolha um tipo de endereço.
 

• MAC address — Esta opção é usada quando a política é aplicada a um PC identificado
pelo MAC address. Incorpore o MAC address do PC ao campo de valor.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Esta opção é usada quando a
política é aplicada a um PC identificado pelo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT. Incorpore o MAC address do PC ao campo de valor.
 
• Escala IP — Esta opção é usada quando a política é aplicada a uma escala dos PC
identificados por uma escala IP. Incorpore a escala IP dos PC ao campo de valor.
 



 
Etapa 10. (opcional) para aplicar a política a um Web site ou a uma palavra-chave, clique 
adiciona a fileira.
 
Nota: O Web site que obstrui a tabela é escurecido quando todos o bloco ou todos o bloco
pela opção de programação são escolhidos na etapa 5.
 



 
Etapa 11. Do tipo lista de drop-down escolha uma característica aplicar-se à política.
 

• Endereço de url — Esta opção é usada para aplicar a política a um endereço de url
específico. Incorpore a URL do Web site ao campo de valor.
 
• Palavra-chave — Esta opção é usada para aplicar a política a uma palavra-chave
específica. Incorpore a palavra-chave ao campo de valor. Isto obstruirá ou permitirá todas
as URL que contiverem a palavra-chave especificada.
 

Etapa 12. Click Save.
 

 
Etapa 13. (Opcional) para ver/edite uma entrada da regra do acesso ao Internet na tabela
da regra do acesso ao Internet, clicam detalhes, e a vista/edita os campos desejados.
 



 
Etapa 14. (Opcional) para editar uma entrada da regra do acesso ao Internet, para verificar
a caixa de verificação da regra do acesso ao Internet na tabela da regra do acesso ao
Internet, o clique edita, e edita os campos desejados.
 
Etapa 15. (Opcional) para suprimir de uma entrada da regra do acesso ao Internet, para
verificar a caixa de verificação da regra do acesso ao Internet na tabela da regra do acesso
ao Internet e para clicar a supressão.
 
Nota: Uma alerta é indicada para indicar que você deve salvar antes que você possa editar
ou suprimir.
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