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 گام+ راهنمای تصویر  5گوگل در   safe search غیر فعال کردن

برایتان روشن است، نگران نباشید. در این مقاله قرار است روش خاموش    گوگل safe search  اگر
چیست«، صحبت   safe search» کردن آن را برایتان توضیح دهیم. البته قبل از آن در مورد اینکه

چگونگی    خواهیم کرد تا با آن بیشتر آشنا شوید. خاموش کردن این گزینه در گوگل آسان است. کافی است 
دایان   همکاری در فروش  را که در ادامه این مقاله از سایت   گوگل  safe searchحالت غیر فعال کردن  

 .توضیح خواهیم داد؛ مطالعه کرده و قدم به قدم آن را اجرا کنید  افیلیت 

safe search  چیست 

 

به    گوگل، safe search معرفی کرد. با فعال شدن  2009را در سال   safe search گوگل گزینه
طور خودکار تمامی محتواهای هرزه نگاری، بزرگسال و توهین آمیز در نتایج سرچ گوگل برای کاربر  

ش خواهد داد مسدود می شوند. در این حالت با جستجوی یک عبارت در گوگل، تنها نتایجی را به شما نمای
که مناسب برای افراد زیر سن قانونی باشد. گوگل این امکان را با هدف استفاده در مدارس و مواردی که  

 .کودکان به اینترنت دسترسی دارند، در اختیار همگان قرار داد 

درصد دقیق عمل نمی کند و به این خاطر ممکن است سایت های   100به گفته راهنمای گوگل، این گزینه 
مرتبتی را به اشتباه نامناسب تشخیص دهد و آن ها را در نتیاج گوگل به کاربران خود نمایش ندهد. اگر  نا

برایتان فعال شده است؛ با چند روش ساده می توانید آن را    safe search احتمال می دهید که حالت 
 .خاموش کنید 

گوگل فعال می شود و از نشان دادن   البته توجه داشته باشید که جستجوی ایمن تنها برای موتور جستجوی
 .نتایج در موتورهای جستجوی دیگر یا ورود مستقیم به سایت جلوگیری نمی کند 

 ولی قبل از آن باید ببینید که این گزینه برایتان روشن است یا خیر؟ 
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 سایت بازگرداندن ترافیک وب : این مطلب را حتما بخوانید 

 در کامپیوتر، آندورید و آیفون  safe search تشخیص فعال بودن

 

   قبل از اعمال هر گونه تغیراتی در تنظیمات، باید ببینید که این گزینه برایتان روشن است یا خیر؟

م( وارد موتور جستجوی گوگل  فهمیدن این موضوع آسان است. کافی است که با مرورگر خود )گوگل کرو 
 Your SafeSearch را سرچ کنید. در ابتدای جستجوی شما باکس safe search شوید و عبارت 

settings  نمایش داده می شود که اگر در پایین آن تیک آبی و عبارت on   وجود داشته باشد؛ به این معنی
 .گوگل برای شما فعال شده است  safe search است که

 .وش زیر می توانید به راحتی این ویژگی را برای گوگل خود غیرفعال کنید حاال با ر

 گوگل safe search چگونگی غیر فعال کردن حالت
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را در چند گام برایتان توضیح می دهیم. توجه    گوگل safe search چگونگی غیر فعال کردن حالت
وارد مروگر کروم خود شوید. فرق  داشته باشید که غیرفعال کردن این گزینه آسان است و کافی است که  

ندارد که از چه دستگاهی استفاده می کنید )آندروید، آیفون یا کامپیوتر(؛ با شیوه ای که در ادامه توضیح  
را غیر فعال کنید. البته توجه داشته باشید که این شیوه فقط برای   safe search خواهیم داد، می توانید 

 .مرورگر گوگل کروم جواب می دهد 

 گوگل  safe search احل غیر فعال کردن مر

گوگل کافی است که مراحل زیر را انجام دهید. برای این کار گوگل   safe search برای غیر فعال کردن 
 .کروم خود را باز کنید 

شوید. برای ورود به منو، بر روی سه نقطه باال و سمت راست   Setting از طریق منو، وارد بخش 1.
 .کلیک کنید 
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 .شوید  Privacy and Security ر که در تصویر می بینید، وارد بخشهمانطو2.
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مرورگر خود را تنظیم کنید. اگر با کامپیوتر می خواهید این   Use secure DNS در این مرحله باید 3.
برایتان   Use secure DNS کلیک کنید تا گزینه Security تنظیمات را انجام دهید؛ باید ابتدا بر روی

 Use secure می توانید   2ود. اگر با گوشی تنظیمات را انجام می دهید؛ بعد از مرحله  نمایش داده ش
DNS  را مشاهده کنید. بر روی این گزینه کلیک کنید. 
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در منوی    .را انتخاب کنید  Choose another provider در صفحه ای که باز می شود، گزینه4.
  .را انتخاب کنید  Cloudflareکشویی،  
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گوگل برای مرورگر گوگل کروم غیر فعال خواهد شد. به همین   safe searchاین مراحل،  با طی کردن  
 !راحتی

 جمع بندی 

، سعی کردیم تا گام به گام و به صورت  چیست safe search  در این مقاله عالوه بر پاسخ به سوال
فعال کردن  گوگل« را توضیح دهیم. غیر safe search کامال تصویری »چگونگی غیر فعال کردن حالت 

تنها با چند   می توانید  (IOS گوشی یا کامپیوتر، آندروید یا) این گزینه بسیار آسان است و در هر دستگاهی 
 .بردارید  گوگل  کلیک، با روشی که معرفی کردیم این محدودیت را از 
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