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 نکته های ضروری
   برای )تنها در صببترتا اتنترنو وصبب  وا کببتد که برناوه در رال اشرا باکبب   (برای کنترل دقیق ترافیک)پس از نصبب

 .(انتخاب گردد Stop And Exitگزتنه  کرده و کلیک راسوآن  برناوه پس از اشرا رویسروتس وتتقف کردن 
 و   (10و8و7)پ تو ختدکار وتن وزوسبب ود کبب ن آ، نرم افزار ها به اتنترنو کنترل دسببترسببا تغییر گزتنه های برای 

 nd aTraffic ، گزتنهونت  از  (آنها )افزاتش اونیو و سببر وسببترسببا برناوه ها به فیلترکببکو و پروکسبباو ترتو د
Firewall Setting انتخاب گردد. 

  نه  از اتنترنو، اشرای  ملیات ختدکارنرم افزار برای کبببناسببباتا برناوه های اسبببتهاده کنن ه  ROC  (IDMکبببها
Windows Update ,Youtube)،  .دسترسا برناوه ها به اتنترنو و... نیاز به اشرا با دسترسا ادویو دارد 

  کهانه از ساتو   دانلتد ختدکاربرایYoutube  نیاز اسو ورورگر فاتر فاکس و نیز افزونهBrowsec  روی آن نص  کتد

سو لینک های وت ئت را داخ  پنجره  صترت تنها کافا ا فعالیتا   وارد کنی  )همچنیو وا تتانی  Auto Actionدر اتو 

ساتو ک ن ختدکار،   برای دانلتد از تک  کو  سا و دلختاه ختدکار اشرا کنی ( برای رو ضهط، ذخیره و در  شخص را  و

 خاوتش گردد. Hibernateتا  Sleepکاوپیتتر در رالو 
 (  سا به تمام اوکانات، نرم افزار را راتگان فعال کنی سر صترتا که اتنترنو برای د سازی نرم افزار تنها در  ص  فعال  وت

 .(انجام وا گردد باک 

 نام کاربری  برای ع )برای   م نماتش اتو پنجره انتخاب کبببتد 1234و روز  adminورود   Autoتیک  ،در دفعات ب

Login  گرددانتخاب). 

 بار در را برناوه زوان و تارتخ  ،برای شلتگیری از کرک تافو وا کن  اشرا( ابت ای)تنها تک   ب تو ونظتر از اتنترنو در

 .داده کتدنرم افزار  وجتز اتصال به اتنترنو به
 به همیو دلی  وجتز های اتجاد کبب ه در دتتار آتش  کن از فاتروال وتن وز اسببتهاده وا  بخشببا از دتتار آتش نرم افزار

ن هی  همچنیو برای خاوتش کردن دتتار آتش داخ   Firewallگزتنه از  وتن وز وتن وز را در خارج از نرم افزار تغییر 

 .کتداق ام ونت 

  س  با کلیک روی تک لساتو ها به دلی  طرارا نابرخا صهحات تهلیغاونا شابه  صهحه ای و باز وا  (Pop up) تاینک 

  Blockerکنن  که در اتو صترت نرم افزار آن صهحه را وس ود وا کن  در اتو صترت برای باز کردن چنیو صهحاتا بخش

Pop up  گرددغیر فعال. 

ا تشکر  ب

Green Internet 
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 کنترل دسترسا

به اتنترنو برناوه ها  

افزاتش اونیو و 

هاسر و فیلترککو   
وس ود ک ن آپ تو 

 ختدکار وتن وز

تعییو زوان روکو ک ن و فعالیو 

(کلی  س و صهحهوت)های ختدکار   

 از پس ختدکار فعالیو تعییو

دانلتد اتمام تشخیص  

 20 ،کاهش ر اق 

 درص ی هزتنه اتنترنو
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