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 مشكالت األمان واإلنترنت
 :تتعلم في هذا الدرس كيفية القيام بما يلي

  تخصيص إعدادات األمان فيInternet Explorer. 

  تصنيف المحتوى"تعيين تفضيالت." 

، الذٌن ٌتعاملون مع العمالء فً Impact Public Relationsٌتساءل شركاؤك فً شركة 
وما ٌقلق العمالء، بصفة خاصة، هو  .ن األمانمجال التسوٌق من خالل شبكة الوٌب عادًة ع

تحمٌل بعض المحتوٌات من اإلنترنت التً قد تتسبب فً إتالف البٌانات الموجودة على 
وهناك بعض المخاوف األخرى التً أعرب عنها العمالء والتً تتعلق باألمان مثل  .أجهزتهم

اقع وكٌفٌة نقل المعلومات محتوى هذه المو التحكم فً الوصول إلى مواقع الوٌب على أساس
وتعتبر هذه  .عبر اإلنترنت بأمان وسهولة( مثل معلومات بطاقات االئتمان)الخاصة 

وٌتعامل  .وكذلك لعمالئك Impact Public Relations الموضوعات هامة بالنسبة لموظفً
مع هذه المشكالت عن طرٌق توفٌر مناطق أمان  Microsoft® Internet Explorer برنامج

 (.مرشد المحتوٌات)لتحكم فً محتوٌات الوٌب الحساسة وا

لتعرف كٌفٌة  Internet Explorerتعرف فً هذا الدرس على مناطق األمان الموجودة فً 
مرشد "كما ستتعرف على خطوات تنشٌط أداة  .قٌامها بمساعدتك فً مراقبة مواقع الوٌب

 .Internet Explorerببرنامج " المحتوٌات

 Internet Explorer ألمان فيتخصيص إعدادات ا

وهناك أسباب  —ٌعتبر األمان على اإلنترنت من الموضوعات التً ٌكثر حولها النقاش 
حٌث ٌحتاج موفرو محتوى اإلنترنت وزائرو صفحات الوٌب لمعرفة  .وجٌهة تبرر ذلك

أن  فأنت كمستخدم إنترنت ترٌد .المشكالت المتعلقة باألمان لمساعدتهم على حماٌة بٌاناتهم
تتجنب تحمٌل أي محتوى ٌمكن أن ٌتسبب فً إتالف البٌانات المخزنة لدٌك على جهاز 

 Securityمناطق األمانمٌزة  Internet Explorerولذلك، ٌوفر لك برنامج  .الكمبٌوتر

Zones كما  .لمساعدتك على التحكم فً أنواع المحتوٌات التً تقوم بتحمٌلها من اإلنترنت
كذلك على قبول أنواع معٌنة من المحتوٌات المخزنة على صفحات  تساعدك مناطق األمان

 .الوٌب أو فرض الرقابة علٌها أو رفضها

حٌث ٌتم فً المرحلة األولى تصنٌف  .من مرحلتٌن Security Zonesوتتكون عملٌة استخدام 
لكل منطقة  Security Level، وٌتم تطبٌق مستوى أمان Zones صفحات الوٌب إلى مناطق

 .مرحلة الثانٌةفً ال

أو المنطقة " Local Intranet"ٌمكنك تصنٌف الصفحات باعتبارها تنتمً إلى المنطقة 
"Trusted Sites " أو المنطقة"Restricted Sites " أو المنطقة"Internet."  ٌمكنك بعد ذلك

 ".Custom"أو " Low"أو " Medium"أو " High" —تعٌٌن مستوى أمان لكل منطقة 
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 ن االفتراضيةمناطق األما

 األمان الوصف المنطقة

Local Intranet  تشتمل عادًة على الموارد التً تعتبر جزًءا من
 (.إنترانتأو ) شبكة االتصال الداخلٌة بشركتك 

Medium 

Trusted Sites  تحتوى على المواقع التً تثق فً توفر إمكانٌة
تحمٌل محتوٌات منها دون أدنى قلق، مثل أحد 

 .الرسمٌة Microsoft مواقع تحمٌل

Low 

Restricted Sites تقوم  .تتضمن مواقع الوٌب التً ال تثق بها
بتعٌٌن مواقع لهذه المنطقة إذا لم تكن متأكًدا من 

أنك تستطٌع تحمٌل الملفات وتشغٌلها من هذا 
الموقع دون إتالف الكمبٌوتر الخاص بك أو 

 .إتالف بٌاناتك

High 

Internet  بخالف الموجودة على جهاز تشمل كل الملفات
الكمبٌوتر الخاص بك والموجودة على شبكة 

 .اإلنترانت لدٌك والملفات المعٌنة لمنطقة أخرى
وتندرج معظم صفحات الوٌب الموجودة على 

 ".منطقة إنترنت"اإلنترنت تحت الفئة 

Medium 

تً ٌمكن تحمٌلها إن ما ٌعنٌك عند قٌامك بتعٌٌن أحد مستوٌات األمان، هو نوع المحتوٌات ال
 Internet Explorerحٌث تحدد مستوٌات األمان اإلجراء الذي ٌقوم به  .من صفحات الوٌب

أو مٌزة إضافٌة ٌمكن أن تؤدي إلى إتالف  مكّونعند مصادفة صفحة وٌب تحتوي على 
ضع دائًما فً اعتبارك أن القول بأن  .البٌانات الموجودة على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك

، ال ٌعنً بالضرورة أن هذا المحتوى شائن أو مصمم "قد ٌسبب تلًفا"صفحة وٌب محتوى 
تحكم معٌنة من محتوٌات صفحة الوٌب، مثل عناصر  افهو ٌعنً أن أنواعً  .لهدف إجرامً

ActiveX ( وهً مكونات صغٌرة مضمنة فً صفحات الوٌب وٌتم تشغٌلها على جهاز
وذلك إذا كان منشئ هذه الصفحات قد قام  ، لدٌها القدرة على إحداث ضرر،(الكمبٌوتر

ٌعتبر استخدام مناطق األمان لمنع تحمٌل  .بتصمٌمها لهذا الغرض أو على نحو غٌر سلٌم
على جهاز الكمبٌوتر الخاص بك نوًعا من تالفً المخاطر " التً قد تسبب تلًفا"المحتوٌات 

 .ولٌس رٌبًة أوشك

ٌمكنك اختٌار قبول محتوٌات أحد 
المصادر الموثوق بها بشكل دائم من 

خالل النقر فوق خانة االختٌار 
Always Trust Content From 

اسم "الثقة بالمحتوى دائًما من )
 (."المصدر
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 :ه مكونات صفحة الوٌب التً قد تسبب تلًفاوإلٌك اإلجراء الذي ٌقوم به كل مستوى تجا

 األمان العالي High:  ٌعملInternet Explorer  على منع تحمٌل المحتوى أو
سٌظهر مربع رسالة ٌوضح أن هذا . العملٌات، التً قد تسبب تلًفا، على جهاز الكمبٌوتر

 ".High"المحتوى قد ال ٌتم عرضه بصورة صحٌحة نظًرا إلعداد األمان 

 

 ان المتوسطاألم Medium:  ٌعرض برنامجInternet Explorer  مربع الحوار 
Security Warning  عند زٌارتك لموقع تتم محاولة تحمٌل محتوٌات منه إلى محرك

ٌمكنك استخدام مربع الحوار هذا لتحمٌل . األقراص الثابتة لدٌك، كما هو موضح بأسفل
 .المحتوٌات

 

 أمان منخفض Low:  برنامج ٌتجاهلInternet Explorer محتوٌات قد تسبب تلًفا  أٌة
وٌعرض المحتوٌات دون عرض أي مربع حوار ٌوضح وجود بٌانات على صفحة الوٌب 

 .من الممكن أن تسبب تلًفا

 أمان مخصص Custom:  ٌتٌح لكInternet Explorer  إمكانٌة تحدٌد أنواع البٌانات
ذا الخٌار مع المستخدمٌن الخبراء باستخدام ه Microsoftتوصً ) .التً ٌمكنك تحمٌلها

 (.فقط
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 Security مناطق األمان مقابل مستويات األمان

Levels 

إنترانت محلٌة أو المواقع  منطقة األمان هً المجموعة التً تنتمً إلٌها صفحة الوٌب مثل
وٌوضح مستوى األمان كٌفٌة التعامل مع  .الموثوق بها أو المواقع المحظورة أو اإلنترنت

أو " High"ت الوٌب التً تنتمً إلحدى مناطق األمان بمستوٌات من الحذر تتراوح بٌن صفحا
"Medium " أو"Low " أو"Custom." 

" Security"للتحكم فً مناطق األمان ومستوٌات األمان لدٌك، استخدم عالمة التبوٌب 
 .التالً ، كما هو موضح بالرسم التوضٌحً"Internet Options"الموجودة فً مربع الحوار 
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  عرض مناطق األمان

 .Internet Explorerفً هذا التمرٌن، تستعرض مناطق األمان المتاحة لدٌك فً 

 .Internet Explorerابدأ تشغٌل برنامج  1

 ".Internet Options"، انقر فوق "Tools"من القائمة  2

 ". Internet Options "سٌظهر مربع الحوار 

 ".Security"، انقر فوق عالمة التبوٌب " Internet Options "من مربع الحوار  3

فً " Medium"كإعداد افتراضً، كما ٌتم عرض مستوى األمان " Internet"ٌتم تحدٌد 
 .أسفل مربع الحوار

 ".Trusted Sites"انقر فوق  4

، وٌتم "Trusted Sites"معلومات عن المنطقة " Security"تعرض عالمة التبوٌب 
ا" Low" عرض مستوى األمان ًٌ  .فً الجزء السفلً من مربع الحوار افتراض

 ".Restricted Sites"انقر فوق  5

، وٌتم "Restricted Sites"معلومات عن المنطقة " Security"تعرض عالمة التبوٌب 
ا" High"عرض مستوى األمان  ًٌ  .فً الجزء السفلً من مربع الحوار افتراض

 ".Local Intranet"انقر فوق  6

، وٌتم "Local Intranet"معلومات عن المنطقة " Security"مة التبوٌب تعرض عال
ا" Medium"عرض مستوى األمان  ًٌ  .فً الجزء السفلً من مربع الحوار افتراض

 ".Ok"انقر فوق  7

 ".Internet Options"ٌتم إغالق مربع الحوار 

 تغيير مستوى األمان إلحدى المناطق

للحصول على مستوى " Internet"ة إعادة تكوٌن المنطقة تتعرف، فً هذا التمرٌن، على كٌفٌ
 .لنفس المنطقة" Medium"ثم استعادة مستوى األمان االفتراضً " High"األمان 

 تلميح
من عالمة " Custom Level"ٌمكنك إنشاء إعداد أمان مخصص عن طرٌق النقر فوق الزر 

 ActiveXت مثل عناصر تحكم إذا لم تكن على دراٌة كبٌرة بموضوعا ".Security"التبوٌب 
الصغٌرة والبرمجة النصٌة وعملٌات اإلنترنت األخرى، ٌنبغً علٌك استخدام  Javaوتطبٌقات 

 .Internet Explorerفقط فً برنامج " Low"و" Medium"و" High"مستوٌات األمان 

 ". Internet Options "، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 ". Internet Options "سٌظهر مربع الحوار  2

 ".Security"انقر فوق عالمة التبوٌب  3

 ".Apply"حرك الشرٌحة مستوى واحد ألعلى ثم انقر فوق  4

إلى " Medium"من مستوى األمان " Internet"تتم إعادة تعٌٌن مستوى األمان للمنطقة 
 ".High"مستوى األمان 

 ".Ok"انقر فوق  5

" High"بمستوى " Internet"تندرج تحت المنطقة ستتم معاملة كافة صفحات الوٌب التً 
 .من األمان والحذر
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ثم اضغط مفتاح اإلدخال  msnbc.msn.com، اكتب "Address"فً الشرٌط  6
(Enter.) 

على الكمبٌوتر الخاص بك، إال أنك تتلقى رسالة توضح  MSNBCتتم محاولة فتح صفحة 
، لذا من المحتمل أال ٌتم ActiveX أن إعدادات األمان الحالٌة تحظر تشغٌل عناصر تحكم

 .عرض الصفحة بوضوح

 ".Ok"انقر فوق  7

مع عدم تحمٌل المحتوٌات  MSNBCبتحمٌل صفحة  Internet Explorerٌقوم برنامج 
 .غٌر اآلمنة

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  8

 .”Internet Options“سٌظهر مربع الحوار 

 ".Security"التبوٌب  انقر فوق عالمة 9

 ".Ok"، ثم انقر فوق "Apply"وانقر فوق " Custom Level"انقر فوق الزر  11

 ".Medium"إلى " Internet"تتم إعادة تعٌٌن مستوى األمان للمنطقة 

 ".Refresh"على شرٌط األدوات، انقر فوق الزر  11

، لٌخبرك بأن Security Warningمربع الحوار  Internet Explorerٌعرض برنامج 
 .الموقع سٌحاول تحمٌل بعض المحتوٌات إلى محرك األقراص الثابتة لدٌك

 .لتشٌر إلى أنك تثق فً هذا الموقع Yesانقر فوق  12

إلى محرك األقراص  MSNBCبتحمٌل محتوٌات  Internet Explorerٌقوم برنامج 
 .الثابتة لدٌك

 لمناطق األمان Web Pagesتعيين 

كم فً مستوى األمان لكل منطقة من مناطق األمان، ٌمكنك تعٌٌن صفحات باإلضافة إلى التح
وٌجب أن ٌتولى مسؤول الشبكة  ".Restricted Sites"و" Trusted Sites"إلى المنطقتٌن 

وتندرج كافة صفحات الوٌب  ".Local Intranet"تعٌٌن صفحات الوٌب والموارد للمنطقة 
ٌعنً أن صفحات الوٌب على اإلنترنت تم  ، وهو ما"Internet"األخرى تحت المنطقة 

ًٌا على مستوى األمان  إذا أردت تعٌٌن صفحات وٌب إلى  ".Medium"إعدادها افتراض
، ستحتاج إلى إضافة الصفحات ”Restricted Sites“أو المنطقة  ”Trusted Sites“المنطقة 

ا إلى المنطقة المالئمة ًٌ  .ٌدو
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 تلميح
بخالف )، ألنها تتضمن كافة المستندات "Internet"المنطقة ال ٌمكنك إضافة مواقع وٌب إلى 

ٌنبغً علٌك تعٌٌن . التً ال تنتمً إلى أي منطقة أخرى( المستندات الموجودة على جهاز الكمبٌوتر
عند الرغبة فً استخدام تطبٌقات فعالة على موقع  ”Trusted Sites“صفحة وٌب إلى المنطقة 

 .Security Warningالوٌب دون أن ٌزعجك مربع الحوار 

عن طرٌق إضافة مواقع  ”Restricted Sites”و ”Trusted Sites“ٌمكنك إدارة المنطقتٌن 
 .من قائمة صفحات الوٌب الخاصة بكل منطقة أو حذفها

 

 تلميح
على خٌار لطلب استخدام المواقع الموثوق بها  ”Trusted Sites“ٌشتمل مربع الحوار 

أكثر أماًنا من البروتوكول  اإصدارً  HTTPSروتوكول وٌعتبر الب) .HTTPSلبروتوكول 
HTTP.)  إذا كنت ترٌد تضمٌن صفحات وٌب ال تستخدم بروتوكولHTTPS  فً المنطقة

“Trusted Sites” ٌجب إلغاء تحدٌد خانة االختٌار ،"Require server verification 

(https) for all sites in this zone." 
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 طق األمان وإزالتهامن منا Web Pagesإضافة 

إلى المنطقة  Microsoftتتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة إضافة الصفحة الرئٌسٌة لـ 
“Trusted Sites” ثم بعد ذلك، وقبل إغالق مربع الحوار  .لدٌك“Trusted Sites” تتعرف ،

 .”Trusted Sites“على كٌفٌة إزالة الموقع من المنطقة 

 .”Internet Options“وق ، انقر ف"Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“سٌظهر مربع الحوار 

 ".Security"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

 .”Trusted Sites“انقر فوق  3

فً الجزء  ”Trusted Sites“مستوى أمان المنطقة " Security"تعرض عالمة التبوٌب 
 .السفلً من مربع الحوار

 

 ".Sites"انقر فوق الزر  4

 .”Trusted Sites“ض مربع الحوار ٌتم عر
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 Require server verification (https:)for all"قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار  5

sites in this zone." 

 .ٌتم إٌقاف تشغٌل هذا الخٌار

ثم  microsoft.com، اكتب "Add this Web site to the zone"فً مربع النص  6
 ".Add"انقر فوق الزر 

باعتبارها أحد  Microsoftالصفحة الرئٌسٌة لـ " web sites"مربع النص  ٌعرض
 .المواقع الموثوق بها

، ثم انقر فوق الزر Microsoft، حدد اإلدخال "web sites"فً مربع الحوار  7
"Remove." 
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، وال ٌصبح هذا الموقع أحد المواقع Microsoftٌتم حذف إدخال الصفحة الرئٌسٌة لـ 
 .الموثوق بها

 .”Ok“انقر فوق  8

 .”Trusted Sites“ٌتم إغالق مربع الحوار 

 ".Ok"انقر فوق  9

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 
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 Content تعيين تفضيالت تصنيف المحتوى

ٌتصفحون  Impact Public Relationsانتشرت شائعات توضح أن بعض موظفً شركة 
 Content"تساعدك مٌزة  .خدامها إلنهاء عملهمالوٌب من أجل الترفٌه بدالً من است

Advisor "الخاصة ببرنامج Internet Explorer  ًفً السٌطرة على أنواع المواقع الت
 .ٌمكن للمستخدمٌن زٌارتها على اإلنترنت

، المعروفة مسبًقا (ICRA)بالتعاون مع مؤسسة تصنٌف محتوى اإلنترنت  Microsoftتوفر 
، وسٌلة للحد من أنواع المواقع التً (RSACi)للبرامج الترفٌهٌة باسم المجلس االستشاري 
بصورة أساسٌة، ٌمكنك تحدٌد المستوى المتاح من الجنس والُعري  .ٌمكن للمستخدمٌن عرضها

 Content "الستخدام  .والعنف واللغة التً ٌمكن أن تظهر على إحدى صفحات الوٌب

Advisor " ببرنامجInternet Explorerوصول إلى المقطع ، ٌجب ال" Content 

Advisor " الموجود بمربع الحوار“Internet Options”. 

 

من عالمة التبوٌب " Enable"، انقر فوق الزر "Content Advisor"لتشغٌل خاصٌة 
"Content."  عندئذ ٌمكنك تكوٌن المستوى المقبول من اللغة والُعري والجنس والعنف على

تصنٌف إحدى صفحات الوٌب المستوى المقبول المحدد  فً حالة تجاوز .صفحات الوٌب
" Content Advisor"وٌتم تعٌٌن  .، لن ٌتم عرض الصفحةContent Advisorبواسطة 

ا، عند القٌام بتمكٌنه ألول مرة، إلى اإلعداد األكثر محافظة  ًٌ الذي ال ٌسبب استٌاء )افتراض
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ا "Content Advisor"لذا، ٌنبغً علٌك، بعد تشغٌل  (.المستخدمٌن ًٌ ، تكوٌن هذا اإلعداد ٌدو
 .بحٌث ٌالئم احتٌاجاتك

، ٌتم تصنٌف مستوى المحتوى المقبول من اللغة "Content Advisor"عند تكوٌن إعدادات 
 الذي ٌسمح بأقل مستوى"  Level"وتبدأ مستوٌات التصنٌف من  .والُعري والجنس والعنف

 .لمستوى األكثر حرٌة، وهو ا"Level4"من مستوٌات اإلساءة، وتصل إلى 

لمزٌد من المعلومات حول تصنٌفات صفحات الوٌب، ٌمكنك زٌارة صفحة الوٌب الخاصة 
 .فً الرسم التوضٌحً التالً ، والمعروضةICRA (www.icra.org/about/)بموقع 

 

فً مربع الحوار " Ratings"ٌب لتكوٌن مستوى التصنٌف لدٌك، استخدم عالمة التبو
"Content Advisor"ًكما هو مبٌن فً الرسم التوضٌحً التال ،. 

ٌمكنك أًٌضا الوصول إلى صفحة 
عن  ICRAالوٌب الخاصة بالموقع 
مزٌد من "طرٌق النقر فوق الزر 

الموجود فً عالمة " المعلومات
فً الحوار " تصنٌفات"التبوٌب 

 ".مرشد المحتوٌات"

http://www.icra.org/about/
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ا ًٌ بمعنى أن مواقع الوٌب هً  .فً الوقت الحاضر، ٌعتبر تصنٌف صفحات الوٌب أمًرا اختٌار
ونظًرا لعدم تسجٌل  .للحصول على تصنٌف لها ICRAالتً تقوم بتسجٌل نفسها لدى الموقع 

قع، ٌتعٌن علٌك اختٌار ما إذا كنت ترغب فً تمكٌن مشاهدي صفحات الوٌب من كل الموا
 .عرض المواقع غٌر المصّنفة أم ال

 —إعدادات التمكٌن والتعطٌل والتكوٌن  —" Content Advisor"بالنسبة لجمٌع إجراءات 
هولة تأكد من اختٌارك لكلمة المرور التً ٌمكنك تذكرها بس .ستحتاج إلى تعٌٌن كلمة مرور

 Microsoftإذا نسٌت كلمة المرور، قم بزٌارة صفحة خدمات دعم منتجات  .فٌما بعد
(www.microsoft.com/support )واتصل بالرقم المناسب للحصول على المساعدة. 

http://www.microsoft.com/support
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 Enable Content Advisor تمكين مرشد المحتويات

الخاصة بالمشرف كما  Passwordرٌن، تتعرف على كٌفٌة إنشاء كلمة المرور فً هذا التم
 Internet Explorerالخاص ببرنامج " Content Advisor"تتعرف على كٌفٌة تنشٌط 

ا لمستخدمً اإلنترنت ًٌ  .لتحدٌد من المحتوٌات التً ٌتم إتاحتها تلقائ

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“تم عرض مربع الحوار ٌ

 ".Content"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

 ".Enable"انقر فوق الزر  3

 ".Ok"انقر فوق الزر  4

 " Create Password" أنقر على الزر " General"من التبوٌب 

 ".Create Supervisor Password"ٌظهر مربع الحوار 

 

 

، ثم (Tab)، واضغط مفتاح الجدولة "Password"ع النص قم بإدخال كلمة مرور فً مرب 4
، ثم انقر فوق "Confirm Password"قم بإعادة كتابة كلمة المرور فً مربع النص 

"Ok." 

، وٌظهر مربع التنبٌه "Create Supervisor Password"ٌتم إغالق مربع الحوار 
"Content Advisor " إلخبارك بأنه قد تم تشغٌل خاصٌة"Content Advisor." 

 ".Ok"انقر فوق  5

 ".Content Advisor"ٌتم إغالق مربع التنبٌه 

 ".Ok"انقر فوق  6

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 

مرة ٌجب إنشاء كلمة مرور المشرف 
واحدة فقط، إال إذا كنت ترغب فً 

 .تغٌٌرها
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 Content Advisor Settings تكوين إعدادات مرشد المحتويات

ربع فً م" Level1"تتعرف فً هذا التمرٌن على كٌفٌة تغٌٌر مستوى تصنٌف اللغة إلى 
 ".Content Advisor"الحوار 

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“ٌتم عرض مربع الحوار 

 ".Content"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

واكتب كلمة المرور الخاصة بك فً مربع الحوار " Settings"انقر فوق الزر  3
"Supervisor password Required" ثم انقر فوق ،"ok." 

 
 

ا، ٌتم تحدٌد الفئة  ًٌ  ".Ratings"فً عالمة التبوٌب " Language"افتراض

 .قم بسحب الشرٌحة إلى عالمة التجزئة التالٌة 4

أسفل الشرٌحة، وٌتم عرض نص توضٌحً  Mild Expletives Level1تظهر الكلمات 
 ".Description"فً المنطقة 

 ".Ok"ر فوق ، ثم انق"Apply"انقر فوق  5

، وٌتم إغالق مربع الحوار "Language"إلى الفئة " Level1"ٌتم تطبٌق التصنٌف 
"Content Advisor." 



 اإلنترنت والويب استخدام  3-16

 

 ".Ok"انقر فوق  6

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 

  التعامل مع المواقع غير المصنفة

تخدمون من عرض حتى ٌتمكن المس" Content Advisor"فً هذا التمرٌن، تقوم بتكوٌن 
 .مواقع الوٌب غٌر المصنفة

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“ٌتم عرض مربع الحوار 

 ".Content"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

 ".Content"ٌتم عرض عالمة التبوٌب 

مربع الحوار  واكتب كلمة المرور الخاصة بك فً" Settings"انقر فوق الزر  3
"Supervisor Password Required" ثم انقر فوق ،"Ok." 

 ".Content Advisor"ٌظهر مربع الحوار 

 ".General"انقر فوق عالمة التبوٌب  4

 Users can see sites"، انقر فوق خانة االختٌار "User Options"فً المقطع  5

that have no rating" ثم انقر فوق ،"Apply." 

 .المستخدمون اآلن من مشاهدة المواقع غٌر المصنفة سٌتمكن
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 ".Apply"قم بإلغاء تحدٌد نفس خانة االختٌار، ثم انقر فوق  6

ٌتم استعادة اإلعدادات االفتراضٌة، وال ٌتم السماح للمستخدمٌن بعرض مواقع الوٌب غٌر 
 .المصنفة

 ".موافق"انقر فوق  7

 ."مرشد المحتوٌات"ٌتم إغالق مربع الحوار 

 ".موافق"انقر فوق  8

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 

 Change Supervisor’s Password تغيير كلمة مرور المشرف

بكلمة " Content advisor"فً هذا التمرٌن، تقوم باستبدال كلمة مرور المشرف الحالٌة فً 
 .مرور جدٌدة

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“ٌتم عرض مربع الحوار 

 ".Content"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

واكتب كلمة المرور الخاصة بك فً مربع الحوار " Settings"انقر فوق الزر  3
"Supervisor Password Required" ثم انقر فوق ،"Ok." 

 ".Content"ٌظهر مربع الحوار 

 ".General"انقر فوق عالمة التبوٌب  4
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 ".Change Password"، انقر فوق الزر "Supervisor Password"فً المقطع  5

 ".Change Supervisor Password"ٌظهر مربع الحوار 

 

، اكتب كلمة المرور الحالٌة الخاصة بك، ثم اضغط "Old Password"فً مربع النص  6
 (.Tab)مفتاح الجدولة 
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كتب كلمة المرور الجدٌدة، ثم اضغط مفتاح ، ا"new password"فً مربع النص  7
 (.Tab)الجدولة 

، قم بإعادة كتابة كلمة المرور الجدٌدة، "confirm new password"فً مربع النص  8
 ".Ok"ثم انقر فوق 

 .ٌظهر مربع تنبٌه، ٌوضح أنه قد تم تغٌٌر كلمة المرور بنجاح

 ".Ok"انقر فوق  9

بح كلمة المرور القدٌمة غٌر صالحة لفتح ٌتم تنشٌط كلمة المرور الجدٌدة، وتص
"Content advisor." 

 ".Ok"انقر فوق  11

 ".Content advisor"ٌتم إغالق مربع الحوار 

 ".Ok"انقر فوق  11

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 
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 Disable Content Advisor تعطيل مرشد المحتويات

 ".Content advisor"فً هذا التمرٌن، تقوم بتعطٌل 

 .”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  1

 .”Internet Options“سٌظهر مربع الحوار 

 ".Content"انقر فوق عالمة التبوٌب  2

 ".Disable"، انقر فوق الزر "Content Advisor"فً المقطع  3

 إدخال كلمة" Supervisor Password Required"ٌطلب منك مربع الحوار 
 .المرور

 ".Ok"اكتب كلمة المرور، ثم انقر فوق  4

 ".Content Advisor"ٌتم عرض مربع تنبٌه، ٌوضح أنه قد تم إٌقاف تشغٌل 

 ".Ok"انقر فوق  5

 .ٌتم إغالق مربع الرسالة

 ".Ok"انقر فوق  6

 .”Internet Options“ٌتم إغالق مربع الحوار 

 ملخص الدرس

وتعلمت كٌفٌة تخصٌص  .ت األمان على الوٌبعرض لك هذا الدرس مقدمة عن موضوعا
 .إلدارة مناطق األمان ومستوٌات األمان Internet Explorerإعدادات األمان ببرنامج 

فً " Content Advisor"وأخًٌرا، تعلمت كٌفٌة إعداد تفضٌالت تصنٌف المحتوى باستخدام 
 .Internet Explorerبرنامج 

 :إلى الدرس التالً إذا كنت ترغب فً المتابعة واالنتقال

 Internet Explorerفً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من شاشة " Close"انقر فوق الزر  ■
 .إلغالق المستعرض

 :إذا كنت ال ترغب فً المتابعة واالنتقال إلى دروس أخرى قم بإجراء ما ٌلً

 Internet Explorerفً الزاوٌة العلوٌة الٌمنى من شاشة " إغالق"انقر فوق الزر  ■
 .غالق المستعرضإل

 االمتحان القصير

 لماذا ٌعتبر األمان مشكلة على اإلنترنت؟ 1

 ما هو الفرق بٌن منطقة األمان ومستوى األمان؟ 2

ما هً التصنٌفات األربعة لمناطق األمان والتً ٌمكن تعٌٌنها لصفحات الوٌب، وما هً  3
 مستوٌات األمان التً ٌوفرها كل تصنٌف منها؟

بع الحوار الذي ٌسمح لك بتعٌٌن مناطق األمان ومستوٌاته الستعراض كٌف تصل إلى مر 4
 اإلنترنت؟

 ؟"Content Advisor"ما هً وظٌفة  5
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 التمارين الشاملة

اكتب . من قائمة البرامج Internet Explorerوحدد " Start"افتح القائمة  :1التمرين 
icra.org  فً الحقل"Address " ثم اضغط مفتاح اإلدخال(Enter ) لالنتقال إلى موقع

ICRA . حاول قضاء عدة دقائق فً النقر فوقHyperlinks واستكشاف الموقع. 

سٌظهر مربع الحوار . ”Internet Options“، انقر فوق "Tools"من القائمة  :2التمرين 
“Internet Options” . انقر فوق عالمة التبوٌب"Content ." من المقطع"Content 

Advisor"انقر فوق ، "Enable" ثم انقر فوق عالمة التبوٌب ،"General ." تحت"Rating 

Systems" انقر فوق ،"Find Rating Systems ." من صفحة"Content advisor "
مرشد "، ٌمكنك قراءة المزٌد عن Internet Explorer بالصفحة الرئٌسٌة لبرنامج

 . ، وكذلك مراجعة أنظمة التصنٌف المتوفرة"المحتوٌات


