Configurar o controle de aplicativo no roteador
do RV34x Series
Objetivo
O controle de aplicativo é uma característica de segurança adicional no roteador que pode
aumentar já uma rede assegurada, promover a produtividade no local de trabalho, e
maximizar a largura de banda. O controle de aplicativo pode ser útil para smartphones e
outros aplicativos baseados em navegador. Se você conecta um ponto de acesso Wireless
(WAP) a um roteador, o roteador poderá permitir ou negar o tráfego a todo o host conectado
ao WAP. Por sua vez, isto desanima usuários de alcançar alguns aplicativos.
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o controle de aplicativo no Roteadores do
RV34x Series que usa o assistente do controle de aplicativo e com a configuração manual.

Dispositivos aplicáveis
●

RV34x Series

Versão de software
●

1.0.02.16

Configurar o controle de aplicativo
Através do assistente do controle de aplicativo
Etapa 1. Entre ao de serviço público com base na Web e escolha wizard de configuração >
assistente do lançamento….

Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para permitir o controlador do aplicativo. Esta
característica é desabilitada à revelia.

Etapa 3. Crie um nome exclusivo para a política no campo de nome da política. Este nome
não deve conter espaços ou caracteres especiais.
Nota: Para este exemplo, MobileControl é usado.

Etapa 4. Clique em seguida.

Etapa 5. Clique o botão Edit para definir os parâmetros e as categorias que o controle de

aplicativo se usará para filtrar dados.

Etapa 6. Clique sobre + ao lado de qualquer categoria para expandir e ver as subcategorias
e os aplicativos específicos. Alternativamente, para ver todas as categorias e suas
subcategorias, o clique expande na parcela inferior da página.
Nota: Neste exemplo, os recursos da Tecnologia da Informação São a categoria expandida.

Passo 7. Verifique a caixa de verificação das categorias e das subcategorias que você quer
se aplicar à política.
Nota: Para este exemplo, a mídia fluente e as comunicações do Internet são as
subcategorias sob os recursos da Tecnologia da Informação Que são usados como os
exemplos.

Clique (opcional) de etapa 8. a lista de drop-down ao lado do aplicativo que você quer se
aplicar à política. Repita esta etapa como necessário. As opções são:
●

●

●

●

A licença & os dados de registro são permitidos para fluir e registrados.
Licença — Os dados são permitidos.
Bloco — Os dados são obstruídos.
O bloco & os dados de registro são obstruídos e registrados.
Nota: Assegure-se de que registrar esteja permitido no roteador escolhendo a configuração
de sistema > o log. Verifique a caixa de verificação da possibilidade, e clique-a então
aplicam-se.

Nota: Para este exemplo, o bloco é usado para a mídia fluente.
Etapa 9. O clique aplica-se. Você será reorientado de volta à segunda página do wizard de
configuração.

Nota: A tabela da lista do aplicativo povoa com as categorias e os aplicativos escolhidos.

Etapa 10. Clique ao lado de seja trazido à página da programação.

Etapa 11. Da lista de drop-down da programação, escolha uma programação que a política
deva ser ajustada. As opções podem variar de acordo com programações previamente
definidas. Para configurar uma programação, vá à configuração de sistema > às

programações. Clique em Next.

Nota: Para este exemplo, em é usado sempre.
Etapa 12. Você será tomado à página de sumário. A tabela das políticas de controle de
aplicativo é povoada agora com a política que você configurou. Na página de sumário,
reveja seus ajustes e o clique submete-se. Você pode clicar de volta a altera seus ajustes.

Etapa 13. Uma janela pop-up abrirá que mostre que sua política de controle de aplicativo se
estabeleceu com sucesso. Clique em OK.

Etapa 14. Para ver a política nova, navegue à Segurança > ao controle de aplicativo > aos
ajustes.

Você deve agora com sucesso ter configurado uma política de controle de aplicativo através
do assistente do controle de aplicativo.

Através da configuração manual
Nota: Para as políticas configuradas através do assistente, esta é a área onde você pode
mais definir e ajustar suas políticas.
Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha a Segurança > o controle de
aplicativo.

Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio do controle de aplicativo para permitir a
característica do controle de aplicativo. A característica é desabilitada à revelia.

Etapa. O clique 3 aplica-se.

Etapa 4. Clique mais o ícone na tabela das políticas de controle de aplicativo para criar uma

política de controle de aplicativo.

Etapa 5. Crie um nome para a política. Este nome não deve conter espaços ou caracteres
especiais.
Nota: Para este exemplo, SportsPolicy é usado.

Etapa 6. No campo de descrição, crie uma descrição para a política.
Nota: Para este exemplo, obstrua todos os esportes é usado.

Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ativar esta política
específica.

Etapa 8. Clique o botão do aplicativo da edição para definir e ajustar os parâmetros a ser
aplicados à política.

Etapa 9. Verifique a caixa de verificação das categorias e das subcategorias que você quer
se aplicar à política.

Etapa 10. Clique sobre + ao lado de qualquer categoria para expandir e ver as
subcategorias e os aplicativos específicos. Alternativamente, para ver todas as categorias e
suas subcategorias, o clique expande na parcela inferior da página.
Nota: Para este exemplo, o entretenimento e /sports são escolhidos.

Clique (opcional) de etapa 11. a lista de drop-down ao lado do aplicativo que você quer se
aplicar à política. Repita esta etapa como necessário. As opções são:
●

●

●

●

A licença & os dados de registro são permitidos para fluir e registrados.
Licença — Os dados são permitidos.
Bloco — Os dados são obstruídos.
O bloco & os dados de registro são obstruídos e registrados.
Nota: Para este exemplo, o bloco & o log são escolhidos para esportes.

Etapa 12. A tabela da lista do aplicativo povoa com as categorias e os aplicativos
escolhidos. Clique em Apply.

Etapa 13. Da lista de drop-down do tipo de dispositivo, selecione a fonte ou o destino dos
pacotes a ser filtrados. Somente uma opção pode ser escolhida em um momento. As
opções são:

●

●

●

●

●

●

●

ALGUNS — Escolha isto aplicar a política a todo o dispositivo.
Câmera — Escolha isto aplicar a política às câmeras (tais como câmeras de Segurança IP).
Computador — Escolha isto aplicar a política aos computadores.
Game_Console — Escolha isto aplicar a política aos consoles do jogo.
Media_Player — Escolha isto aplicar a política às medias player.
Móvel — Escolha isto aplicar a política aos dispositivos móvéis.
VoIP — Escolha isto aplicar a política aos dispositivos do protocolo voice over internet.
Nota: Para este exemplo, ALGUM é escolhido.

Etapa 14. Do OS datilografe a lista de drop-down, escolhem um operating system (OS) a
que a política deve ser aplicável. Somente um pode ser escolhido em um momento. As
opções são:
●

●

●

●

●

●

●

●

ALGUNS — Aplica a política a qualquer tipo de OS. Esse é o padrão.
Android — Aplica a política ao OS de Android somente.
Blackberry — Aplica a política ao OS de Blackberry somente.
Linux — Aplica a política ao Linux OS somente.
Mac_OS_X — Aplica a política ao Mac OS somente.
Outro — Aplica a política a um OS que não está listada.
Windows — Aplica a política ao SO Windows.
iOS — Aplica a política ao OS iOS somente.
Nota: Para este exemplo, ALGUM é escolhido.

Etapa 15. Escolha um grupo IP da lista de drop-down dos grupos IP. As opções podem
variar a dependência se algum grupo IP tem sido configurado previamente. O padrão é
algum.

Etapa 16. (Opcional) clique o ícone positivo sob a tabela da lista da exclusão para excluir
usuários específicos da política.

Etapa 17. Do tipo lista de drop-down, escolha o tipo de endereço a ser excluído da política.
As opções são:
●

●

●

●

●

MAC — Especifique um MAC address para excluir da política.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do IPv4 — Especifique um único
endereço do IPv4 para excluir da política.
Escala IP do IPv4 — Especifique uma escala dos anfitriões dos endereços do IPv4 a ser
excluídos da política. Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
começo e um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da extremidade aos
campos respectivos.
Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do IPv6 — Especifique um único
endereço do IPv6 para excluir da política.
Escala IP do IPv6 — Especifique uma escala dos anfitriões dos endereços do IPv6 a ser
excluídos da política. Incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do
começo e um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da extremidade aos
campos respectivos.
Nota: Para este exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do IPv4
é usado.

Etapa 18. Incorpore um endereço do IPv4 ao campo IP.
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.114 é usado.

Etapa 19. Escolha um tipo de dispositivo a ser excluído da política.
Nota: Para este exemplo, ALGUM é escolhido.

Etapa 20. Escolha um tipo do OS a ser excluído da política.
Nota: Para este exemplo, ALGUM é escolhido.

Etapa 21. Da lista de drop-down da programação, escolha uma programação que a política
deva ser ajustada. As opções podem variar de acordo com programações previamente
definidas. Para configurar uma programação, vá à configuração de sistema > às
programações.
Nota: Para este exemplo, em é escolhido sempre.

Etapa 22. Clique em Apply.

Etapa 23. (Opcional) para salvar permanentemente a configuração, clique o ícone da
salvaguarda.

Nota: Se você gostaria de salvar permanentemente esta configuração, seja certo salvar a
configuração running à configuração de inicialização.
Você deve agora com sucesso ter configurado a característica do controle de aplicativo em
seu roteador do RV34x Series.
Você pôde encontrar igualmente este artigo informativo: Perguntas mais frequentes do
roteador do RV34x Series (FAQ)
Este local oferece diversos links a outros artigos que você pôde encontrar interessante:
Página de produto do roteador do RV34x Series

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

