
 

]1[  

 

  K9 Web Protection –… חסימת אתרים ועוד

 התוכנה K9 Web Protection ,שבה אפשר לחסום את כל אתרי  הינה תוכנת חסימה מצויינת
האינטרנט, ולהשאיר פתוח רק אתרים מסויימים נקיים לחלוטין וראויים לשימוש ע"י אברכים (למשל: 

 בוקס, קול הלשון וכו').-מייל, היברו
 להגדיר  העיקרון שעליו מבוססת התוכנה הינו שאתם בוחרים סיסמה שרק באמצעותה יהיה אפשר

צריך לתת לאדם אחר, בר סמכא, לשמור על הסיסמה בעבורכם, או את הגדרות החסימה. כמובן ש
  למחוק אותה לחלוטין (לא מומלץ, משום שלפעמים נחסמים דברים בטעות וכדו').

 .נדרש חיבור לאינטרנט לצורך הפעלת החסימה  

  התקנה .1

  '. נפתח החלון הבא:k9-webprotectionבחר את הקובץ '

  

  Nextלחצו 

  

  I Agreeלחצו על 
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   כעת נפתח החלון הבא:

  

  רישום של התוכנהקישור לעמוד ה אפשר גם להכנס מכאן:

  הרישום באתר, נמשיך את ההתקנה.שימו לב, השאירו את חלון ההתקנה של התוכנה פתוח, לאחר 

  רישום באתר וקבלת קוד התקנה .2

 www1.k9webprotection.comלאתר של  עברתם

   :רישום של התוכנהלעמוד ה

  

  

 לחצו על הקישור

 . רשמו כאן את שמכם2
 . וכאן שם נוסף3

וכאן את כתובת המייל שלשם יישלח 'שם  /4
 (עדיין לא קוד החסימה) המשתמש'

שאליה . וכאן כתובת מייל נוספת (או את אותה כתובת) 5
 יישלח קוד החסימה במקרה של שכחת הסיסמה וכדו'

 . אישור6
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  החלון הבא נפתח

  

  

 המשך ההתקנה .3

'שם  . במייל שקבלתם מופיעk9-. ודאו כי קבלתם מייל מ'שם המשתמש'הכנסו לכתובת המייל שאליה נשלח 
  .k9-המתחיל ב משתמש'

  .העתיקו את 'שם המשתמש'

  חזרו לחלון התקנת התוכנה. 

 הלחצן הימנילחצו על 
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  INSTALLלחצו על 

   התוכנה. המחשב מתקין את עכשיו

  .נה תתבקשו לבצע הפעלה מחדש למחשבבסיום ההתק

  

  finishלחצו על 

  תוכנת החסימה תהיה פעילה במחשב. יופעל מחדש. לאחר הפעלתו מחדש, המחשב

  

  

  

  

  

 בשורה העליונה'שם המשתמש' הדביקו את 

 כאן כתבו את סיסמת החסימה לפי בחירתכם
 וכאן כתבו שוב את סיסמת החסימה
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 K9 Web Protectionתוכנת כניסה ל .4

  הכנסו לתוכנה: התחל > כל התכניות

 <Blue Coat K9 Web Protection  <Blue Coat K9 Web Protection Admin   

  

   נפתח החלון הבא:

  

  .View Internet Activity-, וGET HELP ,SETUPלחצנים:  3לפנינו 
GET HELP - חסימהסיסמת האו עזרה במקרה של שכחת  ,עזרה וסיוע בשימוש עם התוכנה.  

SETUP – .הגדרות החסימה  
View Internet Activity  -  במקרה שיש חשש רח"ל  הפעילות ברשת שבוצעה דרך מחשב זההיסטוריית)

  שמישהו השתמש באינטרנט באופן לא מבוקר).

  להלן נתמקד בהגדרות החסימה בלבד.

  , בכדי להיכנס להגדרות.חסימהסיסמת הב זה נתבקש להקיש את בשל .SETUPעל  לחצו

  

 הכניסו כאן את סיסמת החסימה

במקרה של שכחת הסיסמה, לחצו כאן ע"מ 
 ם מראשלקבל אותה במייל שהגדרת
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  K9 Web Protectionתוכנת הגדרות החסימה ב .5

 , נפתח החלון הבא:SETUPעל  לאחר שלחצתם על לחצו

  

, היא MONITOR, היא הרמה הגבוהה ביותר, והרמה החמישית, HIGH, העליונה, חסימהרמות  6יש כאן 
  כל רמות החסימה הללו אינן מספיקות! -לגבי אברכים הרמה הפחותה ביותר. 

, המאפשרת לבחור באופן אישי CUSTOMלגבינו הרמה היחידה שנותנת מענה מספק היא הרמה השישית, 
  מה לחסום ומה להשאיר פתוח.

  הרשימה דלהלן:, נפתחה CUSTOMלחצו על 

  

, משמעותו שהוא חסום. Vמה שמסומן לצידו 
כברירת מחדל, כל התיבות העליונות מסומנות 
כחסומות, וכל התיבות התחתונות אינן 

 Block Allמסומנות, לחצו על 
 חסום הכל. -שמשמעותו 

 כעת ניתן לראות שגם כל התיבות 
 התחתונות מסומנות.

אין להשאיר את 
 Email-ה

 פתוח!!! 
(בכדי לפתוח 
את אפשרות 
האימייל, נכניס 

 אח"כ כתובות)
 סמנו גם את שתי התיבות שמתחת לקו
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  כעת, כל האתרים חסומים.

  פתיחת אתרים כשרים וראויים .6

  Web Site Exceptions -כתובות אתרים כשרים וראויים, יש להכנס ל להכניסבכדי 

  

  

 (למקרה של שכחת הסיסמה) המייל שלכםשינוי או ו/ החסימהשינוי סיסמת  .7

במקרה והנכם רוצים לשנות את הסיסמה, או לשנות את כתובת המייל שלשם תישלח הסיסמה במקרה של 
  Password\Email-שכחת הסיסמה, הכנסו ל

  

  

החלון הימני (עם 
הכותרת בצבע ירוק) 
מאפשר להכניס 
כתובות אתרים שלא 

 יהיו חסומים. 
 יש לכתוב את 

הכתובת המדוייקת 
 בשורה הזו

 להוספת 
אתרים נוספים, לחצו 

 -Addעל 
לסיום ושמירה לחצו על 

Save 

בחלון השמאלי 
משנים את 
הסיסמה. בשורה 
הראשונה כתבו 
את הסיסמה 
הנוכחית. בשורה 
השניה כתבו את 

, הסיסמה החדשה
וכן בשורה 
השלישית. ולסיום 

 Change-אשרו ב
Password! 

 הימניבחלון 
כתובת משנים את 

. בשורה המייל
הראשונה כתבו 

 המיילכתובת את 
הנוכחית. בשורה 
השניה כתבו את 
 כתובת המייל

, וכן החדשה
בשורה השלישית. 

-ולסיום אשרו ב
Change Email 
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  בעיה נפוצה  .8

הם חסומים, או שפקודות מסויימות חסומות. הסיבה לזה היא משום  ישנם אתרים שפתחנו, ולמרות זאת
  '.hosts'או ע"י קובץ ה 9Kשהאתרים הללו או הפקודות הללו פועלים באמצעות שרתים שונים, שנחסמו ע"י 

  VIEW INTERNET ACTIVITY-). הכנסו ל4(ראה לעיל סעיף  K9לפתרון הבעיה: הכנסו לתוכנת 

  

  כעת נפתח החלון הבא:

  כאן כתובה היסטוריית הגלישה באינטרנט

  

  כעת כל הרשימה מחוקה:

 לחץ כאן לניקוי היסטוריית הגלישה
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  השאירו את הכרטיסיה הזו פתוחה, ופתחו כרטיסיה חדשה.

  ם בבעיה שהיא חסומה.נסו להכנס לאתר שבו נתקלתם בבעיה שהוא חסום, או לפקודה שבה נתקלת

  URL Requestsלחצו על  General Hit Summary -, בחלון הימני העליון K9חזרו לכרטיסיה של 

  

  

  נפתח החלון הבא:

  כאן רואים את כל הפקודות והאתרים שניסו להפתח ונחסמו, העתיקו אותם אחד אחד והדביקו 
שאינן קשורות לאתר שאתם עוסקים בפתיחתו, כגון ) [ישנן פקודות 6(לעיל סעיף Web Site Exceptions -ב

  אנטי וירוס, ואותן אפשר שלא להעתיק].

  -בצבע שחור בצד ימין של המסך למטה, לביטול העניין הודעה  חלוןכל הזמן  קופץישנם מחשבים שבהם : טיפ
ושם לשנות  את שם , C:\Program Files\Blue Coat K9 Web Protectionיש להכנס לתיקיה של התוכנה 

  __ וכדו'.UIHelperוכגון להוסיף פס  ,UIHelper.EXEהקובץ 

  בהצלחה מרובה
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  k9חסימת אתרים שאינם נחסמים ע"י תוכנת 

 .youtube-ו googleיתכן שיהיו מקרים שבהם לא נחסמו כמה אתרים מרכזיים, ביניהם 

  K9חסימה באמצעות תוכנת  .1

  Web Site Exceptions -יש להכנס ל

  

  

  'hostsחסימה באמצעות קובץ ' .2

  לנהוג כדלהלן:יש אם האפשרות דלעיל לא פתרה את הבעיה, 

, ולהדביק C:\Windows\System32\drivers\etc-להכנס ל' שבתיקיה הנוכחית, hostsלהעתיק את הקובץ '
  שם את הקובץ, המחשב ישאל האם להחליף את הקובץ הקיים, בחרו 'אישור'.

', לשנות את שמו או את תוכנו. hosts' כעת כל האתרים חסומים. אך עדיין קיימת אופציה למחוק את הקובץ
  נועל קבצים'. hide folder 2012בכדי למנוע זאת, התקינו את התוכנה המצורפת '

  נועל קבצים hide folder 2012התקנת  .3

  hf2012_setup.exeלחצו על 

  Hide Folders 2012לאחר ההתקנה, נוצר קיצור דרך בשלחן העבודה בשם: 

  

  

בחלון השמאלי (עם 
הכותרת בצבע אדום) 
מכניסים כתובות 
 אתרים שיהיו חסומים. 

 
 ;googleכתובת אתר 

www.google.co.il 
www.google.com 

 
 ;youtubeכתובת אתר 

www.youtube.com 
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יום, לרישום התוכנה  30-התוכנה מותקנת בעיקרון בחינם רק לש ן שנפתח. רשום כאןזהו החלו הכנסו לתוכנה.
   Enter the registration codeתמיד, לחצו על ל

  

  נפתח החלון הבא

  

  

  

  

  

בשורה הראשונה הדביקו את: 
www.trungtamcuuho.com 

 בשורה השניה הדביקו את:
HF4-C6EEC5-5A7E7A-FACC57-965E45 

 OKלחצו על 

 הרישוםכעת מופיע חלון המאשר את 



 

]12[  

 

   חלון התוכנה השתנה ונראה כך:לאחר הרישום, כעת, 

  

  'hostsנעילת הקובץ ' .4

             Addלחצו על  כעת מופיע החלון הבא,

  

  נפתח החלון הבא 

  

  

  

  

  ', לשנות את שמו או את תוכנו.hostsעכשיו יש להגדיר סיסמה שרק באמצעותה יהיה ניתן למחוק את קובץ ה'

 . לחצו כאן2
 ל:. הכנסו 3

C:\Windows\System32
drivers ובחרו את ,

 )/etcהתיקיה '
 . סמנו את 4

Read Onli 
5!/OK 
 

 OKלחצו על 
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  Password: לחצו על

   

   נפתח החלון הבא:

  

  

  

 סיסמההקלידו כאן 
(אפשר לכתוב את הסיסמה 

וכך  K9-שבה השתמשנו ב
יהיה לנו קוד אחד לכל 

 החסימה).
 וכאן הקלידו שוב את הסיסמה
 כאן ניתן לכתוב רמז לסיסמה

(שיופיע בכל הפעלה של 
כלל לא -התוכנה). בדרך

 מומלץ.

 , הנעילה אינה פועלת.OFFוכאשר בוחרים את הלחצן  , נעילת הקובץ פועלת.ON!כאשר בוחרים את הלחצן


