
Ajustes das políticas do filtragem de conteúdo
nos dispositivos da segurança integrada do
ISA500 Series 

Objetivo
 

As políticas do filtragem de conteúdo obstruem e permitem Web site especificados em
zonas diferentes. As políticas do filtragem de conteúdo podem ser usadas para manter
empregados em locais trabalho-relacionados somente, ou para mantê-los apenas fora dos
locais seletos. 
 
Este artigo explica como configurar políticas e política do filtragem de conteúdo para dividir
o mapeamento em dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes das políticas do filtragem de conteúdo
 
Criação da política do filtragem de conteúdo
 

Este procedimento mostra como criar uma política do filtragem de conteúdo para que o
dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series use ao permit or deny locais.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Firewall > o
filtragem de conteúdo > as políticas do filtragem de conteúdo. A página do filtragem de
conteúdo abre:
 

 
Etapa 2. Na tabela das políticas do filtragem de conteúdo, o clique adiciona. As políticas do
filtragem de conteúdo - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 3. No campo do perfil da política, dê entrada com um nome para a política.
 

 
Etapa 4. No campo de descrição, incorpore uma descrição breve para a política.
 

 
Etapa 5. Na tabela do Access Control List do Web site, o clique adiciona. O Access Control
List do Web site - Adicionar/edite o indicador aparece:
 



 

 
Etapa 6. No campo URL do filtro do índice da possibilidade, clique um botão Appropriate
Radio Button. 
As opções são descritas como segue:
 

 
• Em — Esta opção cria e permite o filtro URL para a política.
 
• Fora de — Esta opção cria mas não permite o filtro URL para a política.
 

Etapa 7. No campo URL, incorpore um Domain Name ou a palavra-chave URL para o Web
site ao acesso do permit or deny.
 



 
Etapa 8. Do fósforo datilografe a lista de drop-down, escolhem uma opção.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Domínio — Esta opção indica que um Domain Name esteve incorporado ao campo URL.
 
• Palavra-chave URL — Esta opção indica que uma palavra-chave URL esteve
incorporada ao campo URL.
 

Etapa 9. Da lista de drop-down da ação, escolha uma opção.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Negue — Esta opção obstrui os Web site que combinam o Domain Name ou a palavra-
chave URL especificado.
 



• Licença — Esta opção permite os Web site que combinam o Domain Name ou a palavra-
chave URL especificado.
 

Etapa 10. APROVAÇÃO do clique. As políticas do filtragem de conteúdo - Adicionar/edite o 
indicador reaparece.
 

 
Etapa 11. No para as URL não especificadas acima do campo, selecione um botão de rádio.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Permita-os — Esta opção concede o acesso aos Web site que não são alistados na
tabela.
 
• Negue-os — Esta opção nega os Web site que não são alistados na tabela.
 



Etapa 12. Clique em OK. O indicador das políticas do filtragem de conteúdo reaparece.
 

 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 

  
Política para dividir o mapeamento
 

Este procedimento mostra como traçar uma política do filtragem de conteúdo a uma zona. A
política para dividir o mapeamento pode ser usada para obstruir locais diferentes para
usuários diferentes tais como empregados e convidados.
 
Etapa 1. Use o utilitário de configuração do ISA500 Series para escolher o Firewall > o
filtragem de conteúdo > a política para dividir o mapeamento do menu de navegação do
lado esquerdo. A política para dividir a página do mapeamento abre:
 



 
Etapa 2. No campo do filtragem de conteúdo, clique um botão Appropriate Radio Button.
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Em — Esta opção gerencie sobre o filtragem de conteúdo.
 
• Fora de — Esta opção desliga o filtragem de conteúdo.
 

Etapa 3. Para cada zona alistada na tabela da política da zona, escolha uma política do
filtragem de conteúdo aplicar-se da lista de drop-down da política do filtragem de conteúdo.
 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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