
Permita a proteção da Web para a Filtragem
URL no Roteadores RV016 e RV082 VPN 

Objetivo
 

A Web de Cisco ProtectLink é uma medida de Segurança que obstrua o Spam, índice
indesejável, e spyware. Isto é útil ao usar o Internet. Antes que seu navegador visite uma
URL, a Web de Cisco ProtectLink verifica o Web site e obstrui todas as ameaças à
Segurança.
 
Uma característica da Web de Cisco ProtectLink é que um usuário pode criar uma lista de
URL aprovadas. A proteção da Web para a URL é uma característica que ajude a obstruir o
acesso aos Web site baseados em categorias predefinidas. Este artigo explica como
configurar a proteção da Web para a URL no Roteadores RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Filtro URL
 

Nota: Antes que você comece a configuração seja certo que o acesso de ProtectLink está
permitido no dispositivo. Siga as etapas mencionadas no registro e na ativação da Web de
ProtectLink do documento no Roteadores RV082 VPN para permitir ProtectLink.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Web de Cisco ProtectLink >
a proteção da Web. A página da proteção da Web abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da Filtragem URL da possibilidade para ativar a
filtração das URL.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação das horas de negócio das categorias e das
subcategorias que você gostaria de obstruir durante horas de negócio. Para ver as
subcategorias, clique + botão ao lado de uma categoria. As horas de negócio são ajustadas
na seção dos ajustes das horas de negócio.
 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação das horas do lazer das categorias e das
subcategorias que você gostaria de obstruir durante horas do lazer. As horas do lazer são
definidas como quando parte externa das horas de negócio especificadas.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para desabotoar
mudanças.
  

Ajustes das horas de negócio
 

Enrole para baixo a seção de configuração das horas de negócio na página da proteção da
Web, aqui você pode determinar que horas são consideradas horas de negócio e que horas
são consideradas horas do lazer. Quando não considerado as horas de negócio serão
consideradas horas do lazer.
 
Etapa1. Nos dias úteis coloque, escolha os dias a que você quer aplicar os filtros das horas
de negócio URL.
 



 
Etapa 2. No campo de Business Times, clique o botão de rádio que corresponde ao método
que você gostaria de se usar para determinar as horas de negócio. As opções disponíveis
são:
 

• O dia inteiro (24 horas) — Aplique as horas de negócio que filtram para o dia inteiro.
 
• Especifique horas de negócio — Ajuste manualmente o período de tempo para que a
filtração das horas de negócio se aplica. 
 

Etapa 3. Se especifique horas de negócio é escolhido, verificam a caixa de verificação da 
manhã e escolhem e às épocas das listas de drop-down especificar as horas de negócio na
manhã. Verifique a caixa de verificação da tarde e escolha e às épocas das listas de drop-
down especificar as horas de negócio na tarde.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para desabotoar
mudanças.
  

Reputação da Web
 

A reputação da Web ajuda-o a impedir a ameaça contra Web site potencialmente
maliciosos. Verifica os Web site da base de dados de segurança da Web de Cisco
ProtectLink.
 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da reputação da Web da possibilidade para permitir
a reputação da Web.
 



 
Etapa 2. Enrole para baixo o campo da reputação da Web e clique o botão de rádio do nível
de segurança apropriado.
 

 
• Alto - Esta opção obstrui um número mais alto de Web site potencialmente maliciosos,
mas igualmente tem uma incidência mais alta dos falsos positivos (os locais legítimos que
são classificados como maliciosos).
 
• Media - Esta opção obstrui Web site o mais potencialmente maliciosos, e tem uma
incidência mais baixa dos falsos positivos. O media é a configuração recomendada.
 
• Baixo - Esta opção obstrui menos Web site potencialmente maliciosos, e reduz
consequentemente o risco de falsos positivos.
 

Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para desabotoar
mudanças.
  

Controle de excesso URL
 

No campo de controle do excesso URL, você pode determinar a ação a ser tomada quando
há mais pedidos URL do que o serviço pode segurar.
 
Etapa 1. Clique sobre o botão de rádio que corresponde à ação que você quer ProtectLink
recolher a caixa de um excesso. As opções disponíveis são:
 

• Temporariamente pedidos do bloco URL — Esta é recomendada e uma configuração
padrão que obstrua todos os pedidos URL até que os pedidos estejam processados.



• Temporariamente verificação do desvio URL para URL pedidas — esta opção permite
que todos os pedidos sejam passados sem verificação. Este ajuste não é recomendado.
 

 
 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para desabotoar
mudanças.
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