Configurar a filtragem de conteúdo no roteador
RV34x Series
Objetivo
A filtragem de conteúdo é um recurso no RV34x Series Router que pode aprimorar uma rede já
protegida e promover a produtividade no local de trabalho bloqueando ou permitindo sites,
domínios e palavras-chave em determinados momentos.
Este artigo mostrará a você como configurar e gerenciar a filtragem de conteúdo nos RV34x
Series Routers.
Este recurso incluído só se aplica a sites http://. Isso significa que sites confiáveis que começam
com https://, incluindo Facebook e YouTube, não podem ser bloqueados. Clique aqui para saber
mais sobre outras opções de Gerenciamento de Acesso a URL.

Dispositivos aplicáveis
●

Série RV34x

Versão de software
●

1.0.00.33

Configurar filtragem de conteúdo
Criar um filtro de conteúdo
Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web e escolha Security > Content Filtering
(Segurança > Filtragem de conteúdo).

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar Filtragem de Conteúdo para ativar a filtragem de
conteúdo. Por padrão, isso é desativado.

Etapa 3. (Opcional) Se a Filtragem da Web estiver habilitada em seu roteador, ela será
desabilitada no momento em que você habilitar a Filtragem de conteúdo. Uma notificação será
exibida informando que a Filtragem da Web foi desativada e que os dois recursos não podem ser
ativados simultaneamente. Clique em Apply para continuar com a configuração.

Etapa 4. Clique em um botão de opção para Permitir ou Bloquear tráfego de entrada na rede com
base no nome de domínio ou na palavra-chave.

●

●

Bloquear URLs correspondentes — Insira um nome de domínio específico ou uma palavrachave a ser bloqueada ou negada.
Permitir somente URLs correspondentes — Insira um nome de domínio ou palavra-chave
específico para ser permitido ou ignorado.

Etapa 5. Na área Filtrar por domínio, clique em Adicionar para especificar um nome de domínio e
a hora em que deseja bloqueá-lo.

Etapa 6. Para filtrar o tráfego por domínio, insira um nome de domínio ou URL no campo Domain
Name para negar o tráfego de um site ou domínio específico. Não há limite para o número de
domínios que você pode bloquear.

Passo 7. Na lista suspensa Agendar, selecione uma agenda na qual a diretiva deve ser definida.
As opções podem variar de acordo com os agendamentos definidos anteriormente. Para
configurar um agendamento, vá para Configuração do sistema > Agendamentos ou clique aqui
para obter mais detalhes.

Etapa 8. Na área Filtrar por palavra-chave, clique em Adicionar para especificar um nome de
palavra-chave e a hora em que deseja bloqueá-la.

Etapa 9. Para filtrar o tráfego por palavra-chave, insira um nome de palavra-chave no campo
Keyword Name (Nome da palavra-chave). Não há limite para o número de palavras-chave que
você pode bloquear.

Etapa 10. Na lista suspensa Agendar, selecione uma agenda na qual a diretiva deve ser definida.
As opções podem variar de acordo com os agendamentos definidos anteriormente.

Etapa 11. Clique em Apply para salvar as configurações.

Etapa 12. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar
configuração ou clique no ícone na parte superior da página.

Agora, você deve ter criado com êxito um filtro de conteúdo no RV34x Series Router.

Modificar um filtro de conteúdo

Etapa 1. Para modificar um filtro existente, marque a caixa de seleção do filtro que deseja editar.

Etapa 2. Clique em Editar.

Etapa 3. Modifique a palavra-chave e/ou agendamento.

Etapa 4. Clique em Apply.

Etapa 5. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar
configuração ou clique no botão Salvar na parte superior da página.

Agora você deve ter modificado com êxito um filtro de conteúdo.

Excluir um filtro de conteúdo

Etapa 1. Para excluir um filtro existente, marque a caixa de seleção do filtro que deseja excluir.

Etapa 2. Clique em Excluir.

Etapa 3. Clique em Apply.

Etapa 4. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar
configuração ou clique no botão Salvar.

Agora você deve ter excluído com êxito um filtro de conteúdo.
Se desejar mais informações, confira os links abaixo:
●

●

Configurar a filtragem da Web no RV34x Series Router
Configurar regras de acesso em um roteador RV34x Series

