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 !خودتان اينترنت را فيلتر كنيد

فيلترگذاري شخصي بر روي سايتهاي مورد نظر و  چگونگي

استفاده از برنامه اينترنت  نظارت بر نحوه استفاده از اينترنت با

 اكسپلورر

 

احتمال تاثيرات  ها ، ISP امروزه با وجود فيلتر شدن اينترنت از طرف

 سن و سال تا حد زيادي نامطلوب آن بر روي افراد ، خصوصا افراد كم

با اين وجود، ازدياد اينگونه سايتها احتمال اين را كه . شده است كم

از سوس ديگر . در امان بمانند افزايش داده است سايتهايي از فيلتر

اينترنتي خاصي براي افراد  احتماال پيش آمده كه بخواهيد سايتهاي

گاهي اوقات   واقعدر. استفاده كننده و حتي خودتان نمايش داده نشوند

شايد . الزم است شما خودتان بخواهيد كه براي اينترنت فيلتر بگذاريد



 

 2 

نظرتان بيايد كه اين كار خيلي مشكل است ولي براي اين كار شما  به

نداريد غير از خود برنامه اينترنت اكسپلورر كه در  نياز به هيچ ابزاري

 اينترنت ٦ نسخه مقاله قابليتهاي در اين! هر كامپيوتري موجود است

وجود در نسخه هاي  با اين. اكسپلورر در اين رابطه توضيح داده شده 

 .دارد  به بعد اين برنامه قابليتهاي تقريبا مشابهي وجود٤

  

 اينترنت اكسپلورر چگونه سايتها را فيلتر مي كند ؟

به اين . كار بعضي از موسسات امروزي ، ارزيابي سايتهاي اينترنتي است

رواج (با بررسي هاي مداوم، ليستي از سايتهاي نامناسب  هترتيب ك

. را تهيه مي كنند... ) اخالقي و دهنده خشونت ، مسائل جنسي و ضد

اين ارزيابيها صورت  برنامه اينترنت اكسپلورر ، فيلتر سايتها را بر اساس

براي  مي دهد به اين شكل كه بر اساس يكي از اين ليستها و عالقه شما

نترنت اكسپلورر نسبت به آن موضوعات خاص، صفحات و حساسيت اي
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 Content قسمت.نمايش نمي دهد سايتهاي مشخص شده را

Advisor اينترنت اكسپلورر به اين منظور اختصاص يافته  در برنامه

  .است

  

 گزينه Tools براي دسترسي به اين ابزار در پنجره برنامه از منوي

Internet Options كنيد را انتخاب.  

 

 قسمت. كنيد را انتخاب Contents سپس در پنجره باز شده ، لبه

Content Advisor در لبه content  به نظارت بر محتويات صفحات

براي ) . شكل زير. (اختصاص يافته است نمايش داده شده در مرورگر

 بر روي دكمه استفاده از اين قابليت كافي است در قسمت مذكور

Enable  باالشكل (كليك كنيد.(  
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ظاهر مي شود كه  Content Advisor كار كادر مكالمه اي با اين

هر كدام از اين لبه ها براي ما داراي كاربرد . چهار لبه زير است داراي

 .به آن مي پردازيم خاصي است كه در زير

  

 

  

چه موضوعاتي را مي 

 توان فيلتر كرد ؟

  

چهار گروه از موضوعات قابل فيلتر كردن را  (Rating(اول  در لبه

مي توانيد سطح حساسيت نرم افزار را به آنها به تمايل  مي بينيد و

حساسيت به :  عبارتند از به ترتيب اين قسمتها. خودتان تنظيم كنيد

جرم  ،(Nudity(برهنگي  ، (Language(واژگان بكار رفته در صفحه 
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 با انتخاب هر موضوع و با. و مسائل جنسي (Violence(جنايت  و

كه در شكل هم (حركت دادن دستگيره موجود در زير اين موضوعات 

 .نرم افزار را مي توان تنظيم كرد ميزان حساسيت) مشخص شده

ميكه آدرس يك سايت را كه نرم افزار به موضوعات موجود در هنگا

وارد كنيم پيامي مبني بر عدم اجازه نمايش آن  آن حساس شده را

 .سايت فيلتر مي شود روي صفحه ظاهر مي شود و در واقع آن

توجه داشته باشيد كه هر مقدار دسته را به سمت راست بكشيد ميزان 

 . مورد نظر كمتر خواهد شدافزار نسبت به موضوع حساسيت نرم

  

  

ليستي از سايتهاي 

مورد اعتماد و غير 

 :تهيه كنيد  قابل اعتماد
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در كنار مشخص كردن موضوعات مورد نظر براي فيلتر، در لبه بعدي 

مي توانيد عنوان دقيق سايتهاي  Approved Sites يعني قسمت

اه را مشخص اعتماد خود و سايتهاي غير قابل اعتماد و غير دلخو قابل

از تايپ نشاني سايت مورد نظر ، با زدن  بدين ترتيب كه پس. كنيد

به  Never به عنوان قابل اعتماد و با زدن دكمه آن را Always دكمه

 .قابل اعتماد مشخص كنيد عنوان غير

  

  

 :تنظيمات عمومي 

بسيار مهمي  موضوعات مختلف General در لبه بعدي يعني لبه

 :دارد براي تنظيم وجود 

  :دو تنظيم زير وجود دارد   User options در قسمت

 Users can see sites that have no" با فعال كردن قسمت
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rating " كه درجه بندي  به افراد اجازه مي دهيد كه سايتهايي را

نه به عنوان سايت قابل اعتماد مشخص شده اند و نه غير (نشده اند 

 .را ببينند) اعتماد قابل

 Supervisor can type a password to" عال كردن قسمتبا ف

allow users to view restricted content "  هم اين اجازه را به

زدن يك رمز به خصوص اجازه ديدن  مدير سيستم مي دهيد كه با

 .سايتهاي فيلتر شده را به كاربران بدهد

 

 به رمزي را وارد مي كنيد تا "Supervisor password" قسمت در

اگر بر روي تنظيمات خود رمز . شويد عنوان مدير سيستم تعريف

براي ايجاد رمز بر  .نگذاريد ، هر كسي مي تواند آنها را تغيير دهد

را  كليك كنيد و رمز مورد نظر "Create Password" روي دكمه

 .كنيد وارد
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مي توانيد سيستم درجه بندي سايتها را  Rating systems در قسمت

همانگونه كه در ابتداي مطلب گفتيم سيستم درجه بندي . هيدد تغيير

شده و شما مي توانيد سيستم ديگري را  توسط شركتهاي ديگري تهيه

 .براي درجه بندي برگزينيد

  

  :تنظيمات پيشرفته

ايجاد كنيد يا در  هم مي توانيد تنظيمات ديگري را Advanced در لبه

 .آنها تغييراتي بدهيد

 

 

 


