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اينترنت اکسپلورر يا مرورگر وب ميکروسـافت پـر کـاربرد تـرين مـرور گـر وبـي اسـت کـه مليونهـا نفـر از                            
اين نرم افزار در عين سهولت استفاده       . سراسر جهان به وسيله آن به جستجو در اينترنت مي پردازند          

قيت آن نيز مي باشد رمز و رازهاي فراواني را نيز به همراه خـود دارد کـه بـا دانسـتن آنهـا                        که رمز موف  
 راز در مـرور گـر وب ميکروسـافت را جـاي             ١٠١. زندگي اينترنتي شما راحت تـر و دلپـذير تـر مـي گـردد              

 : پس فرصت را از دست ندهيد! ديگري نخواهيد يافت
 
 
 ظاهر مي lmage Bar وب مي بريم، خط جديدي به نام  وقتي ماوس را روي تصويري از يك صفحه– ١

 My Picture و بـاز آـردن فولـدر    Emailشود آه داراي آيكون هايي براي ذخيـره چـاپ، ارسـال از طريـق     
 . مي باشد) شايد براي اين آه ببينيم آيا قبًال تصوير را ذخيره آرده ايم يا نه(

 مزاحمت ايجاد آـرده ، مـي توانيـد از    lmage Bar آنيد اگر معموًال تصاوير را ذخيره نمي آنيد و فكر مي
در اين صـفحه،  . نيد آن را غير فعال آAdvanced و صفحه Internet Options ،گزينه Toolsطريق منوي 
 .  را برداريدEnable lmage Toolbar برويد و عالمت گزينه Multimediaه قسمت 

.  اندازه آن را بـراي شـما تنظـيم آنـد           ۶IE،آمي صبر آيند تا     نيد 
ر ترجيح مي دهيد عكس را در اندازه واقعي خود ببينيد، ماوس را به گوشه پـائين در سـمت راسـت                      

 تـا سـريعتر     د، مي توانيد آن را آوچكتر آنيـد                
 را انتخـاب و     ١٠٢۴×٧۶٨ يـا    ٨٠٠×۶۴٠،۶٠٠×۴٨٠در ايـن راسـتا، مـي توانيـد وضـوح            . ه مقصد برسـد   

ه وبي را دست و پا آرده ايد و از ايده ظاهر شـدن خـط ابـراز تصـاوير و تشـويق                 اگر براي خود صفح    – 

 يـا خـط     از آار بيندازيـد و                     
GALLERYIMG=”n ” را در برچسب هايIMGخود اضافه آنيد  . 

هـا دارد تمـام امكانـات موجـود را مـي توانيـد از صـفحه                آـوآي             
Privac آادر محاوره Internet Options)  آه از طريق منويTools بـه  . مشـاهده آنيـد   )  باز مي شـود

ب

 
 تصاويري با وضوح و آيفيـت بـاال هسـتند، ولـي          بعضي از سايت هاي عكس هاي ديجيتالي داراي        – ٢

در صورت مواجهـه باتصـويري آـه بـه علـت            . اگر عكس در پنجره مرورگر جا نشود توليد دردسر مي آند          
بزرگ بودن آن نتوانستيد تمام عكس را يكجا در صفحه مشاهده آنيد، به جاي اين آه صفحه را به باال                    

اسكرول آ) يا به چپ و راست    (يا پايين   
اگ

 . برده و روي دآمه مربوطه آليك آنيد

 
 وقتي تصويري را از طريق پست الكترونيك مي فرستي– ٣
ب

دوستاني آه به صورت تلفني بـا اينترنـت      .  آنيد آه تمام تصاويري آه مي فرستيد آوچكتر شوند         آاري
 . ارتباط دارند حتمًا از اين توجه شما ممنون خواهند شد

 
۴

بازديدآنندگان به ذخيره تصاوير شما خوشتان نمي آيد، مي توانيد اين خط ابراز را براي تك تـك تصـاوير                    
يا همه آنها غير فعال آنيد، براي اين منظور با دستور خط ابراز را به طور آامل 

o
 
 پيكسل ظـاهر نمـي شـود،به همـين دليـل بـراي              ١٣٠×١٣٠ براي تصاوير آمتر از      Lmage خط ابراز    – ۵

 . ذخيره اين نوع تصاوير بايد از همان روش مرسوم آليك راست استفاده آيند
 
۶ - IE6 ابزارهايي بهتـري بـراي آـار بـا 
y

 P3P بزنيـد و اطالعـات بيشـتري دربـاره           http://www.w3.org/P3Pعالوه، بد نيسـت سـري بـه آدرس          
آـه مايكروسـافت ابزارهـاي جديـدش را بـر      ) ظ حـريم خصوصـي  قوانين زير بنايي براي اولويت هاي حف (

 . اساس آنها بنا نهاده به دست بياوريد
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 بـه آمـك ايـن       Amazon.comمثًال سايتهاي فروشگاهي از جمله      .  بعضي آوآي ها مفيد هستند       – ٧
آوآي ها از خريدهاي شما مطلع شده و محصوالت جديد را به شما پيشـنهاد مـي دهنـد، يـا سـايت                       

Microsoft Support   با استفاده از آنها اطالعات آاملي از جستجوهاي اخير شما بـه دسـت مـي آورد  .
آوآي هاي طرف سوم از وب سـايتي متفـاوت     . موسومند» شخص اول «اين آوآي ها به آوآي هاي       

ايـن شـبكه   ) . AOL يـا  lickDouble Cمثـل  (پديد مي آيند آه معموًال جنبه تبليغاتي دارند ) طرف سوم(
ي تبليغاتي براي بسياري از سايت هاي وب تبليغات مي آنند، پس مي توانند بفهمند آه شما بـه                   ا

 . ات خصوصي شما نمي دهند را مسدود آند

Medium     است، آه آوآي هاي 
ي را مسدود مي آند آه يا از هيچ قانوني براي حفظ اطالعات خصوصي تبعيت نميكننـد يـا   رف سوم 

ي از پيش تعيين شده ارائـه مـي            
 . واع آوآي ها مورد انتخاب قرار دهيدشوند آه مي توانيد براي پذيرش يا رد ان

هاي شـخص اول و سـوم را قبـول    
 . ما سوال آند بخواهيد هر دفعه از خود شIE مسدود آنيد و يا از 

» جلسـه اي «
م سوال مي آند؛ يعني آوآيهاي موقتي آه فقط تا زماني نگهداري مي شـوند آـه حـداقل يكـي از                    

 اگر نظرتان درباره سايتي خاص تغيير آرد و خواستيد به آن اجازه ساخت آوآي در آامپيوتر خـود               – ١

 و پس از Web Sitesسپس روي دآمه .  برويدPrivacy را باز آرده و به صفحه Internt Optionsمحاوره 

ه
اگـر دوسـت نداريـد چنـين اطالعـاتي دربـاره شـما در جـايي                 . آدام يك از ايـن سـايت هـا سـر زده ايـد             

 مي تواند آوآي هاي تمام شرآت هاي طرف سوم، يا شرآت هايي آـه تعهـدي                 IE6نگهداري شود،   
ت حفظ اطالعدر رعاي

 
 بگوئيد ايـن    IE پيامي ظاهر مي آند مبني بر اينكه آوآي خاصي را بپذيرد يا رد آنيد، به                 IE وقتي   – ٨

آوآي را براي دفعات بعد در خاطر خود حفظ آند تا هر دفعه مجبور نباشيد آوآي هـاي همـان سـايت                      
 . را قبول يا رد آنيد

 
 تعيين سطح امنيتي مناسب براي خود مي توانيد مشخص آنيـد آـه چـه نـوع آـوآي هـايي را                        با – ٩

 صـفحه  Internet Options، گزينـه  Toolsبراي اين منظـور، از طريـق منـوي    . دوست داريد دريافت آنيد
Privacy    و دآمه Settings  پيش فرض اين سطح امنيتي      .  اقدام نمائيد

ط
ســطح . از اطالعـات معرفــي آننـده شــما بـدون آســب اجــازه از خـود شــما بهـره بــرداري مـي نماينــد      

Medium                   آوآي هاي شخص اول را آه از اطالعات معرفي آننده شما بدون آسب اجازه از خود شـما 
 .  مي پذيرد، اما در پايان جلسه آنها را حذف ميكنداستفاده مي آنند

 
 سطوح امنيتي در خصوص حفظ حريم خصوصي در شش دسته ارائه مـي شـوند آـه از پـذيرش                     – ١٠

به عالوه، چهار استراتژ. تمام آوآي ها تا رد تمام آوآي ها متغيرند          

 
 Override و پس از آن Advanced اگر هيچ يك از اين سطوح رضايت شما را جلب نمي آند، روي – ١١

automatic cookie handling سپس مي توانيد آوآي .  آليك آنيد
يا
 
 عالوه بر آوآي هاي شخص اول و سـوم، از آـوآي هـاي            Advanced آادر محاوره    – ١٢
ه

 به آلي IE برنامه اين آوآي ها خطري ندارند، زيرا بعد از قطع ارتباط و بستن         .  باز باشد  IEپنجره هاي   
 . حذف شده و در نتيجه سايت نمي تواند بعدها به آنها مراجعه آند

 
٣

 .  برگشته و آن را از ليست حذف آنيدPer Site Privacyرا بدهيد، مي توانيد به صفحه 

 
 آـادر   Tools خود استثناء قائل شويد، از طريق منوي         Favoriteاگر مي خواهيد براي سايت هاي        – ١۴
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» هميشـه «ا هايي را وارد آنيد آه مي خواهيد آوآي ها از آنهـ        URLدر اين حالت،    .  آليك آنيد  Editآن  
 . قبول يا رد شوند

 
 اگر سايتي هيچ حرفي از خط مشي خود در حريم خصوصي بازديدآنندگان نـزده يـا خـط مشـي                    – ١۵

آن باتنظيمات و اولويت بندي شما مطابقت نداشته باشد، آيكون آوچكي به شكل يك چشم باعالمت                
ي آن، گزارشـي تحـت      ظـاهر مـي شـود آـه بـا آليـك مضـاعف رو              ) پائين پنجره (ايست در خط وضعيت     

 به نمايش در مي آيد آه ضمن نشان دادن تمام محتويـات آن صـفحه، ليسـتي    Privacy Reportعنوان 
آن سايت و پذيرش يا عدم پـذيرش آنهـا از طـرف شـما نمـايش داده مـي                         از آوآيهاي ارسالي از طرف 

 . نتخاب آنيد را اPrivacy Report گزينه Viewاگر چنين آيكوني را نديديد، از منوي . شود

                   

يكي به زبان انسان براي مطالعه بازديدآننده و ديگري     : ان تهيه آند           
 . Internet Explorer براي مطالعه XMLه زبان 

د خواسـته هـا و اولويـت هـاي          اهيد آنترل آاملي روي آوآي ها داشته باشيد، بايـ            
 بخواهيد از آن فايل به عنوان قانون شـما در حفـظ             IE در قالب يك فايل نوشته و از         XMLود را به زبان     

 هايي به صورت از پيش تهيه شده ارائه مي شوند آه شما را     
 . ه مطالعه آنها دعوت مي آنيم

http://www.microsoft.com/privacy/ 

ي آنهـا                         
ema                        بفرستيد، اگر همه مردم اين خواسـته را داشـته باشـند، سـايت هـاي بيشـتري وادار بـه ارائـه 

 خيلي تعجب نكنيد، شايد يك سايت وب اطالعات شخصي شما را آامًال مطمئن نگهداري آنـد،                 – ٢

 
 تنظيمات مربوط به حريم خصوصي شما فقط در وب سايت هايي عمل مي آننـد آـه در منطقـه                     – ١۶

 IEقرار دهيد،   ) Trusted(اگر سايتي را در منطقه سايت هاي معتمد         . امن اينترنت تعريف شده باشند    
شما به سايت مي دهـد  تمام آوآي هاي آن سايت را پذيرفته و اجازه خواندن آوآي ها را از آامپيوتر        

 تمام آوآي هاي ارسـالي    IEبگذاريد،  ) Restricted(» ممنوعه«و اگر سايتي را در منطقه سايت هاي         
 . آن سايت را بر مي گرداند

 
 تعداد سايت هايي آه تاآنون نسبت به ارائه خـط مشـي خـود در زمينـه حفـظ حـريم خصوصـي                        – ١٧

 مـورد را    ۵٣اولـين آمـار     ( آن چيـزي اسـت آـه بايـد باشـد             بازديدآنندگان اقدام آرده اند بسـيار آمتـر از        
اين خط مشي بايد نشان دهد آه سايت با اطالعات آاربر چـه خواهـد آرد،آـاربر چگونـه). گزارش داد 

مي تواند از تعهدات سايت مطمئن شود، آيا آسي سايت را ضمانت مـي آنـد، در صـورت تشـكيك بـا                  
سايتي آه بخواهـد خـط مشـي    . ره چه اقدامي خواهد آرد    چه آسي بايد تماس بگيريد و او در اين با         

خود را ارائه دهد بايد آن را به دو زب
ب

 
 اگر واقعًا بخو– ١٨
خ

 Internet گزينه Toolsبراي اين منظور، از منوي . حريم خصوصي شما از طرف سايت ها استفاده آند
Options  را انتخــــــاب و روي دآمــــــه Import ســــــايت هــــــايي از قبيــــــل   در.  آليــــــك آنيــــــد 

http://www.privacy.orgچنين اولويت 
ب
 
 اگر مي خواهيد براي وب سايت خـود يـك خـط مشـي حـريم خصوصـي تعريـف و تنظـيم آنيـد،از              – ٢٠

ــزارد  ــافت در Privacy Statementويـ wizardآدرس  مايكروسـ
 . استفاده نمائيد

 
 اگر از سايت هاي مورد عالقه خود انتظار ارائه خـط مشـي حـريم خصوصـي را داريـد، بـرا– ٢١

il
 . هند شدچنين خط مشي هايي خوا

 
٢

البتـه بـا ايـن      ( آوآي هاي آن را نمي پذيرد        IEولي چون خط مشي حريم خصوصي خود را ارائه نداده           
 ).  خواسته باشدIEفرض آه تنظيمات شما چنين چيزي را از 
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آه چه تصميمي در مورد آوآي ها بگيريد يا نمي دانيد وسعت نشر آنهـا تـا                  اگر مطمئن نيستيد     – ٢٣
آوآي هاي طرف سوم رااز خود شما                  بخواهيد آه براي چند هفته اي پذيرش يا رد IEچه حداست، از    

 . سوال آند، شايد تعجب آنيد از اين آه ببينيد اين همه سايت در حال ردگيري شما هستند

ت بخورنـد،                  
 . ب سايت ها نمي توانند آوآيهاي قبلي موجود در آامپيوتر شما را بخوانند

G  برويد،سـپس روي Settings  و پـس از آن View 
Files  براي خـالص شـدن از      . آوآي ها در راس ليست فايل هاي اينترنتي موقت قرار دارند          .  آليك آنيد

 ،گزينـه   Toolsاك آنيـد، از منـوي        خـود را پـ                
Internet Options را انتخاب و از صفحه General روي دآمه Delete Cookiesآليك آنيد  . 

 تنظيم آنيد و بـه دقـت   Prompt را به حالت         
 . ايي را آه بر روي صفحه ظاهر مي شوند بخوانيدام ه

بـراي جلـوگيري از گـم شـدن         .  آن تغييـر مـي يابـد       URLاگر وب سايتي مكان خـود را عـوض آنـد             
 META REFRESHوم بـه  زديدآنندگان ،اين وب سايت هايي آه جابـه جـا شـده انـد از فرمـاني موسـ      

. نيد تا آادر محاوره ديگري باز شـود         
 را خواهيد ديـد آـه اگـر بخواهيـد مـي توانيـد آن را عـوض        Allow META REFRESH اين حالت، گزينه 

 
خصوصي خود را به نحوي تغيير بدهيد آه تمـام آـوآي هـا برگشـ اگر تنظيمات حريم     – ٢۴
و
 
 ،گزينـه  Tools اگر مي خواهيد به بررسي آوآي هـايي بپردازيـد آـه قـبًال پذيرفتـه ايـد، از منـوي             – ٢۵

Internet Options به صـفحه   را آليك آرده وeneral

 . دست يك آوآي، آافي است آن را از ليست مزبور حذف آنيد
 
 اگر مي خواهيد تمام آوآي هـاي موجـود درآـامپيوتر– ٢۶

 
 فرق آرده اند، ولي اگر در نسخه IE6 تنظيمات مربوط به سطوح امنيتي منطبق محتوايي وب در  – ٢٧

ها را حفظ آرده و يك منطقه تحت عنـوان           آن Setup تغييراتي را در مناطق امنيتي داده باشيد،         IEقبلي  
 . براي شما مي سازد» سطح امنيتي سفارشي«
 
 اگر دوست داريد بدانيد چنـد تـا سـايت سـعي مـي آننـد آارهـايي بكننـد آـه تنظيمـات منطقـه                          – ٢٨

ممنوعه جلوي آنها را مي گيرد، براي امتحان بعضي از آنها
پي
 
راه ديگري آه هكرها از طريق آن مي توانند بدون اين آه بدانيد شما را به سايت                 ) جديد نيست  (– ٢٩

ديگري بفرستند اين است آه جهت حرآت اطالعاتي را آه خـود شـما در فـرم هـاي وب پـر آـرده ايـد                          
 شما به سايتي مي روند آه با آن چه در فرم تعيين آـرده               اگر مي خواهيد وقتي اطالعات    . عوض آنند 

.  برويــدSecurity را آليـك آـرده و بـه صـفحه     Internet Options،گزنيـه  Toolsايـد فـرق دارد، از منـوي    
البته، توجه داشته باشـيد آـه   .  را عالمت بزنيدWam if submittal is being redirectedسپس گزينه، 

راي پردازش فـرم هـاي آـاربران از خـدمات يـك شـرآت يـا وب سـايتي                    بعضي سايت ها ممكن است ب     
 . رايگان استفاده آنند آه اين موضوع نگران آننده نيست

 
٣٠ – 
با

استفاده مي آنند آه به طور خودآار مرورگر وب شما را بعد ازچند ثانيه به موقعيت جديد هدايت مـي                    
معموًال پيامي روي صفحه ظاهر مي شود آه توضيح مي دهد آدرس تغييـر آـرده و توصـيه مـي                     . (آند

فاده از فرمان فـوق الـذآر شـما         ولي هكرها هم مي توانند با است      ).  خود را به روز آنيد     Bookmarkآند  
را به جاي ديگري ببرند آه تحت آنترل آنها قرار دارد، پس حـاال ايـن اختيـار را داريـد آـه ايـن ويژگـي را                            

بـه جـز منطقـه      . در تمـام منـاطق اسـت      » فعـال «حالت پيش فرض ايـن ويژگـي        . فعال آنيد ياغير فعال   
 Security را انتخاب آرده و بـه صـفحه   Internet Options ، گزينه Toolsاز منوي ) Restricted(ممنوعه 

 آليك آCustomمنطقه مورد نظر خود را انتخاب و روي دآمه          . رويد
در

 . آنيد
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سايتي رفته باشيد آه يك پنجره شـناور را بـر روي بقيـه وب سـايت هـا بـاز                 اگر تا به حال به وب        – ٣١
 Iframeشـايد فكـر آنيـد       . موسـوم اسـت   » فـريم شـناور   « يا   Iframeزي را ديده ايد آه به         مي آند، چي

برنامه نويسان وب ميتوانند براي جلـوگيري از سـرقت          . ول چنين نيست  . خشي از سايت جديد باشد    

  

مـي توانيـد جلـوي بـاز شـدن پنجـره            » سايت هاي ممنوعه  «ه از منطقه    
 را آليك آرده و بـه  Internet Options،گزينه Toolsاز منوي . اي تبليغاتي درسايتهاي خاص را بگيريد

اگر آـامپيوتر خـود را بـه صـورت اشـتراآي بـا ديگـران اسـتفاده مـي آنيـد،احتماًال                      ) جديد نيست  (- ٣

Do n    راعالمـت بزنيـد تـا 
در ) تياز جمله فروشگاههاي اينترنتي و صفحات بانك هاي اينترن( آغاز مي شوند httpفحاتي آه با 

 اگر مي خواهيد همه چيز را از فولدر فايل هاي موقتي اينترنت پاك آنيد، مي توانيد گزينه بعـدي                    – ٣

                           
   

 . ات شما چه مي آند

 Script Active X controls marker asسپس ،گزينه . آليك آنيد
save for scriptin را به حالت Disableتغيير دهيد  . 

ب
Iframe   كان آدنويسي در     توسط هكرها امIframe                ها را ازآار بيندازند، ولي اگر آنهـا ايـن آـار را نكـرده 

 را آليـك و درInternet Options، گزينـه  Toolsاز منـوي  . باشند، خودتان مي توانيد آنرا غير فعال آنيـد 
 آليــك آــرده و گزينــه Customســپس، روي دآمــه .  منطقــه مربوطــه راانتخــاب آنيــدSecurityصــفحه 

Launching Programs and Files in a IFRAMEرا عالمت بزنيد  . 
 
بااستفاد) جديد نيست  (– ٣٢
ه

 مربوطـه را  URL آليـك و  Site روي دآمـه  Restircted Sites انتخـاب  سـپس بـا  .  برويـد Securityصـفحه  
 . تايپ آنيد

 
٣

 TemporayInterentدوست نداريد آه اطالعات آارت اعتباري و ساير اطالعات شخصي تان در فولـدر  
Filesبراي اين منظور، از منوي . ي بماند باقTools گزينه ،Internet Options راانتخاب آرده و در صفحه 

Avanced   زيـر قسـمت Security  گزينـه ، ot save encrypted page to disk
ص

 . ديسك شما ذخيره نشوند

 
۴

 راعالمت بزنيد و به عـالوه  when browser is closed Empty Temporay Internet Files-Folderيعني 
 . يدفضاي خالي بيشتري را در ديسك خود باقي بگذار

 
 آيا دوست داريد بدانيد يك سايت وب با اطالعاتي آه از خـود ارائـه مـي دهيـد چـه مـي آنـد؟ از– ٣۵

سـپس روي دآمـه.  سايت مورد نظر را تعيين آنيدURL را آليك و Privacy Report، گزينه Viewمنوي 
Summaryآليك آنيد تا ببينيد سايت مربوطه با اطالع 

 
اه پي بردن به هويت و اعتبار افراد در اينترنت بررسي گـواهي نامـه هـا و امضـاهاي ديجيتـالي                       ر – ٣۶

سـپس روي  .  برويـد Content را آليك آرده و به صفحه Internet Options گزينه Toolsاز منوي . است
 .  ببينيد آليك آنيد تا گواهي نامه هاي امنيتي سايت هايي را آه بازديد آرده ايدCertificatesدآمه 

 
 يك تغيير خاص در تنظيمات منطقه امنيتي اين است آـه مـانع از اجـراي برنامـه هـا توسـط جـاوا                         – ٣٧

بـا ايـن آـار، نـه تنهـا          . اپلت هايي بشويم آه در سايت هاي قرار گرفته در منطقه ممنوعه وجود دارنـد              
 . جاوا ازآار مي افتد، بلكه آنترل هاي اآتيوايكس هم غير فعال مي شوند

 Restrictedحـال  .  برويـد Security راانتخاب آرده و به صفحه Internet Options ،گزينه Toolsز منوي ا
Sites را انتخاب و روي Custom Level 

g
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شان مي دهد آه آيا سايت مورد بازديد در حال ارسال آوآي هايي است آه بـا            ن Privacy آيكون   – ٣٨
با آليك مضاعف روي اين آيكون، ليسـتي از آـوآي هـايي             .  شما مطابقت دارند يا نه     Privacyتنظيمات  

ايـن گـزارش بـه    ( مشـاهده آنيـد   Privacy Reportرا آه نسبت به ارسال آنها تالش شده تحت عنوان 
بـراي تغييـر سـريع تنظيمـات مربـوط بـه آـوآي آن               ). اوير از آجا آمده انـد       دهد آه تصعالوه، نشان مي    

 . سايت، روي آوآي آليك راست آرده و گزينه مورد نظر را انتخاب نمائيد

Favori                 فقـط يـك فولـدر رادر آن واحـد مـي توانيـد بـاز ،
 را تغييـر داده  Internet Options آـادر محـاوره   Advancedود در صفحه يد، مگر اين آه تنظيمات موج

 خـود هسـتيد، مـي توانيـد نحـوه           Search درحالي آه مشغول سفارشي آردن تنظيمات، ناحيـه          – ۴

 خود پاك آنيد، ولي اين برنامه فقـط يـك   
 است آه امكان گشت زدن در هـارد ديسـك           Explorer همان خط    Folderناحيه  . طعه نرم افزار نيست   

ًال ديـده ايـد ولـي       
 بكنــيم، ليســت Bookmarkاگــر قــرار باشــد همــه چيــز را  ( آنيــد Bookmarkامــوش آــرده ايــد آن را 

 در آـادر  Programsست الكترونيك از طريـق صـفحه   
 خود IE را به Hotmailيد  واقع در خط ابزار، مي توانMail و آليك روي دآمه Internet Explorerحاوره 

 بـا  Messenger MSN.  به ايـن آسـاني هـا نيسـت    Instarnt/Messagingي 

 
tes در هنگام سازمان دهي و مرتب آـردن          – ٣٩
آن

 Move the مجبـور نيسـتيد از طريـق دآمـه     Favoritesباشيد، ولي براي جابه جا آردن يـك ليسـت از   
Folder عمل آنيد، بلكه مي توانيد به روش Drag-and drop)  همراه با آليدCtrl    يا بـدون گـرفتن ايـن ،
 Send to Desktopبراي تغيير نام يك آيكون آليك راست آنيـد يـا بـا اسـتفاده از     . ائيداستفاده نم) آليد

 .  ويندوز بيندازيدDesktopآن را بر روي 
 
٠

تنظيمـات  . رانيز مشخص آنيـد ) Autosearch: به قول مايكروسافت    (Addressانجام جستجوها در خط     
 قابـل  Advanced و صـفحه  Internet Options، گزينه Toolsاين دو ناحيه يكسان بوده و از طريق منوي 

 فقط زماني قابل سفارشي آردن است آه روي خـط باشـيد، ولـي               Searchناحيه  . دسترسي هستند 
 هـم فقـط يـك انتخـاب     Autosearch در هر زماني امكان پذير اسـت بـراي   Internet Optionsدستكاري 

 .  استMSNوجود دارد و آن 
 
 آليك و چند ماشين جستجوگر را انتخاب آنيد، نتـايج را از             Customize روي   Search اگر در ناحيه     – ۴١

 ماشــين Nextبــا آليــك روي . ماشــيني مــي گيريــد آــه قبــل از بقيــه درليســت معرفــي شــده باشــد  
 . گيردجستجوگر بعدي مورد استفاده قرار مي 

 
 را از سيستمInternet Explorer اگرچه مي توانيد آيكن – ۴٢
ق

باشـيد و بـه دنبـال فولـدر         اگر درصدد بارگذاري يك فايل      . آامپيوتر و وب را از يك پنجره فراهم مي سازد         
تا وقتي آه فولدري راازآامپيوتر خود .  راه سريعي براي اين آار است Folderخاصي مي گرديد، دآمه   

 .  را در اين ناحيه خواهيد ديدIEانتخاب نكرده باشيد، آيكون ها و منوهاي 
 
 بهترين راه براي برگشتن به صفحه اي است آـه مـي دانيـد قـب                History ناحيه   – ۴٣
فر

Favorites               بـا آليـك روي يـك لينـك يـا           ).  آن قدر بزرگ مي شد آه استفاده از آن عمًال امكان پـذير نبـود
 Favoritesي را بـه ليسـت       اگـر مـي خواهيـد سـايت       . آشيدن آن به ناحيه اصلي پنجره، آن را بـاز آنيـد           
 . روي آن آليك راست آنيد. منتقل آنيد يا آن را در پنجره جديدي باز نمائيد

 
 به عنوان برنامه مديريت پHotmail با انتخاب   – ۴۴
م

ولي چنين آاري برا. بياوريد
IE6   ــدوز ــن برنامــه از ســايت   .  وجــود داردXP عرضــه نمــي شــود، ولــي دروين ــا بارگــذاري و نصــب اي ب

 .  خود خواهيد ديدIEمايكروسافت ، اين آيكون رادر خط ابزار 
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گر واقعًا مشكلي از طرف مناطق امن وجود نداشته باشد، فقـط آيكـن اينترنـت در خـط وضـعيت                      ا – ۴۵
 را بـاز و  Internet Security Propritesبا آليك مضاعف روي اين آيكون، آادر محـاوره  . ظاهر خواهد شد

ادر  به داخـل آـ     URLاضافه آنيد از آن جا آه امكان آشيدن         » سايت هاي معتمد  «سايتي را به منطقه     
 صـفحه را آپـي آنيـد و سـپس بـه             URLجود ندارد، به خاطر داشته باشـيد آـه قبـل از آليـك                محاوره و

 .  را بچسبانيدURL آليك آرده و Sitesروي دآمه . تخاب منطقه مورد نظر بپردازيد 

 همـراه نوشـته     ي توانـد بـه                    
 . چسب آن يا بدون نوشته برچسب ظاهر شود

شـتر                         
ربوط به تصاوير موجود در آن صـفحه يـا سـرعت انتقـال داده هـا در مـودم شماسـت، نـه مـدت زمـان                            

دتر                        
عمل مي آند، ولي در عوض در نمايش صفحاتي آه تصوير دارند باافزايش سـرعت               ) IE5.5سبت به   

 
جديد آندتر پاسخ مي دهـد، بـه ويـژه هنگـامي آـه بـه              

وينـدوز هميشـه مكـث آوتـاهي در ايـن           .  مـي پـردازيم    Favorties(از قبيـل    (شاهده منوهاي تو در تو      

HKEY_CURR 

بـه عنـوان مـدرك معتبـر بـودن          
 .  حداقل ببينيد به چه آسي اعتماد آرده ايدPublisherبا آليك روي دآمه . اعتماد داريد) شرآت

 
در قسـمت  .  برويـد Advanced راانتخـاب آـرده و بـه صـفحه     Internet Options، گزينـه  Toolsاز منـوي  

ان

 
ن در ايـ .  با آليك راست روي هر نقطه اي از خط ابزار، مي توانيد به سفارشي آـردن آن بپردازيـد        – ۴۶

 را برگزينيد و يا آيكون هايي را بـه نمـايش درآوريـد آـه                IEراستا، مي توانيد فقط آيكون هاي استاندارد        
بـا انتخـاب   .  هسـتند Net2Phone يـا  AOL Instant Messengerمربوط به برنامه هاي افزودني از قبيـل  

آيكون هاي آوچك جاي بيشتري را روي صفحه باز مي آنيد، هـر آيكـون مـ
بر

 
  چقدر سريع است؟ – ۴٧

وقتي صفحه اي را از وب دريافت مي آنيد، آن چه موجب تـاخير در نمـايش صـفحه مـي شـود بي
م
 به صفحه وب صرف مي آند، حتـي در صـفحات پيچيـده اي    HTMLگر براي تبديل آد  آه مرور ) ناچيزي(

 سرعت زيادي دارد و جاوا را هم با همين سرعت Internet Explorer6آه ده ها جدول تو در تو دارند ، 
 در نمايش صـفحات ذخيـره شـده اي آـه قـبًال دريافـت آـرده ايـد آمـي آنـIE6البته  . اجرا مي آند  

ن(
بعض صفحات حتي با سرعتي دو برابر نسبت به گذشته بارگـذاري مـي              . چشم گيري مواجه هستيم   

 . شوند
 
  چقدر سريع است؟ – ۴٨

. نگـاهي بيندازيـد    Registryدر  » تاخير در منو  « آندتر عمل مي آند، به تنظيمات        IE6اگر فكر مي آنيد     
اين تنظيمات باعث مي شود فكر آنيم نسخه 

م
را باال ببريد و ببينيـد آيـا        سعي آنيد سرعت منوها     . منوها مي آند تا آاربر بتواند بفهمد چه مي گذرد           

  : آليدRegeditبا استفاده از برنامه . فرقي در نمايش صفحات وب مي آند
 

ENT_USERControl Panel/DesktopMensuShowDelay
 

اين . تغيير دهيد)  ميلي ثانيه١٠٠يعني  (١٠٠و مقدار آن را به ) يا اگر نيست ايجاد نماييد( را پيدا آنيد   
 .  بكنيدRestart باشد براي اعمال تغييرات بايد ويندوز را ٩٩٩ تا ٠ي تواند هر عددي بين مقدار م

 
 را به هنگـام نصـب يـك آنتـرل اآتيـوايكس      Always trust content from this compary اگر گزينه – ۴٩

(عالمت بزنيد، در واقع تصريح آرده ايد آه به گواهي نامـه امنيتـي آنهـا                 

 
ط در صورتي مطمئن هستند آـه افـراد درسـتي آنهـا را               امضاهاي ديجيتالي و گواهي نامه ها فق       – ۵٠

 گواهي نامه مايكروسافت را بـه آسـي داد آـه عضـو مايكروسـافت                Verisignداشته باشند و از وقتي      
.بايد يك درجه احتياط را بيشتر آنيم      ). ولي چند آاغذ سربرگ دار از اين شرآت در اختيار داشت          (نبود  
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Security     دقـت آنيـد آـه گزينـه Check for Publisher’s certificate revocation و Check for sever 
revocationcertificate عالمت خورده باشند . 

حسـوب نمـي شـود،      م» سـالح « حاال آه دولت اياالت متحده پذيرفتـه آـه رمزنگـاري ترافيـك وب                – ۵
 بيتي استفاده آند آه شكستن آن خيلي سـخت  ١٢٨يكروسافت اجازه پيدا آرده از روش رمزنگاري      

 يـا   IE5ي داشته باشيد، پـس از قبـل بـه ايـن روش مجهـز هسـتيد، ولـي اگـر از                          

Add         پـائين باشـد و خـط Links            در آنـار منوهـا، مـي تـوانيم بـه 
بعد از اين   . آه مي خواهيم بكشيم   سادگي روي خط جدا آننده آليك آرده و آن را با ماوس به هرآجا               

گرديـد آـه در حـال                        
 Reuseباانتخــاب گزينــه مناســب در قســمت  .  آليــك آنيــدBackتخــاب گزينــه آن بوديــد، بايــد روي  

  

 را به اجرا در بياوريد، ولي در زمان اجرا به سايت ديگري متفـاوت از آن چـه بـه عنـوان         IEر ميخواهيد   

لش ظـاهر مـي شـوند آـه بـا آليـك                     
ي هر آدام يك منوي آشويي باز خواهد شـد، ايـن منـو، مكـان خـوبي بـراي جـاي دادن وب سـايت                          

كن است حاوي ويروس باشـند بـه همـين دليـل،     
 . اين سوال را هميشه خواهيد ديد

 

 
١
ما

اگر ويندوز ام ا. است
 . ر خواهيد آرد ارتقاء پيدا آرده ايد، از اين پس با اين رمزنگاري جديد آاIE6 به ٩٨ويندوز

 
 امكانات زيادي در اختيار نداريم، ولي اگر بخواهيم خط ابزارها           IE براي سفارشي آردن محيط آار       – ۵٢

ressرا جابه جا آنيم، به طوري آه خط         

 Lock the Toolbars و سـپس  Toolbars، گزينـه  Viewآه همه چيز مطابق سليقه شما شد، از منوي 
 . راانتخاب آنيد تا مطمئن شويد خط ابزارها تصادفًا جابه جا نخواهند شد

 
  پنجره هاي سريعتر – ۵٣

ليك مي آنيد، سـريعتر بـه آن جـا مـي رسـيد               يا هر سند ديگري آ     Emialوقتي روي يك لينك در پنجره       
 از پنجره اي استفاده آند آه قبًال باز بوده، ولي اگر بخواهيد به صـفحه اي برIEاگر  
ان

Windows از صفحه Advanced در آادر محاوره Internet Options تعيين آنيد آه IEآدام شيوه را بـه 
 . آار ببريد

 
 
 
  اجراي سريعتر – ۵۴
اگ

 را انتخـاب و     Run گزينـه    Startاز دآمـه    . سايت شروع تعيين آرده ايد برويد، يك راه سريعتر وجـود دارد           
URL       وقتي  .  سايت مورد نظر خود را تايپ آنيدEnter     را بزنيد، برنامه IE         بالفاصله اجـرا شـده و شـروع 

 . به بارگذاري سايت مربوطه مي آند
 
روي خط .  آنها را قفل نكرده باشدIE اگر نمي توانيد خط ابرازها را حرآت بدهيد، نگاه آنيد ببينيد    – ۵۵

 .  عالمت خورده يا نهLock the Toolbarsك راست آنيد و ببينيد گزينه ابراز مورد نظر آلي

 
 را خيلي آوچك آرده باشيد، يك سري فLinks اگر خط ابراز     – ۵۶
رو

آـافي  .  را به دنبال آنهـا بگرديـد       Favortiesوآار داريد و مجبور نيستيد آل       هايي است آه زياد با آن سر      
 .  بكشيدLinks از خود صفحه وب گرفته و به خط ابزارAddress را از خط URLاست 

 
 Always askنمي توانيد عالمت گزينه . COM و EXE براي بعضي انواع فايل ها از قبيل فايل هاي – ۵٧

before opening this type of fileزيرا مم.  را برداريد
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 را باهم آشكار يا پنهان آنيد، يا با استفاده از آليـك       IE اگر بخواهيد مي توانيد تمام خط ابزارهاي         – ۵٨
 . راست، بعضي دآمه ها را حذف يا اضافه نمائيد

 
يريد آه آدام دآمه ها را دوست داريـد روي خـط ابزارهـا ببينيـد و بـه چـه ترتيبـي، اگـر          تصميم بگ – ۵٩

 اضـافه آـرده ايـد، دآمـه هـاي اضـافي رااز طريـق آليـك راسـت                    IEبرنامه هاي افزودني خاصي را بـه        
 . با استفاده از خطوط جدا آننده، دآمه ها را سازمان دهي آنيد. مشاهده خواهيد آرد

 
ب آنيـد بـدون ايـن آـه                     دن جاي بيشتر روي صفحه نمايش دآمه هاي آوچـك را انتخـا براي باز آر   – ۶٠

 .  دآمه ها را خواناتر مي آندSelected Text on Rightانتخاب گزينه . چسب داشته باشند

به جاي گزينـه  :  داردIE5 ظاهر جديدي نسبت به   IE6 آادر محاوره مربوط به بارگذاري فايل ها در          – ۶

 هـم      

بـا  . آـه خودتـان تنظـيم آـرده ايـد                        
 اين ليست را بر اساس تاريخ، اسم سايت، تعداد مراجعات و سـايت هـايي آـه                  Viewستفاده از آليد    

بكنيـد، زيـرا در      اين آـار را      Preview اگر مي خواهيد فقط يك فريم را پرينت آنيد، بهتر است بدون              – ۶

سايت ديگـري آليـك مـي آنيـد،                        

Clo 
  . عالمت بزنيد تا وقتي از سايتي به سايت ديگر مي رويد، جلوي چشم تان زياد شلوغ نشود

بر

 
١

 .  استفاده آرده استOpen و Save،از دآمه هاي هاي راديويي
 
 مي توانيد روي فلش رو به پايين آنها آليك آنيد           Farward و   Back به جاي آليك روي دآمه هاي        – ۶٢

 Backاين آار خيلي سريعتر از اين است آـه چنـد بـار روي               . تا ليستي از چند صفحه قبلي ظاهر شود       
هـاي قبلـيIEالبته اين ويژگي جديد نيست و در        . هر شود آليك آنيد و صبر آنيد تا هر صفحه ظا        

 Historyوجود داشت، ولي چيزي آه جديد است لينكي است آـه در انتهـاي ليسـت بـراي بـاز آـردن                       
اگـر  . اضافه شده است تا اگر صفحه اي آه به دنبالش هستيد عقـب تـر بـود، بتوانيـد آن را پيـدا آنيـد                         

Historyظاهر نخواهد شد قبًال باز باشد، اين لينك  . 

 
.  روي صفحه آليـد اسـتفاده آنيـد        BackSpace اگر مي خواهيد يك مرحله به عقب برويد، از آليد            – ۶٣

 . ، آليدهاي فلش چپ يا راست را فشار دهيدAltبه عالوه، مي توانيد ضمن گرفتن آليد 

 
ته، دو هفتـه    ليست صفحات وب مشاهده شده را بـه صـورت امـروز، هفتـه گذشـ                History ناحيه   – ۶۴

گذشته و غيره مرتب مي آند آـه بسـتگي بـه تعـداد روزهـايي دارد 
ا

هـا و   URL جسـتجوي     بـه  Searchدر آن روز مشاهده آرده ايد، مرتب نمائيد و يـا بـا اسـتفاده از دآمـه                   
 Internet ، گزينـه  Toolsاگر جاي خالي روي ديسـك داريـد، از طريـق منـوي     . عناوين صفحات بپردازيد

Options و صفحه General تعداد روزها رادرجلوي Days روز تنظيم آنيد٩٠ به  . 

 
۵

 . اين حالت نمي توانيد يك فريم تنها را انتخاب آنيد
 
 به مشاهده صفحاتي مي پردازيد آه قـبًال بازديـد آـرده ايـد، ايـن                 History وقتي از طريق ليست      – ۶۶

اختيار را داريد آه هر ليست از صفحات را باز نگه داريد، يا وقتي روي 
 راآليك آـرده و     InternetOptions، گزينه   Toolsبراي تنظيم اين گزينه، از منوي       . را ببنديد ليست فعلي   

se unusd folders in History Favorites ، گزينه Browsingدر قسمت .  برويدAdvancedبه صفحه 
را
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 نيست، ولي با اضافه شدن دآمه هايي بـراي زوم  IE6 ويژگي جديدي در Print Preview ويژگي – ۶٧
اگر صفحه اي آه قصد چاپ آن را داريد از چند فريم تشـكيل شـده                . آردن خيلي بهبود پيدا آرده است     

بـه  . صـفحه چـاپ بشـود             مي توانيد از منوي آشويي ديگري تعيين آنيد آيا تك تك چاپ بشـوند يـا آـل 
 . الوه، مي توانيد سربرگ و ته برگ چاپ رانيز عوض آنيد

 .  باشدبايد غير عادي

ت وب به طور پيش فـرض در چـاپ لحـاظ نمـي شـوند                        
ولي اگـر واقعـًا مـي       ).افراد آنها را نمي خواهند و در ضمن جوهر آمتري مصرف مي شود            چرا آه اآثر    

 Web ويژگـي  IE5.5 يـا وينـدوز ان تـي اسـتفاده مـي آنيـد يـا اگـر بـا          ٩٨ اگر هنوز هم از وينـدوز  – ٧

سـپس   
IE5.5 را با استفاده از حالت Customize و انتخاب Web Folders)  زير 

 به جستجوي سـايت هـا مـي پردازيـد، ماشـين جسـتجوگر               Adress وقتي با تايپ آلمات در خط        – ٧

چـرا آـه آنهـا فقـط يـك سـري فولـدر و ميـان بـر هسـتند آـه در                        ( خـود بپردازيـد      Favoritesسايت هاي   

ع
 
 آنتـرل   IE6 وقتي پرينت خود را دريافـت آرديـد، قاعـدتًا بايـد بهتـر از گذشـته بـه نظـر برسـد،زيرا                         – ۶٨

مثًال نبايد با خطـوط شكسـته مواجـه بشـويد، يـا فاصـله بـين آلمـات و                    . بهتري روي عمليات چاپ دارد    
حروف ن

 
 را Print tabel of links اگـر قصـد چـاپ صـفحه اي را داريـد آـه لينـك هـاي بسـياري دارد، گزينـه           – ۶٩

 . عالمت بزنيد تا ليستي از لينك ها در يك برگه اضافي به چاپ برسد
 
 پس زمينه هاي رنگي يا تصويري در صفحا– ٧٠

)
 را آليـك  Internet Options، گزينـه  Toolsخواهيد آل صفحه با ظاهري آامل به چـاپ برسـد از منـوي    

 Print background colours گزينـه  Printingسـپس، زيـر قسـمت    .  برويدAdvancedآرده و به صفحه 
imagesا پيدا آرده و عالمت بزنيد ر . 

 
١

Folders را نصب نكرده ايد، در IE6 هم Web Foldersاگر مي خواهيـد در  .  نخواهيد داشتWindows 
Explorer              ايـد ابتـدا      به مـديريت فايـل هـا در سـرورهاي وب بپردازيـد، بIE6   را Uninstall ،بكنيـد 

)Web Autoring componets IE6 نصب آنيد و دوباره IE6 راه ديگـر ايـن اسـت آـه اگـر      .  رانصب نمائيـد
office 2000 ،داريد office server Exlensions Supportا  را نصب آنيد تWeb Foldersفعال شود  . 

 
 گونه سـايت  Windows Explorer هميشه مي توانيد به يك حالت FTP هنگام آار با سايت هاي – ٧٢

 وجود نـدارد، امـا در   Drag-and – dropدست پيدا آنيد، ولي متاسفانه در اين حالت امكان استفاده از 
 . ايل ها بپردازيدعوض مي توانيد با استفاده از آليك راست به آپي انتقال ف

 
، ليسـتي از لينـك هـاي        FTP اگر ترجيح مي دهيد به جاي ساختار درختي فولدرها در يك سايت              – ٧٣

 را انتخـاب آـرده و بـه صـفحه     Internet Options، گزينـه  Toolsدايرآتـوري رامشـاهده آنيـد، از منـوي     
Advancedسپس در قسمت .  برويدBrowsing گزينه ،Enable Folder view for FTP sites  را خـاموش 

 . آنيد
 
۴

 ليستي از سايت هاي مشـابه را نشـان داده و سـپس شـروع بـه دريافـت بهتـرين سـايت                        MSNتوآار  
 صـفحه  Internet Options، گزينـه  Toolsايـن رونـد، از طريـق منـوي     . منطبق با آلمات شما مـي آنـد  

Advanced قسمت Searchقابل تغيير است  . 
 
 خيلي راحت تر مـي توانيـد بـه مـديريت     Windows Explorer اگر درآار خود وارد هستيد از طريق – ٧۵
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پـس اگـر مـي خواهيـد بـه تغييـر نـام يـا حـذف آنهـا بپردازيـد،                      ). ي شـوند  دايرآتوري ويندوزنگهـداري مـ    
Explorerآارها را خيلي راحت تر مي آند  . 

 
 گزينـه   Favorties را بگيريـد و از منـوي         Shiftع به سراغ يك فولدر برويد، آليد             اگر مي خواهيد سري-٧۶

Import a      را آليك آنيد تا ويزاردي فعـال شـود آـه بـراي انجـام 

     

   

 وجود ندارد، زيرا مايكروسافت فقـط چنـد ماشـين جسـتجوگر را              Search» بار«ي در     

ي مـي آنـد؛          
Google         را در باالي صفحه به نمـايش در 

 ). اما هر دو درست آار مي آنند(ي آند 

حـاال مـي توانيـد از ورود اسـناد حجـيم،            .  بهبود مسائل امنيتي در آن است      OE6همترين اصالحات در    

يعنـي ديگـر از حقـه هـاي آثيـف ويـروس       ( به ارسال نامه بكنـد     
 . ر مي شود، هشداري ظاه)يسان

 . ست و غير فعال آردن آنها باعث جلوگيري از ورود ويروس مي شود

Organise را آليك آنيد تا يك پنجره Explorer باز شود آه فولدر Favortiesرا نشان مي دهد  . 

 
 و آوآي هاي خود را به مرورگري ديگر يا حتي آامپيوتري ديگر منتقل         Favorties اگر مي خواهيد     – ٧٧

nd Explorer، گزينه Fileآنيد، از منوي 
 وارد  IE را بـه     Favortiesهم مي توانيد سايت هـاي       از مرورگرهاي ديگر  . اين آار به شما آمك مي آند      

 . آنيد، موقع صدور نمي توانيد فولدر ايجاد آنيد و مجبوريد از فولدرهاي موجود يكي راانتخاب نمائيد

 
 در سـمت چـپ   Folder View و History Bar, Search Bar ليست هـاي اآسـپلورروگونه از قبيـل    – ٧٨

اآسـپلوررگونه جديـد اضـافه شـده آـه      » بـار  «IE6 هـا ، در  Barايـن  عـالوه بـر   .  باز مي شوند   IEپنجره  
Media Barجديد ديگر هـم داشـت، ولـي بـه» بار«البته، نسخه آزمايشي اين نرم افزار چند .  نام دارد

 . عدم استقبال آاربران، نسخه نهايي بدون وجود آنها بيرون آمد

 
 است آه Alex شرآت Related Sites» بار«رد، اسكپوررگونه ديگر آه هنوز هم وجود دا» بار« يك – ٧٩

اين گزينـه، سـايت.  اقدام آنيدShow Related Links و گزينه Toolsبراي دستيابي به آن بايد از منوي 
ولي وقتـي از سـايتي بـه        . هاي مشابه را با آن چه در حال حاضر پيش روي شاست، نشان مي دهد              

ين آه نسخه آامـل آن را آـه رايگـان اسـت، از شـرآت                مگر ا (سايت ديگر مي رويد، به روز نمي شود         
 ). درخواست نمائيد

 
 اختيارات زياد– ٨٠

 آليـك  Customiseرا بـاز و روي دآمـه   » بـار « ايـن  Searchبا آليـك روي دآمـه    . درون آن گذاشته است   
پيشنهاد مي آنـيم    ). براي تغيير تنظيمات بايد روي خط باشيد      (تجو را انتخاب نمائيد     آنيد تا ترتيب جس   

 بـا آن قـاطIE6 را نصب آنيد، اما توجه داشـته باشـيد آـه             Googleخط ابزار بسيار عالي     
يعني هم در ليست خط ابزارها گزينه اي ظاهر مي شود آه             

 را در پـائين صـفحه   Google مدخلي به وجود مـي آيـد آـه خـط ابـزار      Explorer» بار«رد و هم در    مي آو 
ظاهر م

 
٨١ - Outlook Express  
م

) آـه غالبـًا ناقـل ويـروس هسـتند         (هاي فشرده و اسـكريپت هـا ويـژوال بيسـيك            ضمائم اجرايي، فايل    
 شما دست بزند و     OEبه عالوه، هر وقت هر برنامه اي بخواهيد به آتابچه آدرس هاي             . جلوگيري آنيد 

سعي آند از طريق حساب شما اقدام
نو

 Security راانتخـاب آـرده و بـه صـفحه     Options، گزينه Toolsبراي آشنايي با امكانات موجود، از منوي        
 جلـوي  Select the internent security zone to use در قسـمت  Resterictedباانتخـاب گزينـه   . برويـد 

 عمًال هيچ نيازي بـه ايـن هـا          Emailدر  . جاوا، اسكريپت ها و آنترل هاي نامطمئن اآتيوايكس را بگيريد         
ني
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Do not sllow attachments to be saved or open
virus    البته با اين آار باز هم مي توانيد ليست فايـل هـا را ببينيـد، ولـي نمـي                    .  ضمائم رااز آار بيندازيد

و اين آار با فرستادن خودشان به تمـام طـرف هـاي تمـاس               (گسترش پيدا آنند         
 Wam me otherپس براي جلوگيري از نشر آنها، گزينـه  ) . شما در آتابچه آدرس ها انجام مي دهند

               
ي ظاهر خواهد شد آه از شما مي پرسد واقعًا مي خواهيد نامه اي             

 برويد و ببينيـد     Outlookدر صورت مشاهده اين ادر محاوره، اگر مطمئن نيستيد، به سراغ            . ستيد بفر 

و سپس   
Add راانتخاب و روي Mailسپس، نوع سرور پستي را .  آليك آنيدHTTPتعيين نمائيد  . 

ر اسـت ضـمائم خطرنـاك را بلوآـه                   
 . يد

 . د

بيرون بياوريـد، روي دآمـه      » بار«را از   ) Player( اگر مي خواهيد آنترل هاي اين ابزار پخش آننده           – ٨

 

 Windows اگر ترجيح مي دهيد موسيقي يـا فـيلم را از طريـق برنامـه اسـتاندارد وينـدوز، يعنـي        – ٨

 را بـاز آنيـد،   History خارج بشويد تا مثًال جستجويي را به راه بيندازيد يا پنجره Media Bar اگر از – ٨
بـراي خـاموش آـردن آن بايـد دوبـاره بـه.  پخـش ادامـه مـي دهـد    موسيقي قطعي در پشت صحنه به     

Media Barبرگرديد  . 
 

امكان دارد ويروسها از طريق فايل هاي ضميمه وارد شوند، پس جلـوگيري از ورود فايـل هـاي ضـميمه
ب، بـا   بـه هـر ترتيـ     . هم مي تواند مانع از آلودگي سيستم شود، ولي اين آار آمي غيـر عـادي اسـت                 

 ed that could potentially be aانتخـاب گزينـه  

 . توانيد آنها را ذخيره يا باز آنيد
ويروس ها مـي تواننـد مثـل آتشـي          . ع از انتشار ويروس ها بشويد     و يك آار خوب ديگراين است آه مان       

آه در خرمن مي افتد 

applications try to send mail as meباانتخاب اين گزينـه اگـر بخواهيـد اطالعـات رااز     .  راعالمت بزنيد
 ارسال آنيد يا برنامه هايي را به اجرا در بياوريد آه از آتابچه آدرس هـاي شـماEmailطريق يك وب با     

استفاده مي آنند، آادر محاوره ا
را

 . نامه آدام است

 استفاده آنيد، مي توانيد نامه هاي خـود  OE6 گرفته ايد از Hotmailاگر ميخواهيد براي حسابي آه از     
 Accounts، گزينه   Toolsمنوي  براي اين منظور، از     .  راتنظيم آنيد  Hitmailرا بخوانيد، ولي بايد     

 .  را به اجرا در آوريدInternet Account از اين جا ، ويزارد – ١
 ممكن است حاوي ويروس ماآرو باشند، پس بهتـWord اسناد   – ٢
آن
 .  اسكريپت نويسي را ازآار بيندازيدRestricted با گذاشتن نامه در منطقه – ٣
 جلوي آرم هاي پست الكترونيك را بگيريد و نامه هاي ارسالي را از همين جا معاينه آني– ۴

 .  جلوي فايل هاي خطر آفرين را بگيريد– ۵
 
در پنجره آوچكي در سمت چپ پنجره اصـلي         را) Steaming(» جاري« اصوات و تصاوير     Media بار   – ٨٢

بدين ترتيب مي توانيد به آساني تراك سي دي يا ايستگاه راديـويي در حـال پخـش را                   . پخش مي آند  
 . بدون ترك وب سايت مشاهده آنيد

 
٣

اين پنجره قابل آوچك و بـزرگ  .  را به مكان مورد نظر بكشيد   Player آليك آرده و     undockك  سفيد آوچ 
.  در جاي خود ميخ آوب شود، دوبار روي دآمه سفيد رنگ آليك آنيدPlayerآردن است اگر ميخواهيد 

 
۴

Media Player   مشاهده يا گوش آنيد، با آليـك روي دآمـه Media Options  و سـپس Settings  گزينـه 
Play Web media in the barرا خاموش آنيد  . 

 
۵
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 وقتي موسيقي يا فيلمـي از اينترنـت در حـال پخـش اسـت، رو                             – ٨۶
lPlayerآه ممكن است ( اضافه شود يا برنامه پخش پيش فرض Favortiesليست 

Media playerجرا در بيايد به ا . 
 
آليـ        .  يافتن فيلم و موسيقي را آسان آـرده اسـت          Media» بار «- ٨٧

وجـود                » بـار «راديو اينترنتي و تراك هاي موسـيقي زيـادي در ايـن             
Windows Media.com  خود مايكروسافت مي آيند و اگر روي لينك هـاي MoreMedia  يـا ide 

 را خواهيد Windows Media.com آليك آنيد، سايت آامل Media Optionsدر منوي 

 
   وجود دارد، ولـي بـه طـور پـيشIE6 هنوز هم در     Redio خط ابزار    -٨٨

   برويد و زيـر بخـش   Advanced ، به صفحه Internet Options ، گزينه Toolsمنوي 
Always show internet Explorer Radio toolbarرا عالمت بزنيد  . 

 
٨٩ - IE6 با ماوس هايي آـه غلطـك داشـته باشـند خيلـي خوبكـار        

امروزه، از طريق اين نوع ماوس ها امكان زوم آردن تصاوير و بازي آردن را فراهم 

Enable personalized Favorties Menu  را عالمت بزنيد تا وقتي به منـوي 
Favorite             بـراي ظـاهر آـردن تمـام     .  رفتيد، فقط سايت هايي ظاهر شوند آه اخيرًا مشاهده آرده ايد

 

 . سازيد

va
function picture ()  

Returm false;  
}  

ي اسـم تـراك آليـك آنيـد تـا بـه
Rea  يـا )Windows 

پ هـاي ويـدئويي، ايسـتگاههاي
دارنـد آـه البتـه همـه آنهـا از سـايت
Radio Gu

 . گرفت

باانتخـاب.  فـرض خـاموش اسـت                
Multimediaگزينـه ،

بسـياري از سـايت هـا. مـي آنـد                   
 . مي آنند

 
 IE و ويندوز ام اي ارائه شده انـد حـاال بـه              Officeصي آه چندي است در مجموعه        منوهاي شخ  – ٩٠

.  برويـد Advanced راانتخاب آرده و به صـفحه  Internet options، گزينه Toolsاز منوي . هم رسيده اند
، گزينه Browingدر قسمت 

s
اگر از منوهاي شخصي خوششان نيامد، مـي        . سايت ها مي توانيد روي فلش رو به پائين آليك آنيد          

 . توانيد آنها را آار بيندازيد
 
٩١ – Cursor       هاي سفارشي جالب هستند، ولي مشهورترين آنترل  Cursor    موسوم به Comet  اصًال 

Cursor، اسـتفاده از     IE6انتظار مي رود بـا      . رواج ندارد، زيرا مي گويند در آامپيوتر جاسوسي مي آند         
 .  استفاده مي آنند دوباره از سر گرفته شودDHTMLهاي سفارشي در وب سايت هايي آه از 

 

 
 در وب سايت خود اضافه آنيـد، بـا آمـك             اگر مي خواهيد امكان استفاده از غلطك هاي ماوس را          – ٩٢

اسكريپت زير، امكان زوم آردن تصاوير را با چرخاندن اين غلطك فراهم 

 
 

 
r count =10  

{  
count = Counting (ocunt);  
Resize (count);  
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function Counting (count){  
if (even.wheeIDetta&lt;=-120)  
count-;  
return count;  
}  
function Counting (count){  
olmage.style.zoom=count+  
“0%”  
}  
 

height = “212”&gt; 
 
.  با استفاده از غلطك ماوس مي توانيد اندازه فونت يك صـفحه وب را نيـز بـه سـرعت تغييـر دهيـد                        -٩

فحه اي به صفحه ديگر مي رويد، صفحه اول را به آرامي تاريك شود و بـه   دوست داريد وقتي از ص   -٩
 Interent ، گزينـه  Tools؟ از منـوي  ) موسـوم اسـت  Fadeعملـي آـه بـه    (ي صفحه بعـد بـاز شـود    

Options   را انتخـاب آــرده و بـه صــفحه Avanced در قســمت .  برويـدBrowsing  گزينـه،Enable Page 
transitionرا عالمت بزنيد  . 

در . مـي آيـد       اگر جزو طر-
ـ مثـل         » بار«اين   » بـار «امكان 

Mediaبااين تفا ،
 
ن            وقتي ف  – ٩٧ ن  لينـك   IE خود ذخيره مي آنيد،      Favortieريمي از يك سايت فريم بندي 

آنـد، ولـي عنـواني آـه بـه آن مـي دهـد،                             پيوند زده شده به آن صفحه را درجاي درست
به      URLو  (عنوان صفحه شروع سايت است     پـس بـه خـاطر      ).  صـفحه شـروع اسـت      URL آن 

 .  ذخيره ،عنواني را براي آن انتخاب آنيد آه معلوم شود از آجا آمده استداشته باشيد آه هنگام

 
 شايد فكر آنيد شرآت هاي نرم افزاري فقط در تالشند ويژگي هاي جديدي بـه محصـوالت خـود                    – ٩٨

اضافه آنند يا ويژگي هاي قبلي را تغيير دهند، ولي يكي از داليل اصلي توليد نسخه هاي جديـد نـرم                     
 خيلـي آمتـر از قبـل بـا اشـكال            IE6خالصه بگوئيم، بـا     . اشكاالت و بهتر آردن برنامه است     افزارها رفع   

 . مواجه خواهيد شد
 
 و اگر بااشكالي مواجـه بشـويد، مايكروسـافت دوسـت دارد بدانـد، شـايد گـزارش هـاي خطـا در                        – ٩٩

Office XPدر ويندوز .  را ديده باشيدXPبدهيد، ولي اگر الزم نيست آاري انجام.  هم همين طور است 
IE                            قفل آند يا از آار بيفتد آادر محاوره اي باز خواهد شد آـه از شـما مـي خواهـد دآمـه اي را آليـك 

onmousewheel = “Picture()”  
width = “283”  

٣
 Font Sizeبـااين آـار، همـان پـنج حـالتي آـه در ليسـت        .  را نگه داريـد و غلطـك را بچرخانيـد   Ctrlآليد 

 . هستند به دست مي آيد
 
 به Small اندازه پيش فرض فونت ها را از  IE6 بعيد است الزم شود اندازه فونت را عوض آنيد، زيرا            -٩۴

Mediumتغيير داده است  . 
 
۵
رو

 
 خوشـتان Realاآسپلوررگونه  » بار« هستيد، حتمًا از     ReaIPlayerفداران      ٩۶

جستجو به دنبال فيلم، موسيقي، راديـو اينترنتـي ميسـر اسـت، درست
 .  باز ميشوندRealPlayerوت آه تمام اينها در پنجره 

وا شده را به ع
ي ذخيـره مـي 

هم شبيه 
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مايكروسافت در نظـر دارد از ايـن اطالعـات در جهـت بهبـود نسـخه              . آنيد و گزارش خطا را تحويل دهيد      
 خـوب جـواب داد و تمـام    Office XPايـن طـرح در خصـوص    . بعدي نرم افزار اينترنتي خود اسـتفاده آنـد  

اگـر  . خطاهايي آه در نسخه بتاي اين نرم افزار آشكار شدند ،در محصـولي نهـايي از بـين رفتـه بودنـد                 
مشكلي آه با آن مواجه شده ايد قبًال حل شده باشد، لينكي در اختيارتان قرار مي گيرد آـه شـما را                      

 دفعـه بعـد اجـرا خواهـد         IE نفرستيد،   حتي اگر گزارش را   . به نسخه رفع اشكال شده هدايت مي آند       
 . شد

 
 اگر مي خواهيد بدانيد چه نوع اطالعاتي را به مايكروسافت مي فرستيد، روي لينـك موجـود در       – ١٠٠

اگر مي خواهيد بدانيد آنها به دنبال چه اطالعاتي از شما هستيد، بـه              . آادر محاوره گزارش آليك آنيد    
 . آدرس زير سر بزنيد

http://officewaston.officeupdate.microsoft.com/Data%20collection%2policy.htm  
 

 بكنيـد، يـا     Uninstall را   IE6اگر نظرتان عوض شد و خواستيد       .  خيلي آسان است   IE6 برداشتن   – ١٠١
چـرا آـه قصـد داريـد     ( ببينيـد  IE را نصب آنيـد بـدون اينكـه پيـام خطـايي دربـاره              ٢٠٠٠خواستيد ويندوز   

ــر    ــديمي ت ــدوز IEنســخه ق ــد IE6 را روي ٢٠٠٠ در وين ــره ) نصــب آني ــه Control Panel، از پنج  برنام
Add/Remove Programs   را اجـرا و گزينـه Microsoft Internet Explorer 6 and Interenet Tools را 

 Restore the previous windows آرديــد، گزينــه Uninstall را IE6بعــد از ايــن آــه . انتخــاب آنيــد 
conifigurationرا انتخاب آنيد  

 
 
 

 
  .به اين ميباليم كه آزاد ترين انسانها هستيم

 يا حق
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