کنترل کاربران اینترنت با مودم  ADSLزایکسل )) ZyXEL
با استفاده از قابلیت فیلتر محتوا یا  Content Filterدرمودم های  ADSLنظیر مودم وایرلس ِ  Zyxelمی توان کلیه سایت هایی که در آدرس
آنها از کلمات خاصی استفاده شده است را فیلتر نمود.
این قابلیت مدیران شبکه را قادر می سازد تا بر وبسایت هایی که توسط کاربران شبکه مشاهده می شود ،کنترل داشته باشند.
مرورگر خود را باز کرده و  IPزیر را در آن تایپ فرمایید:

پسورد  adminرا تایپ نموده و  Enterرا بزنید:

: را انتخاب نماییدGo to Advanced setup

ابتدا روی  Securityو سپس روی  Content Filterکلیک نمایید:

در مقابل  Active Keyword Blockingیک تیک بزنید و سپس کلمه مورد نظر را تایپ نموده و روی  Add Keywordکلیک فرمایید.

می توانید کلمات بیشتری را به لیست کلمات فیلتر شده اضافه نموده و نهایتا روی  Applyکلیک فرمایید!

اکنون  Content Filterفعال شده است اما اگر میخواهید این قابلیت فقط برای زمان های خاصی فعال باشد می توانید روی Schedule
کلیک نموده و در مقابل  ،Edit Daily to Blockتیک بزنید ،سپس روزهایی از هفته را که میخواهید فیلتر برقرار باشد انتخاب نموده و
محدوده زمانی آن روز را نیز با پر کردن ستون ِ  Start Timeو  End Timeمشخص نمایید ،به عنوان مثال در تصویر زیر روز دوشنبه از
ساعت  03:61تا  00:61و روز سه شنبه از ساعت  01تا  00برای اجرای فیلتر محتوا انتخاب شده اند ،در سایر روزها فیلتر برقرار نیست.

به صورت پیشفرض ،فیلتر م حتوا برای تمام کامپیوترهای موجود در شبکه محلی اعمال خواهد شد اما اگر می خواهید این قابلیت فقط برای
برخی از کامپیوترها اجرا شود روی  Trustedکلیک نمایید و محدوده  IPهایی که باید تحت فیلتر قرار بگیرند را مشخص فرمایید ،به عنوان
مثال مطابق تصویر زیر کامپیوتری که آدرس  ِ IPآن  010203620201بوده و کامپیوتری که آدرس  IPآن  010203620291می باشد به
عالوه کلیه کامپیوترهایی که ادرس IPآنها بین دو آدرس مذکور است تحت فیلتر محتوا قرار خواهند گرفت.
مثال آدرس  010203620201هم تحت فیلتر محتوا است چرا که عدد  01بین عدد  01و  91قرار دارد.

بنابر تنظیمات فوق hot ،یکی از واژه های فیلتر شده است ،بنابراین اگر به عنوان مثال ،کامپیوتری با آدرس  010203620201در ساعت 01
روز دوشنبه بخواهد وارد سایت درج شده در فوق شود ،با پیام زیر مواجه خواهد شد:

جهت غیرفعال کردن  Content Filterکافیست که تیک ِ مقابل  Active Keyword Blockingرا بردارید:

با تشکر
محمدرضا عبدالرحیمی

