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نكتهمهمایناست
كهاگر رمز عبور شما
همچنان
Admin، Password
یا rootاست ،از نظر
امنیتیبیشتر از حددر
خطر قرار داریدوبهتر

مسدود كردن
وبسایتها روی
شبكه خاص

استهرچهسریعتر برای
تعویض آناقدامكنید

ورودممنوع

 6زبانه  Access controlرا از سمت چپ انتخاب كرده
و گزینــه  Enable Access Controlرا فعــال و ســپس
روی دكمه  Add policyكلیك كنید.
 7یــك ویــزارد پیادهســازی بــرای شــما نمایــش داده
خواهد شــد كه باید ابتدا روی گزینــه  nextكلیك كرده
و ســپس در صفحه بعد نام سیاســت اعمالــی جدید
را انتخــاب (در تصاویر نــام انتخابی مــا website filter
بود) و روی  nextكلیك كنید.
 8در صفحه بعدی باید گزینه  Alwaysرا انتخاب كنید
تا تنظیمات تــا زمانی كه آنهــا را غیرفعــال كنید ،دائمی
باشد.
 9در صفحــه بعــد روی  nextكلیك كرده و ســپس در
صفحه بعــدی گزینــه  Apply web filterرا تیك بزنید و
روی  nextكلیك كــرده تا در آخرین صفحــه روی گزینه
 Saveكلیك كنید.
 10در پایــان بــه صفحــه اصلــی بازخواهیــد گشــت
و در ایــن صفحــه بایــد روی گزینــه Save settings
كلیك كنید تا موارد تنظیم شده روی روتر شما ذخیره
شــود .در ادامــه تنها بایــد صفحــه مرورگر خــود یا تب
مربوط به تنظیمات روتر را ببندید تــا تنظیمات را برای
شما فعال كند.

در شــماره قبلی كلیك آموزش مســدود كردن شــبكهها روی مرورگرهای وب و دســتگاههای خاص را شــرح دادیــم ،ولی در
برخیموارددر شبكهشماامكاندسترسیبهتمامرایانههاوجودنداردوبههمیندلیلنیز بهترین گزینهپیشرویشما

احمدمحمدحسینی
مدیر تیم QA

بازگشت به حالت اولیه

استفاده از ســاختاری اســت كه بتوانید به كمك آن وبســایتهای مد نظر خود را بهطور كامل روی شبكه مسدود كنید.
به همین دلیل در این شماره از كلیك ،این موضوع را گام به گام برای شما توضیح خواهیم داد.
اگر در خانه یا محل كار خود یك شــبكه وایفای دارید بهراحتی میتوانید این اقدامات را روی روتر وایفای خود اعمال كرده

و وبســایتها را به كمك این روش مسدود كنید .البته به یاد داشته باشــید این روش برای تمام دســتگاههای موجود امكانپذیر نخواهد بود ،ولی
بیشتر روترها دارای رابط كاربری بسیار نیرومند و ساده برای اعمال این تنظیمات هستند و میتوانید این موارد را روی آن تنظیم كنید.

روشی برای اغلب مودمها

در نخســتین گام بایــد به بخــش تنظیمــات روتر خود
برویــد .بــرای ایــن كار یــا بــا كمــك یــك كابــل بهصورت
مســتقیم به روتــر خود وصل شــده یا بــا یــك رایانه به
شــبكه وایفــای ارائــه شــده توســط آن روتــر متصــل
شــوید .در بیشــتر مــوارد ایــن تنظیمات با دسترســی
بــه آدرس آ یپــی  192.168.1.1امكا نپذ یــر ا ســت،
ولی ممكــن اســت روتــر شــما آدرس آیپــی متفاوتی
داشته باشد كه برای دســتیابی به آن باید به دفترچه
راهنمــای روتــر مراجعــه كنیــد .پــس از یافتــن آدرس
آیپــی دسترســی بــه روتــر  ،آن را در یــك مرورگــر وب
وارد كنیــد و ســپس كلیــد  Enterرا روی صفحــه كلیــد
خود فشار دهید.
در ادامــه میتوانیــد بــا وارد كــردن نــام كاربــری و رمــز
عبــور در دســتگاه ،وارد بخــش تنظیمات شــوید .یك
نكته مهم این اســت كه اگــر رمز عبور شــما همچنان
 Admin، Passwordیــا  rootاســت ،از نظــر امنیتــی
بیشــتر از حــد در خطر قــرار دار یــد و بهتر اســت هرچه
سریعتر برای تعویض آن اقدام كنید.
پس از ورود به صفحه تنظیمات روتر ،دنبال صفحه
تنظیمات دسترسی یا همان Access Management
بـگــردیــد .صفحه مــربــوط بــه ایــن م ــورد را بــاز ک ــرده و
سـ ـپ ــس گـ ــز ی ـ ـن ـ ـهای بـ ــه نـ ـ ــام ف ـی ـل ـتــر ( )Filterرا
پیدا كنید .در ادامــه یك منوی بازشونده بــرای شما
نـمــایــش داده خــواهــد شــد كــه مـیتــوانـیــد بــه كمك
آن اع ـمــال فیلتر را ان ـجــام ده ـیــد .ای ــن مــنــو بــا نــام
 Filter type selectionقــا بــل مشاهده ا ســت و با

كلیك روی آن میتوانید نوع فیلتر شدن را انتخاب كنید .پیشنهاد ما این است
كه گزینه  URLرا انتخاب كرده و آدرس وبسایتهای مدنظر خود را در این بخش
وارد كنید .در بــاالی ایــن بخش گزینهای به نــام  Activeوجــود دارد كه باید آن را
فعال كنید و در ادامــه یك گزینه سؤالی برای شما نمایش داده میشود كه باید
 Yesرا انتخاب كرده و سپس تنظیمات را ذخیره كنید.
شــما میتوانیــد فهرس ـتهای مختلفــی را در ایــن بخــش وارد كنیــد ،ولــی جزئیات
نحوه انجام ایــن كار بر اســاس نوع روتر شــما متفــاوت بــوده و به همیــن دلیل نیز
ممكن اســت مســیر ارائه شــده یا نحــوه ایجاد فهرســت اندكــی متفاوت باشــد كه
مســلما امكان ارائه اطالعــات تمــام مدلهای روتــر موجود در بــازار در ایــن مطلب
ممكن نیست .با این حال ،فرآیند كلی بسیار مشابه با چیزی است كه به شما ارائه
شده (یا حتی ممكن اســت دقیقا مشابه همین روش باشــد) و به همین دلیل كار
دشواری برای انجام و اعمال تنظیمات نخواهید داشت.
پس از ذخیــره اطالعات فهرس ـتهای فیلتــر خود ،هر كســی كه به شــبكه وایفای
این روتر وصل شــود امكان دسترســی به فهرســت وبســایتهایی را كه شــما در
تنظیمــات اعمــال كردهایــد ،نخواهد داشــت و مشــكل بهصــورت كلی روی شــبكه
حل خواهد شد.

راهی برای روترهای  linkــ D

اعمالاشتباهاین
تنظیماتممكناست
موجبمسدودشدن
ارتباطاینترنتیشما
شودودر صورتی كه
چنینمشكلیبرای
شماوجودداشته
باشد،بایدبهسرعت
باارائهدهندهخدمات
اینترنتخودتماس
گرفتهودرخواست
پشتیبانیكنید
تامشكلشمارا
حل كند

به یاد داشته باشید فرآیند توضیح داده شده
قــابــل تغییر اس ــت و م ـیتــوان بــا كــمــك روشــی
بسیار ساده وضعیت دستگاه را به حالت اولیه
بــازگــردانــد .بــرای ایــن كــار هر زمــان كه بخواهید
میتوانید مسیر را از گام  6ادامه داده و سپس
تیك مقابل گزینه Enable Access Control
را ب ـ ــرداری ـ ــد تـ ــا فــیــلــتــرهــای اعـ ــمـ ــال ش ـ ــده از
روی س ـیــســتــم شــمــا حـ ــذف شـ ــود و دوب ـ ــاره
ت ـ ــم ـ ــام و بسـ ـ ــای ـ ـ ـتهـ ـ ــا روی روت ـ ـ ـ ــر شــمــا
قابل دسترسی باشد.
البتــه بایــد در پایان بــه این ریســك اشــاره كنیم
كه اعمال اشــتباه ایــن تنظیمات ممكن اســت
موجــب مســدود شــدن ارتبــاط اینترنتــی شــما
شــود و در صورتــی كــه چنیــن مشــكلی بــرای
شــما وجــود داشــته باشــد ،بایــد بــه ســرعت بــا
ارائهدهنده خدمات اینترنت خود تماس گرفته
و درخواست پشــتیبانی كنید تا مشــكل شما را
حل كند .با ایــن وجود اگر ســؤالی در ایــن زمینه
داشــتید ،میتوانیــد مثــل همیشــه بــه مــا پیــام
دهید و این سؤال را با ما مطرح كنید تا در قالب
بخش پرسش و پاسخ به آن پاسخ دهیم.

روش آمــوزش داده شــده بــرای بســیاری از مودمها دقیقا به همین شــكل اســت،
ولی با توجه بــه محبوبیت روترهای  linkــــ  Dدر ایــران روش انجام ایــن كار روی این
روترها را نیز بهصورت گام به گام به شما ارائه خواهیم كرد.
 1از طریق آدرس آیپی وارد صفحه تنظیمات مودم خود شوید و الگین كنید.
 2زبانه  Advancedرا انتخاب كنید.
 3روی گزینه  Website Filterكلیك كنید.
 4گزینه  Deny computers access to ONLY these sitesرا برگزینید.
 5آدرس وبســایتها را در بخشهــای متنــی پاییــن صفحــه وارد كرده و ســپس
گزینه ذخیره ( )Saveرا انتخاب كنید.
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