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اینترنت سبز
نکته های ضروری
 پس از نص ب برای کنترل دقیق ترافیک تنها در صورتی اینترنت وصل می شود که برنامه در حال اجرا باشد (می توان پس
از اجرا از داخل منو ،برنامه را متوقف کرد)
 در ابتدا برای دسرسی به تمام امکانات نرم افزار را رایگان فعال کنید ( فعال سازی نرم افزار تنها در صورتی که اینترنت
متصل باشد انجام می گردد ).
 نرم افزار برای شناسایی برنامه های استفاده کننده از اینترنت ،اجرای عملیات خودکار،کنترل مجوز دسترسی برنامه ها به
اینترنت و ...نیاز به اجرا با دسترسی ادمین دارد.
 برای ورود به برنامه پس از نصب آن در فرم ورود نام کاربری  adminو رمز  1234انتخاب شود.
 برای جلوگیری از کرک ،برنامه زمان و تاریخ را (تنها یک بار در ابتدای اجرا) از اینترنت دریافت می کند بدین منظور
مجوز اتصال به اینترنت به نرم افزار داده شود در غیر این صورت پیغام ( ) Cut off access to the Internetنمایش
داده می شود.
 برنامه ها به صورت خودکار دسترسی نرم افزار ها به اینترنت را کنترل می کند ،آپدیت خودکار ویندوز را مسدود کرده و
از دسترسی غیرمجاز برنامه ها به فیلترشکن ها جلوگیری می کند برای غیرفعال کردن یا تغییر این ویژگی ها از منو
گزینه  Show Traffic And Firewallانتخاب شود سپس از سربرگ  Firewallاستفاده شود.
 برای دانلود خودکار شبانه از سایت  Youtubeنیاز است مرورگر فایر فاکس و نیز افزونه  Browsecروی آن نصب شود
در این صورت تنها کافی است لینک های ویدئو را داخل پنجره  Auto Actionوارد کنید (همچنین می توانید فعالیتی
برای دانلود از یک سایت مشخص را ضبط ،ذخیره و در ساعت دلخواه خودکار اجرا کنید ) برای روشن شدن خودکار،
کامپیوتر در حالت  Sleepیا  Hibernateخاموش گردد.
 بخشی از دیوار آتش نرم افزار از فایروال ویندوز استفاده می کند به همین دلیل مجوز های ایجاد شده در دیوار آتش
ویندوز را در خارج از نرم افزار تغییر ندهید همچنین برای خاموش کردن دیوار آتش از داخل نرم افزار Menu-
 Firewallاقدام کنید.
 برخی سایت ها به دلیل طراحی نامناسب با کلیک روی یک ل ینک صفحه ای مشابه صفحات تبلیغاتی ) (Pop upباز می
کنند که در این صورت نرم افزار آن صفحه را مسدود می کند در این صورت برای باز کردن چنین صفحاتی
بخش  Pop up Blockerغیر فعال گردد.
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