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Configurar a filtragem da Web no RV34x Series
Router 

Objetivo
 

A filtragem da Web é um recurso em seu roteador que pode aprimorar uma rede já
protegida e promover a produtividade no local de trabalho ao filtrar sites de acordo com uma
pontuação em um Índice do Web Reputation, adicionar palavras-chave ou nomes de
domínio a uma lista de blocos e por endereço IP do servidor.
 
Um administrador ou uma empresa podem ter diretrizes existentes que discutem a
segurança geral da rede, a Internet das coisas e as regras que desejam implementar em
uma rede, mas ainda encontram uma exceção às regras quando se trata de um
determinado departamento. O administrador pode criar regras agendadas e vinculá-las a
listas de exceções concedendo acesso a sites específicos durante um determinado horário
do dia ou concedendo acesso a todos os sites a um usuário ou usuários específicos
enquanto o restante dos usuários na rede negou acesso.
 
O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar a Filtragem da Web nos RV34x
Series Routers.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Série RV34x
  

Versão de software
 

1.0.00.33
  

Configurar filtragem da Web
 

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e escolha Security > Web Filtering.
 



 
Etapa 2. Na área Filtragem da Web, clique em On para ativar a Filtragem da Web. Por
padrão, isso é desativado.
 

 
Etapa 3. Se a Filtragem de conteúdo estiver habilitada em seu roteador, uma notificação
aparecerá para informá-lo de que a Filtragem de conteúdo foi desativada e que os dois
recursos não podem ser ativados simultaneamente. Clique em Apply para continuar com a
configuração.
 



 
Etapa 4.Clique em Apply.
 

 
Etapa 5. Na tabela Web Filtering Policies, clique no botão Add para criar uma política de
filtragem da Web.
 

 
Etapa 6. No campo Nome da diretiva, insira um nome específico e exclusivo para identificar
a diretiva. O nome da política pode ser qualquer caractere alfanumérico, desde que não
contenha espaços.
 
Nota: Neste exemplo, Dias da semana é usado como o Nome da política.
 

 
Passo 7. Digite uma breve descrição para a política no campo Descrição.
 
Nota: Neste exemplo, Default-High é usado como a descrição.
 



 
Etapa 8. Marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar essa diretiva.
 

 
Etapa 9. Clique em Editar categoria para definir, gerenciar e aplicar filtros à política.
 



 
Você será direcionado para a página Filtragem da Web - Adicionar/Editar categoria.
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Etapa 10. Na coluna Nível de filtragem, clique em um botão de opção para definir
rapidamente a extensão de filtragem que melhor se adapta às políticas de rede. As opções
são Alto, Moderado, Baixo e Personalizado. Clique em qualquer um dos níveis de filtragem
abaixo para saber as subcategorias predefinidas específicas filtradas para cada uma de
suas categorias de conteúdo da Web habilitadas. Os filtros pré-definidos não podem ser
alterados mais e estão esmaecidos.
 

Low — Esta é a opção padrão. A segurança está ativada com esta opção.
Moderado — Conteúdo adulto/maduro, ilegal/questionável e segurança são ativados com
essa opção.
Alto — Conteúdo para adultos/maduros, Negócios/Investimentos, Ilegal/Questionável,
Recursos de TI e Segurança são ativados com essa opção.
Personalizado — Nenhum padrão é definido para permitir filtros definidos pelo usuário.
 

Nota: Para este exemplo, um alto nível de filtragem é escolhido.
 

 
Etapa 11. (Opcional) Para visualizar todas as subcategorias de Conteúdo da Web, clique
em Expandir.
 



 
As subcategorias em cada categoria de conteúdo da Web são as seguintes:
 

Nível de
filtragem Conteúdo da Web Subcategorias

Alto

Conteúdo Adulto/Adulto

Adultos e Pornografia,
Educação Sexual, Jogos de
Azar, Fatos de Swimite e
Vestuário Íntimo, Nudez

Negócios/investimentos Anúncios de web

Ilegal/Questionável

Culto e ocultura, drogas
abusivas, maconha, armas,
questionável, ódio e racismo,
violência, trapaça, bruto,
álcool e cigarro

Recursos de TI
Hospedagem/armazenamento
de arquivos, e-mail baseado
na Web

Security

Sites mortos (somente
operações de db), hackers,
keyloggers e monitoramento,
sites de malware, phishing e
outros fracassos, Proxy Avoid
e Anonymizers, Spyware e
Adware, Bot Nets, URLs de
SPAM, Proxies HTTP abertos

Moderado 

Conteúdo Adulto/Adulto
Adultos e Pornografia, Jogos
de Azar, Fatos de Swimit e
Vestuário Íntimo, Nudez

Ilegal/Questionável
Drogas abusadas, maconha,
questionável, ódio e racismo,
bruto

Security
Sites mortos (somente
operações de db), Keyloggers
e monitoramento, Sites de



malware, phishing e outros
Frauds, Proxy Avoid e
Anonymizers, Spyware e
Adware, Bot Nets, URLs de
SPAM, Proxies HTTP abertos

Baixa Security

Sites mortos (somente
operações de db), sites de
malware, phishing e outros
fracassos, Proxy Evitar e
Anonimizadores, Spyware e
Adware, Bot Nets, URLs de
SPAM, Proxies HTTP abertos

Personalizado Nenhum Nenhum

Etapa 12. (Opcional) Para recolher as categorias ramificadas, clique em Recolher.

Etapa 13. (Opcional) Para retornar às categorias padrão, clique em Restaurar para
Categorias Padrão.



Etapa 14. Clique em Apply para salvar a configuração e retornar à página Filter (Filtro) para
continuar a configuração.

Nota: Na Tabela Lista de aplicativos, as subcategorias correspondentes baseadas no nível
de filtragem escolhido preencherão a tabela.

Etapa 15. Na lista suspensa Tipo de dispositivo, selecione a origem/destino dos pacotes a
serem filtrados. Apenas uma opção pode ser escolhida de cada vez.As opções são:

ANY — Escolha esta opção para aplicar a política a qualquer dispositivo.●



Câmera — Escolha essa opção para aplicar a política às câmeras (como câmeras de
segurança IP).

●

Computador — Escolha esta opção para aplicar a política aos computadores.●

Ebook - Escolha isso para aplicar a política aos Ebooks.●

Game_Console — Escolha esta opção para aplicar a política aos consoles de jogos.●

IP_Camera — Escolha esta opção para aplicar a política às câmeras IP.●

Media_Player — Escolha esta opção para aplicar a política aos Media Players.●

Móvel — Escolha esta opção para aplicar a política aos dispositivos móveis.●

Smart_Phone — Escolha esta opção para aplicar a política aos smartphones.●

TV — Escolha esta opção para aplicar a política a televisões com recursos Wi-Fi.●

Tablet — Escolha esta opção para aplicar a política a dispositivos tablet.●

VoIP_Gateway — Escolha esta opção para aplicar a política a dispositivos Voice over Internet
Protocol.

●

Nota: Para este exemplo, ANY é usado.

Etapa 16. Na lista suspensa Tipo de SO, escolha um sistema operacional (SO) ao qual a
política deve ser aplicável. Apenas um pode ser escolhido de cada vez.As opções são:

ANY — Aplica a política a qualquer tipo de SO.Esse é o padrão.●

Android — Aplica a política somente ao sistema operacional Android.●

BlackBerry — Aplica a política somente ao Blackberry OS.●

Linux — Aplica a política somente ao sistema operacional Linux.●

Mac_OS_X — Aplica a política somente ao Mac OS.●

Outro — Aplica a política a um SO que não está listado.●

Windows — Aplica a política ao sistema operacional Windows.●

iOS — Aplica a política somente ao iOS OS.●

Nota: Para este exemplo, Qualquer é escolhido.



Etapa 17. Marque a caixa de seleção Web Reputation para ativar a filtragem com base em
um índice de reputação da Web.

Nota: O conteúdo será filtrado de acordo com a notoriedade de um site ou URL baseado em
um índice de reputação da Web. Se a pontuação cair abaixo de 40, o site será bloqueado.
Para ler mais sobre a tecnologia de reputação da Web, clique aqui para obter mais detalhes.

Etapa 18. Escolha um grupo IP na lista suspensa Aplicado no grupo IP. As opções podem
variar dependendo dos grupos IP configurados anteriormente. O padrão é Qualquer.

/content/en/us/products/security/web-security-appliance/web_rep_index.html


Etapa 19. (Opcional) Clique no botão Editar lista de exceções. Você será direcionado para a
página Filtragem da Web - Adicionar/editar lista de exceções.

Etapa 20. (Opcional) Escolha o tipo de lista de exceções que deseja criar para permitir,
negar ou excluir no processo de filtragem.As opções são:

Permitir lista — Se o URL de entrada estiver incluído na lista de permissões, o URL será
permitido. Caso contrário, verifique a categoria da Web.

●

Bloquear lista — Se o URL de entrada estiver incluído na lista Bloquear, o URL não será
permitido.

●

Lista de exclusões — especifique um endereço IP ou intervalo a ser excluído desta política.●

Consulte o glossário para obter mais informações.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


Nota: Se o valor do índice de reputação de um URL não for inferior a 40, ele será seguro e
terá acesso permitido.

Etapa 21. Para criar uma entrada, clique no botão Adicionar que corresponde ao tipo de lista
de exceções que você escolheu na Etapa 20.

Nota: Para este exemplo, é criada uma entrada para a Lista de bloqueio.

Etapa 22. Na lista suspensa Tipo, selecione se deseja que os dados sejam bloqueados de
acordo com uma palavra-chave ou por meio de um nome de domínio.

Nota: Para este exemplo, o nome de domínio é escolhido.

Etapa 23. Digite o nome de domínio no campo Valor que deve ser bloqueado.

Nota: Para este exemplo, www.facebook.com é usado.

http://www.facebook.com


Etapa 24.Clique em Apply.

Etapa 25. Clique em Back (Voltar) para retornar e continuar a configuração.



Etapa 26. 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.

Nota: Para este exemplo, sempre ativo é escolhido.

Etapa 27. Clique em OK para aplicar as configurações.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5385-manage-schedules-on-the-rv34x-series-router.html


Etapa 28. (Opcional) Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página

Copiar/Salvar configuração ou clique no ícone na parte superior da página.

Etapa 29. (Opcional) Para verificar se um site ou URL foi filtrado ou bloqueado, inicie um
navegador da Web ou abra uma nova guia no navegador. Insira o nome de domínio que
você tem bloqueado ou que foi filtrado para ser bloqueado ou negado.

Nota: Neste exemplo, seria www.facebook.com.

http://www.facebook.com


Agora você deve ter configurado com êxito a filtragem da Web no roteador RV34x.
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