
Configuração de filtro satisfeita no Roteadores
RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN 

Objetivo
 

A configuração de filtragem de conteúdo nega o acesso aos clientes dos Web site
indesejáveis designados administrador. O filtragem de conteúdo pode obstruir o acesso aos
Web site baseados em Domain Name e em palavras-chaves. É igualmente possível
programar quando o filtragem de conteúdo é ativo. Este artigo explica como configurar o
filtragem de conteúdo no Roteadores RV016, RV042, RV042G, e RV082 VPN. 
 
Nota: Se Cisco Protectlink é ativo no roteador, o filtragem de conteúdo torna-se deficiente. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Filtro satisfeito
 

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. Verifique a caixa de seleção do filtro satisfeito desejado.
 

• Satisfaça o filtro para domínios proibidos — Para obstruir o acesso aos domínios
específicos, verifique a caixa de verificação proibida bloco dos domínios da possibilidade.
Uma vez que verificadas, mais opções na área proibida dos domínios aparecem na
página.
 



• Filtro satisfeito para o Web site que obstrui por palavras-chaves — para obstruir o acesso
aos Web site baseados em caráteres específicos em sua URL, verifique o Web site da
possibilidade que obstrui pela caixa de verificação das palavras-chaves. 
  

 
Satisfaça o filtro para domínios proibidos
 

 
Etapa 1. Incorpore um Domain Name que você gostaria de obstruir no campo adicionar. O
clique adiciona para alistar para adicionar o domínio à lista de domínios proibida. Repita
esta etapa tantas como vezes como é precisado de incorporar todos os Domain Name
desejados para proibir.
 
Etapa 2. (opcional) para atualizar uma entrada, para selecionar a entrada da tabela e para
incorporar o Domain Name actualizado ao campo adicionar. Quando terminado, clique a 
atualização. O Domain Name novo aparecerá na tabela.
 
Etapa 3. (opcional) para suprimir de alguns domínios existentes da lista do bloco, para
selecionar o domínio e para clicar a supressão.
 
Etapa 4. (opcional) para adicionar uma entrada nova, clique adiciona novo.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar todos os ajustes.
 
Nota: Para programar quando a obstrução do domínio é ativa, veja a programação.
  

 
Satisfaça o filtro para o Web site que obstrui por palavras-chaves
 



 
Etapa 1. Incorpore as palavras-chaves que você gostaria de obstruir no campo adicionar e o
clique adiciona para alistar para adicionar as palavras-chaves à lista do bloco. Repita esta
etapa tantas como vezes como é precisado de incorporar todas as palavras-chaves
desejadas.
 
Etapa 2. (opcional) para suprimir de uma palavra-chave da lista, para selecionar a palavra-
chave respectiva e para clicar a supressão.
 
Etapa 3. (opcional) para adicionar uma entrada nova, clique adiciona novo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar todos os ajustes.
 
Nota: Para programar quando a obstrução da palavra-chave é ativa, veja a programação.
  

 
Programação
 

Você pode programar o filtragem de conteúdo na área de programa. Programando as regras
de conteúdo determina quando serão de fato. O tempo e os dias da semana, as regras são
ativas podem ser mudadas nesta seção. 
 



 
Nota: A programação pode somente ser permitida uma vez que um filtro satisfeito foi
configurado.
 
Nota: A programação aplica a todo o filtragem de conteúdo as regras. 
 
Etapa 1. Escolha o período apropriado quando aplicar as regras do filtragem de conteúdo no
roteador da lista de drop-down do tempo. 
 

• Sempre — As regras do acesso aplicam-se sempre no roteador. O padrão é sempre. 
 
• Intervalo — As regras do acesso são aplicadas por horas específicas de acordo com o
tempo que é configurado.
 

Timesaver: Se programar é ajustado a sempre, salte para pisar 5. 
 
Etapa 2. Incorpore as horas inicial aplicar a regra de filtro satisfeita no roteador rv no do
campo. O formato pelo tempo é HH: milímetro. Os tempos estão em 24 notações da hora.
 
Etapa 3. Incorpore o momento do fim de aplicar a regra de filtro satisfeita no roteador rv no
colocar. O formato pelo tempo é HH: milímetro. Os tempos estão em 24 notações da hora.
 
Etapa 4. Verifique as caixas de seleção desejadas nos dias onde você quer aplicar a regra
do acesso no roteador rv no eficaz no campo.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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