INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI PROGRAMU CENZOR SERWER

KROK 28

Komunikat, który wyœwietla siê u¿ytkownikowi na stacji "klienckiej"
w momencie próby wejœcia na stronê, która potencjalnie zawiera
niepo¿¹dane treœci.

WYMAGANIA SYSTEMOWE

* Komputer klasy PC z procesorem Pentium® 90
* System operacyjny Windows® 95/98/ME/2000/XP

* Wolne miejsce na twardym dysku 20 MB u¿ytkownik, 100 MB Serwer
* Pamiêæ RAM 16 MB u¿ytkownik, 64 MB Serwer

KROK 1

KROK 2

W³ó¿ dysk z programem do napêdu CD - ROM.
Program instalacyjny stanowiska uruchomi siê
samoczynnie.
Na pierwszym ekranie pojawia siê logo programu
CENZOR. Je¿eli jest to instalacja Stanowiska
Administratora kliknij klawisz przerwij i przejdŸ
do nastêpnego kroku instrukcji.

Nastêpnie na komputerze otwórz folder stacja
dysków CD i uruchom instalacjê Programu
CenzorSerwer z ikonki:

KROK 4

KROK 5

Po dwukrotnym klikniêciu na pierwszym ekranie
pojawia siê logo programu CENZOR. Aby
kontynuowaæ kliknij przycisk Dalej.

KROK 3

Przeczytaj umowê licencyjn¹. Je¿eli siê z ni¹
zgadzasz, wybierz opcjê Akceptujê postanowienia umowy licencyjnej. Aby kontynuowaæ, kliknij
przycisk Dalej.

KROK 6

* Dostêp do Internetu
* Przegl¹darka internetowa

JAK DZIA£A CENZOR

Program CENZOR SERWER jest profesjonalnym narzêdziem zabezpieczaj¹cym przed dostêpem do niecenzuralnych zasobów Internetu.
Zawiera nie tylko zbiór adresów stron o treœciach niepo¿¹danych, ale tak¿e specjalne algorytmy analizuj¹ce treœæ, oraz nag³ówki stron WWW.
Raz uruchomiona blokada dzia³a przez ca³y czas, tak¿e po restartowaniu systemu.
Uruchomionej blokady nie wy³¹czy nikt inny poza osob¹ znaj¹c¹ has³o. Kontrola odwiedzanych stron, jak i wszelkie zmiany w ustawieniach
Programu na wszystkich stanowiskach u¿ytkowników s¹ dokonywane na stanowisku opiekuna/administratora sieci. Administrator ma
mo¿liwoœæ tworzenia szeregu schematów blokowanych kategorii. Restrykcje blokad na ka¿dym ze stanowisk u¿ytkowników mog¹ byæ na
ró¿nym poziomie ograniczeñ w zale¿noœci od decyzji Administratora. Zmiana schematu przebiega on-line po klikniêciu prawym klawiszem
myszy.

Wybierz folder, w którym chcesz zainstalowaæ
program. Najlepiej zaakceptuj standardowo
proponowany folder "CenzorSerwer" oraz kliknij
Dalej.

Kreator poprosi Ciê o wpisanie danych niezbêdnych
do rejestracji, tj.: numer seryjny, nazwa u¿ytkownika, miejscowoœæ, adres e-mail. Je¿eli Twoje
po³¹czenie z Internetem odbywa siê za
poœrednictwem serwera proxy, wprowadŸ
dodatkowo ustawienia serwera proxy. Kliknij Dalej.

Aktualizacje za pomoc¹ programu Update. Program mo¿e byæ aktualizowany automatycznie lub rêcznie poprzez uruchomienie programu
Update z menu Start> Programy> CenzorSerwer> Aktualizacja bazy programu Cenzor Serwer. CENZOR SERWER posiada zabezpieczenie
przed prób¹ zlikwidowania blokady przez skasowanie plików. Program CENZOR SERWER jest bardzo dobrze zabezpieczony pod tym
wzglêdem. Wykasowanie plików znajduj¹cych siê w katalogu, w którym zosta³ zainstalowany program nie wy³¹cza blokady! W takim
wypadku dzia³anie programu uzale¿nione jest od ustawienia opcji Automatyczne uaktualnianie bazy.
Licencja na program jest jednostanowiskowa. Wszystkie licencje s¹ wprowadzane na stanowisku administratora po uprzednim jego
zainstalowaniu (instalacja stanowiska administratora równie¿ wymaga podania kodu licencyjnego) i s¹ przypisywane do koñcówek bior¹c pod
uwagê kolejnoœæ ich instalacji. Iloœæ kodów jest zgodna z iloœci¹ wykupionych licencji. Oznacza to, ¿e jeden kod licencyjny, maj¹cy jednego
zarejestrowanego u¿ytkownika, nie mo¿e dzia³aæ jednoczeœnie na kilku stanowiskach. Dzia³a tylko na jednym komputerze. Kopiowanie
programu nic nie zmieni. Skopiowanie dysku CD pozwala jednak na otrzymanie kopii zapasowej programu. Zainstalowanie programu
CENZOR SERWER na innym komputerze spowoduje, i¿ po pewnym czasie program CENZOR SERWER przestanie dzia³aæ na komputerze,
na którym by³ zainstalowany poprzednio. Zapamiêtanie has³a jest rzecz¹ niezmiernie wa¿n¹. W przypadku jego zapomnienia nie ma
mo¿liwoœci wy³¹czenia lub w³¹czenia programu CENZOR SERWER, zmiany jego konfiguracji ani odinstalowania. W celu odzyskania kontroli
nad programem nale¿y skontaktowaæ siê z firm¹ ANCOM Sp. z o.o.

CENZOR jest zastrze¿onym znakiem
towarowym firmy ANCOM Sp. z o.o.

PRODUCENT: ANCOM Sp. z o.o., ul. Œniadeckich 12a, 31-531 Kraków
Tel./Fax: (012) 424 97 30, E-mail: info@cenzor.pl
www.ancom.krakow.pl

www.cenzor.pl

KROK 7

KROK 8

Program ³¹czy siê z serwerem, aby dokonaæ
weryfikacji numeru seryjnego, rejestracji
u¿ytkownika oraz w celu pobrania algorytmów
filtruj¹cych. Operacja powiedzie siê, je¿eli masz
aktywne po³¹czenie z Internetem, oraz
wprowadzone dane s¹ poprawne. Po zakoñczeniu
kliknij przycisk Dalej.

KROK 9

Nastêpujê instalacja plików programu oraz
wyœwietlane s¹ informacje na temat jego
uruchomienia. Kliknij OK.

Po zainstalowaniu programu uruchom go za
pomoc¹ ikonki znajduj¹cej siê na pulpicie lub
z menu Start>Programy>CenzorSerwer. Po uruchomieniu pojawi siê panel konfiguracyjny. WprowadŸ
has³o, klikaj¹c na przycisk Zmieñ has³o dostêpu.
Has³o nale¿y wpisaæ dwukrotnie w celu
wyeliminowania pomy³ki. Aby skonfigurowaæ
program kliknij Ustawienia (patrz: kolejne kroki).
Aby w³¹czyæ serwer nale¿y kliknij przycisk
Uruchom serwer - niezbêdna czynnoœæ do pracy
Programu i dalszej czêœci instalacji. Aby
zainstalowaæ program na koñcówkach niezbêdna
jest dezaktywacja zapory sieciowej (firewall).

Dokonujesz konfiguracji serwera:
1. Nale¿y obok nr IP serwera wprowadziæ port,
z którego po³¹czenie bêdzie korzystaæ oraz
wcisn¹æ klawisz Zastosuj.
2. W³¹czenia/wy³¹czenia uruchamiania serwera
przy starcie systemu
3. W³¹czenia/wy³¹czenia automatycznych
aktualizacji bazy,
4. W³¹czenia/wy³¹czenia automatycznych
aktualizacji aplikacji Cenzor Serwer,
5. Definiowanie ustawieñ serwera proxy.
Nastêpnie nale¿y wróciæ do ikony startowej
w celu uruchomienia serwera.

KROK 10

KROK 11

KROK 12

KROK 19

KROK 20

KROK 21

Ustawienia klientów s¹ to dane przypisane do ca³ej
sieci - zapamiêtanie wprowadzonych informacji jest
niezbêdne do ewentualnej reinstalacji. Wprowadzenie has³a jest niezbêdne do ewentualnej
deinstalacji koñcówek. Czêstotliwoœæ aktualizacji
konfiguracji przez klientów - wybieramy czas, co ile
nastêpuje wymiana informacji.
Od klientów do administratora - odwiedzane strony,
Od administratora do klientów - zmiany ustawieñ
wprowadzone w tym czasie.

Zak³adka Lista klientów - w polu dodaj nowe numery
seryjne wprowadzamy numery licencji, które
zostan¹ przypisane do poszczególnych
komputerów - podczas instalacji stanowiskowych.
Wprowadzamy przypisane nam numery seryjne
licencji na Program Cenzor, po wpisaniu klikamy
przycisk Dodaj numery seryjne.

W momencie pojawienia siê numerów seryjnych
w górnym oknie przechodzimy do instalacji
stanowiskowych.

Po zainstalowaniu stanowisk pojawiaj¹ siê
informacje dotycz¹ce:
1. adres IP
2. schemat
3. w³¹czona blokada (v: + lub -)
4. adres MAC (dotyczy karty sieciowej)
5. wersja programu
6. Dane dotycz¹ce ostatniego/niej aktualizacji
konfiguracji, bazy danych, aplikacji,
7. Data ostatniej instalacji

Mo¿liwoœæ wyboru kategorii blokowanych treœci.
Blokowane typy plików - je¿eli chcesz, aby
program automatycznie blokowaæ pobieranie
z Internetu plików wykonywalnych, bêd¹cych
potencjalnym noœnikiem wirusów lub animacji
FLASH, zaznacz odpowiedni¹ opcjê. Blokowane
kategorie stron - tutaj mo¿esz wybraæ, które
zasoby bêd¹ blokowane. Do wyboru masz: strony
niepo¿¹dane(pornografia, przemoc...),
komunikatory on-line, czaty, grafika google.

Dokonujesz konfiguracji programu:
1. W³¹czenia/wy³¹czenia automatycznych
aktualizacji (raz w tygodniu),
2. W³¹czenia/wy³¹czenia wyszukiwania tylko
w nag³ówkach stron,
3. W³¹czenia/wy³¹czenia ukrywania katalogu
programu Cenzor
4. Zdefiniowania ustawieñ serwera proxy.

KROK 13

KROK 14

KROK 15

KROK 22

KROK 23

KROK 24

Masz mo¿liwoœæ blokowania i odblokowywania
w³asnych stron oraz hostów.

W zak³adce Ograniczenia czasowe wprowadzamy
limity czasu spêdzanego w Internecie.

Po stworzeniu nowego schematu klikamy klawisz
Zapisz schemat jako ...

KROK 25

KROK 26

KROK 27

Nastêpnie klikaj¹c prawym klawiszem myszy na
stanowisko mamy wybór schematu, jaki ma byæ
zastosowany, wy³¹czenie blokady - informacje na
temat stanowiska z wy³¹czon¹ blokad¹ pojawi¹ siê
w kolorze zielonym.
Po wprowadzeniu schematów mamy podgl¹d, jakie
restrykcje s¹ na poszczególnych stanowiskach.

W okienku klient wybieramy stanowisko, które
w danym momencie chcemy kontrolowaæ.
Mamy mo¿liwoœæ otworzenia strony klikaj¹c na
wyœwietlony link.

Wybierz folder, w którym chcesz zainstalowaæ
program. Najlepiej zaakceptuj standardowo
proponowany folder "Cenzor" oraz kliknij Dalej.

W³ó¿ dysk z programem do napêdu CD - ROM.
Program instalacyjny uruchomi siê samoczynnie.
Na pierwszym ekranie pojawia siê logo programu
CENZOR. Aby kontynuowaæ kliknij przycisk Dalej.

Przeczytaj umowê licencyjn¹. Je¿eli siê z ni¹
zgadzasz, wybierz opcjê:
Akceptujê postanowienia umowy licencyjnej. Aby
kontynuowaæ, kliknij przycisk Dalej.

KROK 16

KROK 17

Podaj adres i port serwera, który zosta³
zdefiniowany w konfiguracji serwera, nastêpnie
kliknij przycisk Dalej - Program korzysta z pierwszej
wolnej licencji wprowadzonej na listê klientów
w ustawieniach administratora Cenzor Serwer.

KROK 18

Nastêpujê instalacja plików programu oraz
wyœwietlane s¹ informacje na temat jego
uruchomienia. Kliknij OK.

Program ³¹czy siê z serwerem, aby dokonaæ
weryfikacji numeru seryjnego, rejestracji
u¿ytkownika oraz w celu pobrania algorytmów
filtruj¹cych. Operacja powiedzie siê, je¿eli masz
aktywne po³¹czenie z Internetem. Po zakoñczeniu
kliknij przycisk Dalej.

Czynnoœci opisane w Krokach 13-18 nale¿y
powtórzyæ na ka¿dym stanowisku klienckim.

W okienku "Podaj nazwê, pod jak¹ zostanie
zapisany nowo stworzony schemat..." wpisz
nazwê (optymalna jest nazwa, która najbardziej
kojarzy siê z typem wprowadzonych blokad). Po
klikniêciu klawisza zapisz schemat zostanie
zapamiêtany.
Mo¿emy stworzyæ nieograniczon¹ iloœæ schematów.
Ka¿dy schemat dotyczy wprowadzonych przez nas
zmian w zak³adkach:
1. Blokowane kategorie,
2. Konfiguracja,
3. Blokady u¿ytkownika,
4. Ograniczenia czasowe.

