نت ناين لألندرويد
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صفحة بيانات املنتج

نت ناين لألندرويد

برنامج نت ناين األصيل للرقابة األبوية والحائز عىل جوائز التقدير متوفر اآلن لنظام األندرويد .امنح أوالدك حرية تصفح إنرتنت دون خوف من
املحتوى أو التطبيقات غري املناسبة .نت ناين هو متصفح جوال مخصص ويصبح املتصفح االفرتايض ألوالدك ويقوم مبنع كافة املتصفحات األخرى
من العمل عىل الجهاز .كام يقوم نت ناين أيضا بإدارة التطبيقات التي ميكن ألبنائك أن ينفذوا إليها ليستخدموها عىل أجهزتهم النقالة .وميكنك
أن تقوم بإدارة إعدادات أبنائك وأجهزتهم ،استعراض التقارير وإضافة املستخدمني والكثري غري ذلك من برنامج تحكم عىل إنرتنت.
ببساطة قم بتحميل التطبيق ثم اتبع إرشادات التثبيت وقم بإنشاء ملف تعريف مستخدمني لولدك عىل جهازه أو جهازها .استخدم أحد ملفات
املستخدمني التي أعددناها مسبقا أو قم بتخصيص اإلعدادات لتشمل فئات تقوم أنت بتحديدها أو مواقع محددة ترغب مبنعها أو السامح بها.

تجربة مجانية ملدة  14يوما
النسخة التجريبية املجانية لألندرويد تعمل بكامل خواصها عىل الجهاز ملدة  14يوما؛ وبعد ذلك تتوفر
مقابل اشرتاك سنوي من خالل موقع  www.netnanny.comمقابل  $12.99دوالر شهريا
لجهاز واحد وتخفيض يصل كحد أعىل إىل  %05الشرتاك عدة أجهزة.
التصفية حسب العمر

قم باالختيار من بني أربعة تعريفات مستخدمني محددة مسبقا كإعدادات التصفية الخاصة بك :طفل
(سن السابعة وما دونه) ،ما قبل املراهقة (سن الثامنة حتى الثانية عرشة) ،وسن املراهقة (سن 31
إىل  ،)71الكبار ،أو قم بتخصيص إعداداتك.

 18فئة للتصفية

يقوم نت ناين بتصفية محتوى إنرتنت غري املناسب ضمن  18فئة محددة مسبقا مثل املواقع الالأخالقية،
القتل/سفك الدماء ،الخمر وامليرس ،املالبس الداخلية النسائية ،وكثري غريها .وميكن إعداد كل فئة
بحيث يتم إما حجب املوقع أو التحذير منه أو السامح بقراءة الصفحات التي تحتوي عىل املادة ضمن تلك
الفئة .وميكن لإلداريني أن يقوموا أيضا بإنشاء فئاتهم الخاصة.

التنفيذ الصارم للبحث اآلمن

يقوم نت ناين بتنفيذ أكرث إعدادات البحث اآلمن رصامة ضمن جميع محركات البحث الشعبية .وال ميكن
للمستخدم تعطيل هذه اإلعدادات.

إدارة التطبيقات

يقوم نت ناين باإلشارة إىل التطبيقات املثبتة عىل الجهاز النقال الذي يتمتع بالحامية .وميكنك أن تقوم بوقف
التطبيقات الغري مرغوب بها وأن تعرف بالتطبيقات الجديد فور تحميلها وميكنك حتى أن متنع التطبيقات
الجديدة من العمل إىل أن توافق عليها.

منع املتصفحات األخرى عن العمل

فور أن يتم تثبيت متصفح نت ناين عىل جهاز األندرويد فإنه يصبح عىل األوالد أن يستخدموه حيث أنه ال ميكن تشغيل املتصفحات األخرى؛ وال ميكن إال للمستخدم املسؤول أن
يقوم بإلغاء تثبيت نت ناين.

®

ميزات نت ناين
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

منع التحايل

برنامج تصفية اإلنرتنت األول
التحليل الدينامييك للمحتوى
خاصية “البحث اآلمن”
تصفية املواقع املؤ َّمنة
اإلدارة عن بُعد
لوحة تحكم عن بُعد
إدارة الوقت
إشعارات بالربيد اإللكرتوين
التكامل مع ويندوز NN
تخصيص االستخدام لعدة مستخدمني
تحديثات تلقائية

يجب استخدام كلمة رس إللغاء تثبيت نت ناين أو تعطيله .كام يقوم نت ناين
مبنع الكثري من برمجيات وقف املهام وبرمجيات إدارة التطبيقات من وقف أو
إلغاء تثبيت التطبيق حيث أن نت ناين يحتوي عىل أدوات قوية مضادة للتحايل
وإلغاء التثبيت مام يضمن أن ولدك دامئا محمي.

التحليل القريني يف الوقت الحقيقي

يقوم نت ناين بتصنيف صفحات إنرتنت يف الوقت الحقيقي مبا يف ذلك
مواقع إنرتنت الجديدة ومواقع ذات محتوى يقوم املستخدمون بإنشائه مثل
املشاركات والتعليقات .ومبا أنه يتم إنشاء مئات األلوف من الصفحات يوميا
عىل إنرتنت فإن املتصفحات التقليدية التي تعتمد يف أمنها عىل القوائم ال ميكن
لها أن تقوم بحامية عائلتك بالشكل املناسب.

“متاما ما كنت أبحث عنه .شكرا نت ناين .الربنامج
يعمل جيد .سهل التثبيت واإلعداد .قمت بتشغيل كل
يشء خالل بضع دقائق”.
سايل

متطلبات النظام

	•يعمل مع معظم األجهزة الخلوية
واللوحية الرئيسة
	•أندرويد ( 2.2فرويو) أو أعىل
• ARMإصدار  7أو مجموعة إرشادات
أعىل
• 04ميغابايت من مساحة التخزين
الداخيل

مصنف رقم من قبل يب
يس ماغازين

حجب البذاءة

يتم استبدال األلفاظ والكلامت البذيئة عىل الشاشة بـأحرف مثل (@)%$#

بحيث ميكن استعراض الصفحات التي تحتوي عدا ذلك عىل محتوى مقبول.

اإلدارة عن بعد من خالل إنرتنت

ميكن للمسئولني أن يقوم بإدارة أي عدد من مستخدمي أجهزة أندرويد وويندوز من خالل لوحة تحكم عىل إنرتنت .قم
بتسجيل الدخول عىل موقع  www.netnanny.comإلدارة إعدادات عائلتك وحسابك .وتنعكس التغيريات عىل
األجهزة يف أقل من دقيقة.

تخصيص قامئة املواقع البيضاء والسوداء

قم بإنشاء قوائم مخصصة للمواقع التي يجب السامح بالنفاذ إليها دوما (القامئة البيضاء) أو تلك التي ستكون ممنوعة
دوما (القوائم السوداء) .ميكن للمسؤولني أن يقوموا أيضا بالتجاوز الدائم ملوقع ممنوع مبارشة من الجهاز؟
حامية الواي فاي و 4G / 3G

إن الجهاز النقال لطفلك محمي ضمن أي شبكة واي فاي أو .4G/3G

استعراض التقارير

استخدم لوحة التحكم عىل اإلنرتنت الستعراض البيانات مثل أكرث مواقع إنرتنت زيارة وأعىل الفئات املحظورة التي تم
زيارتها ورؤية املواقع التي يقيض ولدك معظم وقته فيها .كام تشمل التقارير أيضا أي تطبيقات ميكن أن توجد عىل جهاز
ولدك وأي تطبيقات متت إضافتها مؤخرا .ويتم إرسال تقرير أسبوعي عن نشاطات األسبوع السابق بالربيد اإللكرتوين.

حقوق الطبع  2002-2013لرشكة كونتنت ووتش إنك .كل الحقوق
محفوظة .كونتنت ووتش ونت ناين هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة كونتنت
ووتش إنك .اسم الرشكة وكل أسامء املنتجات األخرى رمبا تكون عالمات
تجارية مسجلة ملالكيها .املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة عرضة للتغيري دون
أي إشعار.
خيار محرري يب يس ماغازين ألجهزة األندرويد
يب يس ماغازين هي عالمة تجارية مسجلة لرشكة زيف ديفيس إنك .وتستخدم
مبوجب ترخيص .أعيد طبعها بإذن  2012زيف ديفيس إنك .جميع الحقوق
محفوظة.

لالتصال

إنرتنتwww.netnanny.com :
بريد إلكرتوينinfo@netnanny.com :
هاتف+1-801-508-3600 :

أسئلة شائعة وأجوبة

http://www.netnanny.com/mobile/faqs

الدعم الفني عرب اإلنرتنت

http://www.netnanny.com/support

