
 
لمن يجد أن الشرح مطولا فقد كانت رغبتي أن يكون الشرح واضح 
لكل الناس على مختلف مستوى معرفتهم بالكمبيوتر
ملخص الشرح::
 أن أغلب الإعدادات لن نضيف او نغير بها شيء
ولمن يتطلب عمله على الكمبيوتر إعدادات حمايه عاليه فقمت بشرح مفصل قدر المستطاع عن البرنامج
ويمكنكم قراءه الجزء الثالث والخامس من الموضوع مباشره لأننا غالبا سيكون تعاملنا محصور بهما
وإن شاء الله سأتابع ظهور رقم تسجيل النسخه حيث أن البرنامج صدر فقط منذ أسبوع و سأقدمه 
لكم فور صدوره المتوقع قريبا إن شاء الله
ولا تنسوني من دعوه بظهر الغيب
وما توفيقي إلا بالله عز وجل

شرح برنامج   Norton Personal Firewall 2005  
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الحجم : 21 ميجا بايت

 أولا : خطوات التثبيت : 

اضغط مرتين على ايقونه البرنامج
إضغط على  install
next
اختار i accept the license agreement 
next
next
restart
احفظ اي عمل ملف مفتوح واغلق البرامج لعمل اعاده تشغيل للجهاز
finish
================
 ثانيا : مرحله التحديث : 

بعد إعاده تشغيل الجهاز ستظهر نافذه ترحيبيه welcome
نضغط على next
يقوم البرنامج بجمع معلومات عن الجهاز الخاص بنا gathering information
نختار خيار تجربه البرنامج لمده 15 يوم ان لم يكن لدينا رقم التسجيل
او نختار الاختيار الثالث ونكتب رقم تسجيل النسخه ان كانت لدينا
ثم نضغط على next
يجب الإتصال بالإنترنت لتحديث البرنامج update
( البرنامج مثله مثل اي برنامج حمايه أو مضاد للفيروسات ان لم يتم تحديثه بصفه مستمره قبل عمل فحص scan للكمبيوتر يصبح لا قيمه له)
إضغط على finish
تظهر نافذه live update
نضغط على next
عند التحديث لأول مره سيظهر لنا عدد 2 ملف حجمهما 255 كيلو بايت يجب تحميلهما
فنضغط على next
ننتظهر حتى ينتهي البرنامج من التحديث وتثبيت التحديثات
ظهور علامه صح باللون الأخضر تعني نجاح العمليه
وإن ظهرت علامه خطأ باللون الأحمر يجب إعاده الخطوات مره أخرى والتأكد من سرعه الاتصال بالانترنت
احفظ اي عمل ملف مفتوح واغلق البرامج لعمل اعاده تشغيل للجهاز
نضغط على finish
=============
 
 ثالثا : شرح قائمه Tray Icon ( ايقونه البرنامج): 
 

المقصود ب tray icon هي الأيقونه الموجودة بشريط المهام taskbar بأسفل يمين شاشه الكمبيوتر بجوار الساعه
 
open norton personal firewall
لفتح واجهه البرنامج أو الصفحه الرئيسيه للبرنامج
disable norton personal firewall
لإيقاف عمل البرنامج لمده زمنيه محدده تتراوح بين خمس دقائق وحتى إنهاء عملنا على الكمبيوتر
نلاحظ وجود علامه حظر حمراء على الايقونه
و يعود البرنامج اتوماتيكيا للعمل بعد تلك الفتره المحدده
أو يدويا بالضغط بالزر اليمين للماوس واختيار 
Enable norton personal firewall
Block Traffic
لوقف عمليات نقل المعلومات والبيانات من و إلى جهازنا الشخصي
يعني و كأننا قطعنا الإتصال بالإنترنت كليا
نختار هذا الخيار في حاله حدوث إختراق أو الشعور ان الكمبيوتر قد تكون به مشكله غريبه لا تفسير لها
نعاود استخدام البرنامج باختيار 
Allow Traffic ولن نستطيع استخدام الانترنت بدون العوده للحاله الطبيعيه للبرنامج
options
لتعديل خيارات البرنامج (يستخدم هذا الخيار على فترات متباعده غالبا)
=============
 رابعا : شرح الصفحه الرئيسيه للبرنامج : 



Status and Settings ( إعدادات والحاله العامه للبرنامج)
يجب التأكد بصفه عامه أن جميع الخيارات مفعله ON أو Enable
ما عدا خيار ad blocking فيترك لرغبه المستخدم إن أراد تفعيله أم لا
Security
أفضل استخدام check security
هذا الخيارعندما نكون متصلين بالإنترنت يتصل بموقع الشركه المنتجه للبرنامج 
ويقوم بفحص الكمبيوتر اون لاين من ناحيه الأمان والحمايه والتأكد أن الجهاز محمي جيدا
Personal Firewall
نضغط على Configure
Personal Firewall
يفضل أن يكون متوسط medium
أكثر من ذلك سيؤثر بالسلب ويبطيء الكمبيوتر و أقل من ذلك لن يحمي الكمبيوتر بشكل جيد
بجانب كل مستوى قائمه بما يقوم البرنامج بمنعه أو اتاحته للاستخدام
Programs Control
Manual Programs Control
هذا خيار هام لراحتنا أثناء استخدام البرنامج وعدم تكرار ظهور نافذه أمر السماح أو الحجب للبرنامج أو موقع الانترنت الذي نستخدمه بكل مره
نستطيع إدخال البرامج التي نقوم باستخدامها بصفه دائمه على الإنترنت
من خلال add إن كنا نعلم أسماء تلك البرامج 
أو program scan وبكل مره نحدد القرص المحلي (الدرايف) الذي سيقوم البرنامج بالبحث فيه
أو يمكن حذف برنامج من القائمه لم نعد نستخدمه ( نختار البرنامج ونضغط على remove)
Intrusion Detection
يقوم بفحص كافه العمليات و البيانات التي تصل إلى الكمبيوتر الخاص بنا والتي تصدر منه أيضا
ويقوم البرنامج بعمل مقارنه بين تلك العمليات و بين الطريقه المتبعه من قبل الكراكرز وبرامج الإختراق
فإن تطابقا يقوم البرنامج بالتخلص من حزمه أدوات الإختراق ويقوم بفصل الإتصال بجهاز الكراكرز الذي يستخدمه للتحكم عن بعد بالكمبيوتر الخاص بنا والعبث به
( لمزيد من التفصيل عن تلك الخطوة فضلا راجع الجزء الأول من سلسله حمايه الكمبيوتر)
Privacy Control
تمكنك من الاحتفاظ بخصوصيه معلوماتك وبياناتك الشخصيه التي تحددها ويمنع تبادلها عن طريق الانترنت
مثل حسابك البنكي او رقم بطاقه الائتمان او بياناتك الشخصيه مثل الاسم وعناون المنزل وكلمات السر
من أن ترسل إلى المواقع أو برامج الدردشه أو تلحق بالبريد الالكتروني
لإضافه وتحديد تلك البيانات إضغط على 
Configure
Private information
Add
ويفضل أن تكون الخصوصيه Medium privacy
Custom level
prompt me each time
ad blocking
لمنع الدعايات وصفحات الإعلانات من الظهور بشكل مفاجيء أثناء تصفحك للإنترنت
ان كانت لديك بالفعل popup blocker toolbar
مثل
yahoo - msn - google - alexa 
فليس من الضروري تفعيل تلك الخدمه
يجب عليك الاحتراس ان كانت لديك شريط الأدوات المانع للدعايات وقمت بإيقافه لفتره لسبب معين
وكان خيار ad blocking ببرنامج النورتون مفعل
فيجب عليك أيضا ايقاف خاصيه منع الدعايات الخاص بالبرنامج أيضا
والا سيظل خيار منع الدعايات على الكمبيوتر الخاص بك مفعل
Statistics


لرؤيه إحصائيات ما قام به البرنامج من عمليات حمايه ومنع للمخترقين من الدخول على الكمبيوتر الخاص بك
Subscription Status
لمعرفه موعد تجديد النسخه او الاشتراك حيث أن الشركه تقوم شهريا بطرح أكثر من 300 تحديث 
فحتى يمكن تحميل التحديث والحصول على أكبر حمايه ممكنه للكمبيوتر يجب ان تكون النسخه مرخصه
live update
لتحديث البرنامج  عبر الانترنت ويجب القيام بالتحديث يوميا
Options
يمكنك ترك الإعدادات مثل ما هي
إن أردت عدم تحميل البرنامج في كل مره تستخدم فيها الكمبيوتر
(هذا خيار يفضله من لا يتعاملون مع الانترنت بصفه دائمه )
ومن يعانون من بطيء في تحميل الويندوز عند فتح الجهاز
يمكنك اختيار Start Manual
يفضل تركه يحمل مع الويندوز في كل مره تفتح فيها الجهاز
at system startup
إن كنت تعمل بسيبر كافيه أو بمكان يوجد به أشخاص يعملون على جهازك الشخصي
يمكنك عمل كلمه سر للاحتفاظ بإعدادات الحمايه التي قمت باخيارها ولمنع العبث بالبرنامج
=============
 خامسا : نافذه التحذير Alert assistant
: 

تظهر هذه النافذه بالمره الأولى التي نستخدم فيها برنامج عبر الانترنت أو ندخل الى موقع 
بها إسم البرنامج و عده اختيارات
Always allow 
إن كنا نريد السماح للبرامج التي نستخدمها على الانترنت ( مثل الانترنت اكسبلورر أو البال توك ،، الخ) 
بالاتصال بالمواقع أو السيرفر الخاص ببرامج الدردشه مثل البال توك او المسنجر 
نفس المبدأ يطبق على permit once ان رغبنا بظهور تلك النافذه بكل مره نستخدم بها البرنامج المحدد أو permit always للسماح بكل مره للبرامج التي نستخدمها على الانترنت بالاتصال بصورة عاديه
Always block
تحجب اتصال تلك البرامج بالانترنت وكأننا اوف لاين ( غير متصلين)
نفس المبدأ مع block once أو block always
Automatically configure internet access
تقوم بتحديث إعدادات السماح بالدخول الى الإنترنت على حسب آخر تعديل أو معلومات متوفره على موقع الشركه المنتجه للبرنامج
هناك طريقتين لتقليل عدد النوافذ التحذيريه Alert assistant التي تظهر


قم بتفعيل Automatic program control 
سيقوم بعمل تحديث لقاعده البيانات الخاصه بالبرامج التي تصنفها شركه سيمانتيك المنتجه للنورتون
على أنها برامج مأمونه ولا ضرر منها
أو
قم بتشغيل program scan
سيتعامل برنامج الجدار الناري مع كافه البرامج الموجودة على جهازك وتتعامل بشكل مباشر مع الانترنت
وتحدد إعدادات الأمان الخاصه بك منها فيمكنك إما قبول تلك الإعدادات أو تغييرها يدويا إن أردت
Internet Access control alert
يظهر عندما نستخدم برنامج للمره الأولى عبر الانترنت أو عندما يقوم الويندوز بتشغيل برنامج بالخلفيه
أو عند محاوله ملف تجسس أو حصان طرواده الدخول الى الكمبيوتر الخاص بك وإرسال معلومات عن جهازك للمخترق ( لطفا مراجعه الجزء الأول و الثاني من سلسله حمايه الكمبيوتر لمزيد من التوضيح)
Manually configure internet access
تتيح لك عمل قاعده من الأوامر وا لإعدادات باختيارك الشخصي (customize)
إن رغبت في تعديل إعدادات الدخول على الإنترنت لبرنامج محدد:
قم بالضغط مرتين متتاليتين على client firewall
programs
حدد البرنامج الذي تود تغيير إعدادات التعامل معه من قبل برنامج الجدار الناري
إضغط Modify
اختار الإعدادات التي تريدها ثم إضغط على ok

القمر
 

