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�Wzmacnianie bezpieczeñstwa w szko³ach i  placów-
kach o�wiatowych�
Priorytet MEN na rok szkolny 2012/2013

PRAWO i OBOWI¥ZEK
Obowi¹zek zabezpieczenia komputerów w szkole

przed dostêpem do niebezpiecznych tre�ci wynika z art.
4a. ustawy o systemie o�wiaty ze zmianami wynikaj¹-
cymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie usta-
wy o systemie o�wiaty oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458), który brzmi:
�Szko³y i placówki zapewniaj¹ce uczniom dostêp
do Internetu s¹ obowi¹zane podejmowaæ dzia³ania
zabezpieczaj¹ce uczniów przed dostêpem do tre�ci,
które mog¹ stanowiæ zagro¿enie dla ich prawid³o-
wego rozwoju, w szczególno�ci zainstalowaæ i ak-
tualizowaæ oprogramowanie zabezpieczaj¹ce�.

Po raz pierwszy wprowadzono obowi¹zek filtro-
wania tre�ci w szkolnych komputerach ustaw¹ z 11
kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia
9 maja 2007 r., Nr 80, poz. 542). Zapisano w niej, ¿e
Rada Ministrów okre�li katalog szkodliwych tre�ci, a Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej dostarczy szko³om opro-
gramowanie umo¿liwiaj¹ce skuteczne filtrowanie tre-
�ci w wielu systemach operacyjnych. MEN wybra³o �
wtedy jeszcze bezp³atny � program Beniamin.

K£OPOTLIWY BENIAMIN
Okaza³o siê, ¿e u¿ytkowanie Beniamina by³o do�æ

k³opotliwe. Nale¿a³o zainstalowaæ program na ka¿dym
komputerze. Do�æ ³atwo uczniowie usuwali jego pliki,
co z kolei powodowa³o zablokowanie dzia³ania przegl¹-
darki internetowej i konieczno�æ naprawy systemu ope-
racyjnego lub pro�ciej � jego ponown¹ instalacjê. W tej
walce nauczyciel, czy te¿ administrator sieci, byli bez
szans. Z czasem Beniamin przesta³ byæ programem bez-
p³atnym! Niezmiennie jednak ustawa o systemie o�wiaty
z 2009 roku utrzymuje ci¹¿¹cy na szkole obowi¹zek fil-
trowania tre�ci, nie wskazuj¹c podmiotu zobowi¹zane-
go do dostarczenia szko³om gotowego rozwi¹zania
(oprogramowania). Nadal popularne s¹ programy za-
bezpieczaj¹ce stacje robocze: Beniamin, Opiekun, Cen-
zor, itd. Ich wspóln¹ wad¹ jest konieczno�æ instalacji na
ka¿dym komputerze. Poza tym, je¿eli chcemy dodaæ
jak¹� witrynê do bia³ej lub czarnej listy, znowu koniecz-

ne s¹ modyfikacje we wszystkich stacjach roboczych
w szkole. Programy te obs³uguj¹ tylko system operacyj-
ny Windows i nie dzia³aj¹, je¿eli uruchomimy komputer
z pendrive lub p³yty. Nie mamy te¿ mo¿liwo�ci filtrow-
nia tre�ci w urz¹dzeniach przy³¹czanych do sieci, takich
jak: notebooki, tablety, smartfony.

Nie ma obecnie na rynku bezp³atnych programów
filtruj¹cych tre�ci tego typu, a odnawianie co roku licencji
generuje koszty � �rednio ok. 30 z³ na ka¿dy komputer.

POMOCNY DANSGUARDIAN
Jak zatem najlepiej wywi¹zaæ siê z ustawowego

obowi¹zku zabezpieczenia uczniów przed dostêpem do
szkodliwych tre�ci?

Takie rozwi¹zanie daje DansGuardian � darmo-
wy filtr tre�ci. Najwa¿niejsze cechy programu:

· Musi byæ zainstalowany na komputerze serwero-
wym z systemem Linux, a jego filtracja rozci¹ga
siê na wszystkie komputery w sieci, niezale¿nie od
systemu operacyjnego (Windows czy Macintosh).

· Blokuje dostêp do stron WWW zawieraj¹cych tre-
�ci pornograficzne, obsceniczne, rasistowskie itp.
Filtrowanie odbywa siê poprzez przeszukanie tek-
stu zawartego na stronie. Mo¿na tworzyæ grupy
u¿ytkowników z ró¿nymi kategoriami blokowanych
stron.

· Filtruje tre�ci niezale¿nie od u¿ywanego przez u¿yt-
kownika systemu operacyjnego oraz przegl¹darki
internetowej. Filtr instaluje siê tylko na jednym kom-
puterze, serwerze ustawionym pomiêdzy bram¹ in-
ternetow¹ a reszt¹ sieci, chroni¹c wszystkie kom-
putery uczniowskie.

· Jest ca³kowicie bezp³atny � zarówno do u¿ytku do-
mowego, jak i komercyjnego.

Wymagania techniczne
Do zainstalowania DansGuardiana nie potrzebuje-

my bardzo zaawansowanego komputera. Regenerowa-
ne jednostki centralne dostêpne dla szkó³ bez VAT w ce-
nie ok. 700 z³ z powodzeniem obs³u¿¹ sieæ najwiêkszej
nawet szko³y. Nale¿y pamiêtaæ o wyposa¿eniu takiego
komputera w dodatkow¹ kartê sieciow¹. Do jednej kar-
ty pod³¹czymy modem, którym dostarczany jest do szko³y
internet, do drugiej karty pod³¹czamy sieæ szkoln¹. Kom-
puter z powodzeniem spe³ni rolê routera. Podczas insta-
lacji bêdziemy potrzebowali monitora, myszy i klawiatu-
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ry. Pó�niej bêdziemy mieli do niego dostêp zdalny po
wpisaniu adresu IP w przegl¹darce.

Najpierw Linux
Zanim rozpoczniemy instalacjê filtra, nale¿y zain-

stalowaæ Linuxa. Do wyboru mamy dwa sposoby:
1) Smoothwall experss (sposób instalacji dostêpny pod

adresem: http://www.smoothwall.org/download/),
2) IPCop (sposób instalacji dostêpny pod adresem:

http://ipcop.elektroda.eu/instalacja.php).

Któr¹ dystrybucjê/sposób wybraæ?

Smothwall wydaje siê ³atwiejszy w administrowa-
niu. Ma predefiniowane poziomy filtrowania, odpowia-
daj¹ce poziomom kszta³cenia (od przedszkolaków po
doros³ych). Ma te¿ bypass umo¿liwiaj¹cy wy�wietlenie
strony, która zosta³a zablokowana poprzez podanie ha-
s³a. Z do�wiadczenia wiem, ¿e to bardzo po¿¹dana us³u-
ga, gdy¿ wielokrotnie udostêpnia³em has³o do bypass na-
uczycielom w sytuacji, w której mieli konta pocztowe
np. na portalu interia.pl. Z powodu przekroczenia limitu
�grzeczno�ci� strona g³ówna tego portalu jest czêsto blo-
kowana przy standardowych ustawieniach filtrowania
dla nastolatków (mo¿emy byæ pewni, ¿e niemal ka¿de-
go dnia we wszystkich �newsach� jest zbyt wiele wul-
garnych s³ów i tematyki z pogranicza erotyki). W takiej
sytuacji mamy dwa wyj�cia. Pierwsze: mo¿na wpisaæ
tê stronê na bia³¹ listê, ale wtedy wszyscy w szkole bêd¹
mieli dostêp do skandalizuj¹cych artyku³ów, lub drugie:
mo¿na udostêpniæ nauczycielom has³o bypass. Nie wiem
dlaczego, ale zupe³nie nie udaje mi siê przekonaæ na-

uczycieli do otwiera-
nia poczty bezpo�red-
nio z adresu http://
poczta.interia.pl/, któ-
rego filtr nigdy nie blo-
kuje, bo nie ma ku
temu powodów. Po-
s³u¿y³em siê tutaj przy-
k³adem portalu inte-
ria.pl, ale z podobnych
przyczyn, choæ rza-
dziej, s¹ blokowane
przez DansGuardiana
portale wp.pl czy te¿
onet.pl. Je¿eli bypass
i prostota obs³ugi nas
przekonuj¹, wybierz-
my Smoothwall.

IPCop ma bar-
dziej rozbudowany
interfejs administra-
tora i z pewno�ci¹
wymaga wiêcej cza-

su na poznanie, ale w zamian za to zapewni bardziej
zaawansowanemu administratorowi wiêcej mo¿liwo�ci
monitorowania tego, co dzieje siê w sieci.

Czas na DansGuardiana
Po zainstalowaniu Linuxa czas na instalacjê Dans-

Guardiana. Wskazówki, jak to zrobiæ mo¿na znale�æ na
wielu stronach, m.in.: http://dansguardian.pl/in-
dex.php?s=instalacja-5-minutowa. Komputer z DansGu-
ardianem oferuje dodatkowo ochronê antywirusow¹,
opart¹ o bezp³atny ClamAv � wszak infekcja mo¿e na-
st¹piæ równie¿ z sieci internet.

Podsumowanie
· DansGuardian instalujemy, a nastêpnie konfiguruje-

my na jednym komputerze ustawionym na brzegu
sieci.

· Chronimy wszystkie komputery i urz¹dzenia mobil-
ne, niezale¿nie od systemu operacyjnego.

· DanGuardian jest odporny na z³o�liwe próby uszko-
dzenia.

· Po zainstalowaniu nie wymaga prac serwisowych,
chyba ¿e chcemy zmodyfikowaæ konfiguracjê po-
przez dodanie np. gg do czarnej listy.

· Jest to rozwi¹zanie w pe³ni darmowe.
· Polecam wszystkim administratorom szkolnych

sieci!ö
Marek Wróblewski

konsultant ds. informatyki
w ODN w S³upsku

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

Klient -> www.nasza-klasa.pl 80

Filtr Rodzinny
DansGuardian

firewal port 80-> przekierowuje na 8080 (DansGuardian)
DansGuardian -> Squid port 3128
Squid -> www.nasza-klasa.pl 80

Czy strona zawiera pornografiê?
TAK - zablokuj i wy�wietl ostrze¿enie
NIE - pozwól wy�wietliæ

�ród³o: Wikipedia


