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  SECURITY نگاهی به برگه ●

 

 

 وقتی شما به اینترنت وصل می شوید ، فورا به یک سری موضوعات برخورد می نمایید که قبال با آنها سر و کار نداشته اید . امنیت

 

▪ Internet : سایت هایی که شما دیدن کرده اید و در یکی از دسته بندی ها قرار ندارند ، امنیت پیش فرض بر روی Medium 

 )متوسط ( تنظیم شده است.  

 : Local Internet ▪سایت هایی که شما می توانید در اینترنت شرکتتان به آنها دسترسی پیدا کنید ، امنیت پیش فرض بر روی 

 Medium – lowتنظیم شده است.  

 : Trusted Sites ▪سایت های وبی که درجه باالیی از اطمینان را دارند و برای شما مطالب زیان اور نمی فرستند ، امنیت پیش 

فرض بر روی Low تنظیم شده است.  

 ( Security )و خصوصی سازی . ( parivacy ) مبحث امنیت ، شامل حمایت از کامپیوتر شما در مقابل نرم افزارهای نا مطمئن 

 Internet است . مبحث خصوصی سازی شامل حمایت از اطالعات هویتی شماست . برای پیکر بندی تنظیمات امنیت در

 Explorer، در کادر محاوره Internet Options بر روی برگه Scurity کلیک کنید که ما در این بخش به آن نگاهی می کنیم 

. برای پیکر بندی تنظیمات خصوصی سازی از برگه Privacy استفاده کنید که ما در بخش آینده به ان نگاهی می کنیم.  

برگه Security به شما اجازه می دهد که برای چهار ناحیه یک سطح کلی امنیت را مشخص کنید . هر ناحیه به طور پیش فرض 

محدودیتهای امنیتی مختص به خودش را دارد . که به Internet Explorer می گوید که چگونه محتوای صفحات وب ، مانند 

کنترل های ActiveX و اپلتهای جاوا را به طور پویا مدریت کند . این نواحی به صورت زیر هستند:  
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Plug – ins ها ، اپلت های جاوا ، اسکریپت ها ، فایل ها و فونت های دریافت شده و اعتبار سنجی کاربر . 

 

 . مثال ، شما ممکن است پیغامی را دریافت کنید که با نام شما به شما خوش آمد گویی می کند

ا بر روی کامپیوتر شما ذخیره می کند ، فقط همان سایت وب می تواند به کوکی دسترسی پیدا کند ، وقتی سایتی یک کوکی ر

برای دیگر سایت های وب آن کوکی قابل دسترسی نیست . به عالوه ، سایتی که کوکی را ایجاد کرده ، نمی تواند به دیگر اطالعات 

 . ذخیره شده بر روی کامپیوترتان دسترسی پیدا کند

 

برای تغییر سطح جاری امنیت یک ناحیه ، ناحیه را انتخاب کنید و دکمه Default Level را کلیک کنید و سپس میله لغزنده را 

 : Restricted Sites ▪سایت هایی که از انها دیدن می کنید ، اما مطمئن نیستید . امنیت پیش فرض بر روی High تنظیم شده 

است.  

  PRIVACYاستفاده از برگه● 

 از سایتی در اینترنت دیدن می کنید ، این سایت می تواند اطالعاتی درباره شما را در یک فایل ذخیره کند ، که این فایل بر 

وقتی

تان اجرا شوند باز می کند . این یک تنظیم نسبتا مطمئن است که برای استفاده روزمره خوب است و پیش فرض انتخاب شده 

است : Medium – low ▪.مانند Medium است ، اما بدون اینکه هشداری را بدهد.  

 : Low ▪هیچ هشداری نمی دهد ، اما ActiveX و اپلت های جاوا را به طور خود کار اجرا می کند . این گزینه تنظیمی با کمترین 

امنیت است.  

بر روی دکمه Custom Level کلیک کنید تا تنظیمات خود را در کادر محاوره Security Settingsایجاد کنید . شما می 

توانید طبقه بندی های مشخصی را که می خواهید مدریت کنید ، به طور مجزا پیکر بندی کنید ، مانند کنترل های Active و 

روی کامپیوتر شما جای می گیرد . این فایل  ) Cookieکوکی ( نامیده می شود که ممکن است شامل نام ، آدرس پست 

الکترونیکی ، و اطالعات شخصی دیگری که شما عرضه می کنید و هر میل و سلیقه ای که در هنگام دیدار از سایت ارائه می کنید ، 

باشد . وقتی مجددا از آن سایت دیدن می کنید ، سایت به کوکی دسترسی پیدا می کند تا سایت را برای دیدار شما سفارشی کند . 

به ناحیه امنیتی جدیدی که می خواهید استفاده کنید ، منتقل کنید: 

 : High ▪مانع از ورود هر گونه مطالبی که به سیستم تان آسیب می رساند ، می شود . کوکی ها مختل می شوند ، بنابراین 

تعدادی از سایت های وب مورد نظرتان کار خواهد کرد. 

 : Medium ▪یک کادر محاوره هشدار دهنده را در Internet Explorer ، قبل از اینکه ActiveX یا اپلت های جاوا در سیستم 
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 نواع کوکی هاا ●

 

 

 : First – party cookies ▪کوکی های دسته اول که بر روی کامپیوتر ایجاد می شوند ، یا به وب سایتی فرستاده می شوند که 

در حال حاضر از آن دیدن می کنید.  

: Third – party cookies ▪کوکی های دسته سوم که بر روی کامپیوتر ایجاد می شوند یا به وب سایتی فرستاده می شوند که 

در حال حاضر از آن دیدن نمی کنید . مثال سایتی که بر روی سایتی که شما در حال دیدن آن هستید ، تبلیغ می کند و ممکن  

 یک کوکی را ایجاد کند تا کامپیوتر شما را برای اهداف بازاریابی خود ردیابی کند.  

 : Unsatisfactory cookies ▪یا کوکی های نامناسب که اجازه می یابند تا به اطالعات شخصی شما دسترسی پیدا کنند ، تا 

بدون رضایت و آگاهی شما از آنها استفاده کنند.  

با استفاده از تنظیمات برگه Privacy کادر محاوره Internet Options می توانید به همه سایت های وب اجازه دهید تا کوکی 

 را بر روی کامپیوترتان ذخیره کنند ، یا فقط برخی سایت ها این کار را انجام دهند ، یا اینکه هیچ سایتی نتواند این کار را انجام 

دهد . قبل از اینکه به این تنظیمات نگاهی بکنیم ، بهتر است با انواع کوکی ها آشنا شویم:  

 Internet یا کوکی های سمج و دائمی که بر روی کامپیوتر شما ذخیره می شوند و بعد از اینکه▪ Persistent cookies : 

Temporary  را بستید ، در انجا باقی می مانند . شما بیشتر دیدید که چگونه با استفاده از گزینه های بخشExplorer 

 Internet Filesبرگه General کادر محاوره Inetrent Options کوکی ها را پاک کنید.  

 : Temporary cookies ▪یا کوکی های موقتی که فقط تا مدتی که Internet Explorer باز است بر روی کاپیوتر شما 

ذخیره می شوند . وقتی که Internet Explorer بسته می شود ، این کوکی ها پاک می شوند.  
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 ایجاد اولویتهای کویکی ●

ها رفتار خواهید کرد ،  برای مشخص کردن اینکه چگونه در اینترنت با کوکی Settings ، از میله لغزنده بخش Privacy در برگه

 

Accept All Cookie  و بر روی کامپیوترتان ذخیره می نماید و هر کوکی که بر روی ، همه کوکی ها را از همه سایت ها پذیرفته

 . کامپیوترتان موجود است ، می تواند توسط سایتی که آن را ایجاد کرده ، مورد دستیابی قرار گیرد

 

 one – size – fits – all استفاده می کنید تا اولویتهایتان را تنظیم کنید ، ترتیبی از ( slider ) وقتی شما از نوار میله لغزنده

rule را ایجاد می کنید که در همه سایت های وبی که از آن دیدن می نمایید ، به کار می رود . 

کلیک  Import برای اینکه تنظیمات سفارشی که در فایلی بر روی کامپیوترتان ذخیره کرده اید را به کار گیرید ، بر روی دکمه

کار  Open می باشد و همانند کادر محاوره Open ، که شبیه یک کادر محاوره باز شود Privacy import کنید تا کادر محاوره

 . می کند

استفاده نمایید:  

Block All Clookies : ۱ – این کار را انجام می دهد که هیچ سایت وبی اجازه ندارد کوکی هایی را بر روی کامپیوترتان ذخیره 

کند و کوکی های فعلی که ذخیره شده اند ، قادر نیستند تا توسط سایتی که آنها را ایجاد کرده اند ، خوانده شوند.  

High blocks all cookies : ۲ – سایت هایی که سیاست خصوصی سازی فشرده را ندارند و کوکی هایی را که اطالعات 

شخصی را بدون آگاهی یا رضایت شما جمع آوری می نمایند را بلوکه می کند ) نمی پذیرد. (  

 ▪نکته : سیاست خصوصی سازی فشرده ( compact privacy policy ) ، گزارش خالصه شده ای است که قابل خوانده شدن 

توسط کامپیوتر می باشد و درباره اینکه چگونه یک سایت اطالعات شخصی را اداره می کند ، توضیح می دهد.  

Medium High Block ۳ – به شکل زیر است:  

 Third – party cookiesیا کوکی های دسته سوم از سایت هایی هستند که یک سیاست خصوصی سازی فشرده دارند.  

 Third – party cookiesیا کوکی های دسته سوم از سایت هایی که از اطالعات شخصی بدون آگاهی و رضایت شما استفاده 

می کنند .  

 First – party cookiesیا کوکی های دسته اول از سایت هایی که از اطالعات شخصی شما بدون رضایت و آگاهی شما استفاده 

می کنند.  

 Medium، تنظیم پیش فرض است و کوکی های دسته سوم مربوط به سایت هایی که یک سایت خصوصی سازی فشرده ندارند 

و سایت هایی که از اطالعات شخصی بدون آگاهی و رضایت شما استفاده می کنند را متوقف می کند . این تنظیم کوکی های 

دسته اول  –را که از اطالعات شخصی بدون رضایت و آگاهی شما استفاده می کنند را محدود می کند.  

 Low، کوکی های دسته سوم سایت هایی که یک سایت خصوصی سازی فشرده ندارند و سایت هایی که از اطالعات شخصی بدون 

اگاهی و رضایت شما استفاده می کنند را محدود می کند.  
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 Advanced کوکی های دسته اول و سوم ، بر روی دکمه Prompt یا Accept  ،Block برای انتخاب هر یک از گزینه های

 . باز شود Advanced Privacy Settings کلیک کنید تا کادر محاوره

کلیک کنید و سپس گزینه ای را که می خواهید انتخاب  Override Automatic Cookie Handling نتخاببر روی کادر ا

 . کلیک کنید OK کنید . اگر شما مایلید به نشست کوکی ها اجازه دهید ، در آن کادر انتخاب کلیک کنید و سپس بر روی دکمه

کلیک کنید تا  Edit در بخش سایت های وب بر روی دکمهمربوط به سایت های وب شخصی ،  Privacy برای ایجاد تنظیمات

 . باز شود Per Site Privacy Actions کادر محاوره

 

کامل سایتی که می خواهید به آن اجازه کامل دسترسی بدهید یا اینکه آن را متوقف کنید ،  Address of web  ،URL در کادر

سایت و تنظیمات انتخاب شده شما در  ( domain ) ید . نام حوزهکلیک کن Allow یا Block را وارد کنید و سپس بر روی

را انتخاب کنید ، تا یک سایت را از لیست  Remove All یا Remove ، ظاهر می شود . دکمه Managed Web Sites لیست

 . حذف نمایید

 

  CONTENT استفاده از برگه ●

 

 

ه از آنها ، دستیابی به سایت هایی را محدود کنید و مشخص کنید شامل تنظیماتی است که می توانید با استفاد Content برگه

 . که چگونه می خواهید گواهینامه های دیجیتالی را مدریت کنید
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: content Advisor   شما می توانید دستیابی به سایت های مشخصی در اینترنت را کنترل کنید و مخصوصا اگر بچه ها به

باز  Content Advisor کلیک کنید تا کادر محاوره Enable مفید می باشد . بر روی دکمه کامپیوتر دسترسی دارند ، این روش

 . شود . در این کادر محاوره از برگه ها استفاده کنید تا سطح مطالبی که می خواهید اجازه دهید تا کاربران ببینند ، را تعیین کنید

 : Ratings  قه بندی هایبه شما اجازه می دهد تا از مجموعه ای از طب ( Ratings ) که توسط انجمن ( RSAC ) یا 

Recreational Software Advisory Council  ، برای زبان ، فرهنگی ، مسائل جنسی و خشونت توسعه داده شده است

ورود به آنها را استفاده نمایید . یکی از طبقه بندی ها را انتخاب کنید و سپس میله لغزنده را تا سطح مطالبی که می خواهید اجازه 

 . بدهید ، تنظیم کنید

 

: Approved Sites به شما اجازه می دهد تا لیستی از سایت هایی را ایجاد کنید که همیشه قابل دیدن هستند یا همیشه

 . محدود شده اند ، بدون توجه به اینکه چگونه طبقه بندی شده اند

 

: General فاده می کنند و می توانند مطالبی که طبقه بندی نشده است را ببینند ، این قسمت ، افرادی که از این کامپیوتر است

استفاده نکرده باشد ، ممکن است کاربران مطابلی را ببینند که باعث ناراحتی  RSAC را مشخص می کند . اگر سایت وب از سیستم

، به طوری که کاربران بتوانند صفحات وبی که آنها شود . شما می توانید یک مدیر سیستم داشته باشید که کلمه عبور را وارد کند 

کلیک کنید ، تا کلمه عبور مدیر سیستم را  Creat Password مطالب رنج آور دارند را ببینند . شما می توانید بر روی دکمه

 . عبور جاری را بدانید به یاد داشته باشید که قبل از اینکه بتوانید کلمه عبور را تغییر دهید ، باید کلمه . ایجاد و یا تغییر دهید

 

: Advanced  لیستی از سازمان هایی را نشان می دهد که خدمات ratings را ارائه می دهند . 

 

: Certificates به شما اجازه می دهد تا گواهینامه های دیجیتالی را مدیریت کنید . این گواهینامه ها توسط کالینت مشخصی

هویت کند . وقتی شما از سایتی دیدن می کنید که یک ارتباط مطمئن دارد ، می توانید در استفاده می شود تا سرور ها را تایید 

 Cache مورد گواهینامه سایت تحقیق کنید . این گواهینامه ها تا زمانی که کامپیوتان را مجددا راه اندازی نکرده اید ، در حافظه

 ) . کلیک کنید Clear SSL Stateرا حذف کنید ، بر روی دکمه ذخیره شده اند . برای اینکه به طور دستی این گواهینامه ها 

SSL  مخففSecure Sockets Layer یا الیه حفره امنیتی می باشد ( . بر روی دکمه Publishers  کلیک کنید تا یک ناشر

حرفه ای ، می  XP ویندوز نرم افزاری مخصوص را به عنوان یک ناشر مورد اعتماد بر گزینید . به این معنی که برنامه های کاربردی

 . تواند بدون اینکه از شما اجازه بگیرند ، نرم افزاری را از این مؤسسات دریافت کرده و نصب و مورد استفاده قرار دهند
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: Personal Information به شما اجازه می دهد تا به تنظیمات Windows Auto Complete  یا پروفایل شخصی تان

کلیک کنید تا کاری را که این دکمه انجام می دهد ،  Auto Complete آن را تغییر دهید . بر روی دکمهنگاهی بیندازید و یا 

برای خودتان  ( Adress Book Entry ) کلیک کنید تا یک مدخل کتابچه آدرس My Profile تغییر دهید یا بر روی دکمه

روفایل شما را نمایش دهد . شما می توانید زمانی که از سایتی ایجاد کنید یا یک مدخل کتابچه آدرس موجود را انتخاب کنید تا پ

 . دیدن می کنید و آن سایت به اطالعاتی در مورد شما نیاز دارد ، این اطالعات را برایش بفرستید

 

  CONNECTIONS تنظیمات برگه ●

کلیک  Setup ید . بر روی دکمه، به شما اجازه می دهد که تعیین کنید که چگونه به ایمترنت وصل شو Connections برگه

اجرا شود و ارتباطی به یک فراهم کننده خدمات اینترنت را تنظیم کند . اگر شما از یک  New Connection کنید تا ویزارد

باز شود ، جایی که می توانید  My ISP Settingsکلیک کنید تا کادر محاوره  Settings مودم استفاده می کنید ، بر روی دکمه

 . تان را مشخص کنید ISP ضعیت های یک ارتباط تلفنی بههمه و

 

 

  PROGRAMS نگاهی به برگه ▪

 ویراستار ) HTML Editor ،به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی را به طور پیش فرض انتخاب کنید ، مانند Programs برگه

HTML ) نامه الکترونیکی ، ( E-mail ) سر انجام می توانید  . ط اینترنتی ، تقویم و لیست تماس، خواننده گروه های خبری ، ارتبا

 .را عالمت بزنید تا این مرورگر را به عنوان مرورگر پیش فرض بر روی سیستمتان انتخاب کنید Internet Explorer کادر انتخاب
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  ADVANCED پیکر بندی برگه ●

 

 

 Internet ظیمات را تغییر دهید و بدین وسیله بر رفتار برنامهبا استفاده از این برگه می توانید یک سری تن : Advanced برگه ▪

Explorer کنترل بیشتری داشته باشید . این تنظیمات شامل قابلیت دسترسی ( accessibility )  مرورگری ،( browsing )  ،

می باشد .  HTTP یماتو چگونگی تنظ ( search ) ، و جستجو ( printing ) ، امنیت ، چاپ ( multimedia ) چند رسانه ای

برای فعال کردن یک گزینه بر روی کادر انتخاب کلیک کنید ، و برای غیر فعال کردن یک گزینه ، کادر انتخاب را پاک کنید . 

تغییراتی که شما اعمال کردید ، تا زمانی که دوباره آنها را تغییر دهید ، یا یک فایل پیکر بندی خود کار را دریافت کنید ، یا بر 

به مقادیر اصلی خود  Advanced کلیک کنید ، مؤثر خواهند بود ، بدین ترتیب تنظیمات برگه Restore Default وی دکمهر

 .بر می گردند

Bookmark 

 Bookmarkیکی از کاربردی ترین قسمت هایی که در مرورگرهای مختلف وجود دارد و بیشتر کاربران از آن استفاده نمی کنند ، 

  .می باشد گلچیننی که برای آن قرار داده اند یا با نام ایرا

تا به حال برای همه شماپیش آمده که وارد سایتی می شوید که محتوای آن ، چیزی می باشد که چند وقتی هست بدنبال آن بوده 

حیط اینترنت خارج اید . بعد از گشت و گذار در سایت مورد نظر و خسته شدن از یک وبگردی ، ضربدر مرورگر را میفشارید و از م

 .می شوید

فردای همان روز که وارد اینترنت می شوید و می خواهید ببینید سایت مورد نظری که دیروز در اینترنت پیدا کرده بودید دارای 

ای می باشد تا وارد آن شوید ، هرچه تالش می کنید آدرس سایت را به خاطر نمی آوردید و اینجاست که اگر شما  URL چه آدرس

   . استفاده کرده بودید ، با خیال راحت وارد سایت مورد نظر می شدید Bookmark یکاز 

این امکان را به کاربر می دهد که یک سری دسته بندی برای سایتهای اینترنتی ایجاد کرده و هر سایت را با توجه به  بوکمارک
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حتی بتوانید سایت ذخیره شده را با توجه به پوشه هایی محتوای آن در شاخه مورد نظر ذخیره کند تا هر وقت که خواستید ، به را

  . که ایجاد کرده اید باز کنید

 Internet Explorer در مرورگر / Bookmark آموزش حذف کردن

 
 Organizeرا انتخاب و از لیستی که به صورت کشویی باز می شود گزینه  Favoritesدر منوبار باالی صفحه گزینه -

Favorites ب کنیدرا انتخا . 

و   کلیک کرده و پوشه های زیر مجموعه انتخاب Favorite Bar باز می شود . بر روی فولدر Organize Favoritesصفحه  -

 . کلیک کنید Deleteبر روی کلید 

می  C:\Users\User Name\Favoritesروش دیگه ای برای پاک کردن بوکمارک های اینترنت اکسپلورر رفتن به مسیر  -

 . باشد

   از اینترنت اكسپلورر Bookmarkاستخراج 

 .مرورگر اینترنت اکسپلورر را در کامپیوتر مبدأ باز کنید -

  .و غیره( ظاهر شود File ،Edit ،View هایی چون را بفشارید تا نوار منو )با گزینه Alt ی دکمه  -

 Import/Export Settings ی ب کنید تا پنجرهرا انتخا Import and Export... ی بر روی منوی فایل کلیک کرده، گزینه -

 .ظاهر شود

 .را بفشارید Next ی را انتخاب کرده، سپس دکمه select Export to a file ی در این پنجره، گزینه-

5- Favorites ی را انتخاب کنید . سپس بر روی دکمه Next کلیک کنید. 

 ی ها، بر روی پوشه مندی د را انتخاب کنید. برای استخراج تمامی عالقهها هستی های عالقمندی که مایل به استخراج آن پوشه -

Favorites ی در باالی لیست کلیک کرده، سپس دکمه Next را بفشارید.  

 ی کلیک کرده، مکانی که مایلید بوکمارک ها در آنجا ذخیره شود را انتخاب و در نهایت بر روی دکمه ...Browse ی بر روی دکمه

Export لیک کنیدک. 

 

  از یك كامپیوتر به كامپیوتری دیگر Bookmarkكپی كردن فایل 

، بر روی یک شبکه یا با استفاده از e-mail توانید این کار را از طریق شده را به کامپیوتر دیگر منتقل کنید. شما می فایل استخراج

 .انجام دهید ... و USB یک درایو

 


