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Configurar a Web que filtra no Roteadores
RV13x e de RV32x Series 

Objetivo
 

A filtração da Web é uma característica em seu roteador que pode aumentar já uma rede
assegurada e promover a produtividade no local de trabalho selecionando Web site de
acordo com uma contagem em um deslocamento predeterminado da reputação da Web,
adicionando palavras-chaves ou Domain Name a uma lista negra, e pelo endereço IP do
servidor.
 
Um administrador ou uma empresa podem ter as diretrizes existentes que discutem a
Segurança da rede geral, o Internet das coisas, e regras que querem executar em uma rede
contudo encontrar uma exceção às regras quando se trata de um departamento particular.
O administrador pode criar regras programadas e ligá-las às lista da exceção que concedem
o acesso aos Web site específicos durante alguma hora do dia ou que concedem o acesso
a todos os Web site a um usuário ou a uns usuários específicos quando o resto dos
usuários na rede negar o acesso.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar a Web que filtra nos Series Router rv. Esta
configuração igualmente sublinhará a importância das características.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV130
RV130W
RV325
RV320
  

Versão de software
 

1.0.3.14 – RV130, RV130W
1.3.1.12 – RV320, RV325
  

Configurar a filtração da Web
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha a filtração da Web.
 

RV130, RV130W RV320, RV325
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Etapa 2. Escolha um botão de rádio na área de filtração da Web. À revelia, a filtração da
Web é ajustada a sempre fora. As opções são:
 

Sempre sobre — A filtração da Web é permitida sempre.
Programado — Ajuste uma programação para executar a filtração da Web.
Sempre fora — Desabilita a filtração da Web.
 

Nota: Para este exemplo, um filtro programado da Web será criado.
 

 
Etapa 3. O contrato de licença do utilizador final aparecerá assim que a filtração da Web
estiver permitida escolhendo sempre sobre ou programada. Vá sobre o acordo e o clique 
concorda continuar com a instalação.
 

 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 



 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da reputação da Web para permitir a filtração
baseada em um deslocamento predeterminado da reputação da Web.
 
Nota: O índice será filtrado de acordo com a notoriedade de um Web site ou de uma URL
baseado em um deslocamento predeterminado da reputação da Web. Se a contagem cai
abaixo de 40, o Web site estará obstruído. Para ler mais sobre a reputação da Web, clique 
aqui.
 

 
Etapa 6. Clique categorias para controlar e aplicar filtros. Você será tomado à página da
categoria.
 

/content/en/us/products/security/web-security-appliance/web_rep_index.html
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Etapa 7. Clique um botão de rádio para definir rapidamente a extensão de filtração que
melhor caberia as políticas de rede. As opções são altas, médias, baixas, e costume.
 

Baixo — O índice e Segurança adultos/maduros são permitidos com esta opção. Verifique as
caixas de seleção secundárias apropriadas para ajustar mais seu filtro.
Media — O índice, ilegais adulto/maduro/duvidosos, e Segurança são permitidos com esta
opção. Verifique as caixas de seleção secundárias apropriadas para ajustar mais seu filtro.
Alto — Índice adulto/maduro, o negócio/recursos da Tecnologia da Informação do
investimento, do entretenimento, ilegais/duvidosos, O estilo de vida/cultura, e a Segurança
são permitidos com esta opção. Verifique as caixas de seleção secundárias apropriadas para
ajustar mais seu filtro.
Costume — Nenhum padrão para permitir o costume admin-criou filtros.
 

Nota: Para este exemplo, uma categoria média é escolhida.
 



 
Etapa 8. Salvaguarda do clique e de volta ao retorno à página do filtro para continuar a
instalação.
 



 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação de filtração da possibilidade HTTPS para filtrar o
índice baseado no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
Web em vez da URL. Os Web site com HTTP ou o HTTPS fixado serão acessíveis. Se você
quer obstruir Web site apesar de uma URL fixada, deixe a caixa de verificação desmarcada.
 
Nota: Desde que a URL é cifrada, frequentemente as sites da Web múltiplos usarão o
mesmo endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de Web. Se
aquele é o caso, o roteador não obstruirá essa página se há umas categorias múltiplas do
Web site associadas com esse endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
Contudo, o roteador obstruirá a página se há somente uma categoria associada com essa
página, se os anfitriões satisfeitos adultos são associados, ou se o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT está sabido para hospedar ou distribuir o malware.
 



 
Etapa 10. Sob a tabela de programação, o clique adiciona a fileira para criar uma regra ou
uma política programada a ser executadas.
 

 
Etapa 11. Crie um nome definido pelo utilizador no campo de nome para facilitar
identificando regras.
 
Nota: No exemplo abaixo, o filtro médio é usado.
 



 
Etapa 12. Incorpore uma descrição para esta regra ao campo de descrição para fazer a
identificação das regras e das políticas mais fáceis.
 
Nota: No exemplo abaixo, o adulto dos blocos/media maduro, social em MWF são usados.
 

 
Etapa 13. Verifique a caixa de verificação para ver se há o dia da semana onde você como
esta regra tomaria o efeito.
 
Nota: Para este exemplo, segunda-feira, quarta-feira, e sexta-feira foram selecionadas.
 

 
Etapa 14. Usando o tempo militar, incorpore a hora do dia onde você gostaria para que a
regra tome o efeito. Isto permite que você comute regras e políticas com para fora o dia.
 
Nota: Para este exemplo, 08:00 a 17:00 são usados.
 

 
Etapa 15. Verifique a caixa de verificação ativa para permitir a regra programada.
 

 
Nota: Não há nenhum limite ao número de regras a ser executadas.
 
Etapa 16. Click Save.
 
Nota: É importante salvar sua configuração após a possibilidade/que desabilita. Se não,
você perderá seus ajustes após mover-se com as etapas diferentes da instalação.
 



 
Etapa 17 (opcional). Exceções do clique. Você será tomado à página da lista das exceções.
 

 

 
Etapa 18 (opcional). Crie uma lista a permitem, negam, ou excluem no processo de filtração.
Escolha o tipo de lista que você quer criar. As opções são:
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Lista branca — Se a URL entrante é incluída na lista branca, a URL está permitida. Se não,
verifique a categoria da Web.
Enegreça a lista — Se a URL entrante é incluída na lista negra, a URL não está permitida.
Lista da exclusão — Se a URL entrante está na lista da exclusão e seu valor de índice da
reputação da Web não é mais baixo de 40, a URL é segura e reservada e vice-versa. Se a
URL entrante não está na lista da exclusão, verifique se está na lista preta. Se está na lista
preta, a URL está obstruída. Se não está na lista preta, verifique se está na lista branca.
 

Nota: Se o valor de índice da reputação de uma URL não é mais baixo de 40, a seguir é
seguro e estará permitido o acesso.
 
Etapa 19. Para criar uma entrada, o clique adiciona a fileira.
 
Nota: Para este exemplo, uma lista preta é criada.
 

 
Etapa 20. Do tipo lista de drop-down, selecione se você quer dados ser obstruído de acordo
com uma palavra-chave, ou com um Domain Name.
 
Nota: Para este exemplo, o Domain Name é escolhido.
 



 
Etapa 21. No campo de valor, incorpore o Domain Name.
 
Nota: Para este exemplo, www.facebook.com é usado. Se a filtração HTTPS é permitida,
nenhuma URL entrante que usa o HTTPS não estará obstruída.
 

 
Etapa 22. Clique em Salvar.
 

 
Etapa 23 (opcional). Para verificar que um Web site ou uma URL estiveram filtrados ou
obstruídos, vá a um navegador da Web e incorpore o Domain Name que você apenas põr.
 
Nota: Neste exemplo, seria www.facebook.com.
 

http://www.facebook.com
http://www.facebook.com


 
Você deve agora com sucesso ter configurado a Web que filtra em seu roteador.
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