
 
 

 
 

berqNET İçerik Filtreleme Kılavuzu 

berqNET İçerik Filtre özelliği, güvenlik duvarı üzerinden geçen web sayfalarının içeriğini tarayarak 

engellenmek istenen kelime veya kelime gruplarının sayfa içerisinde yer alıp almadığını tespit 

etmektedir. Sayfa içerisinde yer aldığı belirlenen kelimeler sayılarak istenen sayıya ulaştığı tespit 

edilirse sayfa engellenmektedir. 

Engellenmek istenen kelimeler veya kelime grupları, joker karakterler kullanılarak esnek şekilde 

ayarlanabilmektedir. Joker karaktarler ve anlamları şöyledir: 

• * : Herhangi bir karakterin herhangi bir sayıda görülmesini ifade eder. 

• ? : Herhangi bir karakterin bir adet görülmesini ifade eder. 

 

Örnek Kelime Engellenecek Örnekler Engellenmeyecek Örnekler 

berqnet berqnet  berq, logoberqnet, berqnetlogo 

berqnet* berqnet, berqnetlogo berq, logoberqnet 

*berqnet berqnet, logoberqnet logoberq, berqnetlogo 

*berqnet* 
berqnet, logoberqnet, berqnetlogo, 
logoberqnetlogo berq 

*berqnet*.com 
berqnet.com, logoberqnet.com, 
berqnetlogo.com, logoberqnetlogo.com  berqnet, berq.com 

b*rqnet berqnet, beerqnet, biirqnet berqnetlogo, logoberqnet 

berqnet? berqnet, berqneto berq, oberqnet, berqnetlogo 

?berqnet berqnet, oberqnet oberq, logoberqnet, berqneto 

?berqnet? 
berqnet, oberqnet, berqneto, 
oberqneto berq, logoberqnet, berqnetlogo 

 

Kelime Kategorisi Oluşturulması 

İçerik filtreleme özelliğini kullanmak için içerik filtre özelliğini aktifleştirmek ve kelime kategorisi 
oluşturmak gereklidir.  

 

 

 



 
 

 
 
 

İçerik filtreleme özelliği, berqNET yönetim arayüzündeki Ayarlar ekranında bulunan Web Filtre 
ekranından aktifleştirilebilir.  

 

 

 

Kelime kategorisi oluşturmak için berqNET yönetim arayüzünde bulunan Web Filtre ekranına girerek 
solda yer alan Web Nesneleri bölümünde sağa tıklanır, sonra Ekle butonuna basılır. Tür kısmında 
Kelime Kategori seçilir. 

 



 
 

 
 
Aşağıdaki gibi bir kelime kategorisi oluşturma ekranı açılacaktır. Bu ekranda yer alan “+” butonuna 

basılarak kategoriye kelime eklenebilir. Kategori listesinde yer alan bir kelime seçilip yeşil butona 

basılarak kelime yeniden düzenlenebilir, “x” butonuna basılarak kelime silinebilir.  

 

“+” butonuna basıldığında aşağıdaki kelime ekleme ekranı açılır.  

Bu ekrandaki “Kelime” alanına, engellenmek istenen kelime veya kelime grubu yukarıdaki örnek 

tabloda yer alan formata göre yazılır. Girilen kelimeler web sayfalarında büyük-küçük harfe duyarlı 

olmadan taranacaktır. Girilen kelimeler içerisinde şu karakterler yer almamalıdır: ^ $ + ( ) [ ]{ } \ | 

“Sayfadaki Adet”, kelime sayfanın içinde en az kaç kere görüldüğünde sayfanın engelleneceğini 

belirtir. Örneğin adet olarak 15 girilirse, kelimenin en az 15 kere yer aldığı web sayfaları içerik filtre 

tarafından engellenecektir.  

 


