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SZCZYPTA HISTORII
Technologia World Wide Web  wymy�lona  przez

Tima Bernersa-Lee w 1989 r. na potrzeby Europejskiej
Organizacji Badañ J¹drowych (CERN) mia³a uspraw-
niæ naukowcom wymianê dokumentów. Bezp³atne udo-
stêpnienie WWW przez CERN, 30 kwietnia 1993 roku
zapocz¹tkowa³o lawinowy wzrost liczby serwerów i stron
www. WWW przesta³o byæ standardem dla elit intelek-
tualno-naukowych. W 2008 in¿ynierowie oprogramowa-
nia Google  og³osili, i¿ wyszukiwarka odkry³a bilion ad-
resów stron.

CORAZ  M£ODSZY WIEK
 INTERNAUTÓW

Na co móg³by trafiæ w sieci mój siedmioletni sy-
nek? Prawdopodobnie 1/5 stron www ma kontekst ero-
tyczny. Jest mnóstwo witryn pokazuj¹cych sceny prze-
mocy, egzekucje, makabryczne zdjêcia z wypadków,
zawieraj¹cych tre�ci nawo³uj¹ce do nienawi�ci, propa-
guj¹ce samobójstwa. Nie chcia³bym, aby przypadkiem
co� takiego zobaczy³. O konieczno�ci zabezpieczenia ta-
bletu ostatecznie przekona³ mnie wynik g³osowego wy-
szukiwania przez syna  Phytora � postaci z lego ninjago.
Na szczê�cie siedzia³em obok.  71% dzieci trafi³o w in-
ternecie na materia³y pornograficzne (63% przypadko-
wo). 51% dzieci natkne³o siê na materia³y z brutalnymi
scenami przemocy (61% przypadkowo).

FILTROWANIE
W  WYSZUKIWARCE GOOGLE

 Dzieci za-
zwyczaj trafiaj¹ na
nieodpowiednie
strony przypad-

kiem. Zacznijmy wiêc od w³¹czenia filtra SafeSearch
w najpopularniejszej wyszukiwarce Google. Ustawienia
filtra znajdziecie w ustawieniach wyszukiwania. Warto prze-
sun¹æ suwak na poziom �cis³y, a nastêpnie zablokowaæ
mo¿liwo�æ zmiany ustawieñ filtra, poprzez zalogowanie
siê do swojego konta w gmail. Przygotowa³em krótki
film jak to zrobiæ na youtube. Znajdziecie go pod adre-
sem http://tnij.org/safesearch Powy¿sze rozwi¹zanie

sprawdzi siê równie¿ w tablecie i smartfonie. Niestety
nale¿y zabezpieczyæ w ten sposób wyszukiwarkê Go-
ogle w ka¿dej z przegl¹darek z osobna. Dobrym roz-
wi¹zaniem jest utworzenie  w Windows dla dziecka osob-
nego profilu, w którym nie bêdzie mia³o uprawnieñ
administracyjnych, a zatem nie bêdzie mog³o sobie zain-
stalowaæ kolejnej przegl¹darki. W³¹czenie filtra w wy-
szukiwarce nie uchroni przed trafieniem na �z³¹ stronê�
z linku lub poprzez wpisanie w pasku adresu. Czasem
niestety literówka w adresie popularnej witryny otwo-
rzy stronê o nieodpowiedniej tre�ci.

A MO¯E BeSt?
 To bezpieczna przegl¹-

darka dla dzieci w wieku od
3 do 10 lat, stworzona przez
zas³u¿on¹ Fundacjê Dzieci
Niczyje. Bezp³atny program
mo¿na pobraæ ze strony
fundacji http://best.fdn.pl/

pobierz-program-best Po intuicyjnej instalacji otrzy-
mujemy internetowy plac zabaw dla dzieci, cechuj¹cy
siê przyjazn¹ nawigacj¹, sprawdzonymi, warto�ciowy-
mi i ciekawymi dla najm³odszych adresami stron. Dziec-
ko nie jest w stanie samodzielnie opu�ciæ przegl¹darki,
wyj�æ poza skatalogowane w niej zasoby. Co wa¿ne
rodzic mo¿e w³¹czyæ zegar odliczaj¹cy czas na zabawê
z komputerem, po up³ywie którego dziecko nie ma mo¿-
liwo�ci kontynuowania zabawy, bo BeSt zablokuje ekran
oczekuj¹c na has³o podane przez rodzica. Szczegó³owe
informacje na temat tego znakomitego projektu znajdzie-
cie na stronie http://best.fdn.pl

NAJLEPIEJ ZABEZPIECZYÆ ROTUER
Je¿eli zabezpieczymy siê na styku naszej sieci z in-

ternetem, mamy �wiêty spokój w ka¿dym urz¹dzeniu,
które korzysta z domowej sieci. Nie musimy  konfiguro-
waæ z osobna smartfonów, tabletów, komputerów, jed-
nak mamy do�æ skomplikowane zadanie, aby odpowied-
nio skonfigurowaæ router. Jest to rozwi¹zanie skuteczne,
lecz dla nieco bardziej zaawansowanych technicznie
rodziców. O tym napiszê w kolejnej wêdrówce po bez-
piecznym internecie.ö
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Bezpieczny internet?
FILTROWANIE INTERNETOWYCH TRE�CI W DOMU? CZY TO MO¯LIWE?


