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#szülőifelügyelet #CsaládbiztOnságifunkCió #rOuter #familylink #zaklatás

GYERMEKEK VÉDELME

Az internetet egyre fiatalabb korban kezdik használni a gyermekek és ennek során számos veszély lesel-
kedik rájuk. Az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás mellett káros tartalmakkal is találkozhat-
nak, illetve túl sok időt tölthetnek online, legtöbbször bármiféle ellenőrzés nélkül. Szerencsére léteznek 
olyan technikai megoldások, amelyek segítségével ezek a veszélyek csökkenthetők. 

A BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET MEGTEREM-
TÉSE

Az internetet egyre fiatalabb kOrban kezdik használni 
a gyermekek és ennek során számos veszély leselkedik 
rájuk. Ennek oka, hogy ők természetes közegként keze-
lik a virtuális teret, a veszélyfelismerési és védeke-
zési képességük azonban alacsonyabb, mint a felnőtte-
ké. Az információszerzés, a tanulás és a kikapcsolódás 
mellett káros tartalmakkal is találkozhatnak, illetve túl 
sok időt tölthetnek online, legtöbbször bármiféle elle-
nőrzés nélkül. Szerencsére léteznek olyan teChnikai 
megOldásOk, amelyek segítségével ezek a veszélyek 
csökkenthetők. A technikai megoldások sem helyettesí-
tik, azonban a tudatOs internethasználatra törté-
nő nevelést, a veszélyek és a biztonságos internetezés 
szabályainak megismertetését.

CSALÁDBIZTONSÁGI FUNKCIÓ

A Windows operációs rendszer rendelkezik Családbiz-
tOnsági funkCióval. Ennek segítségével a gyermekek 
részére létrehozott felhasználói fiók tevékenysége fel-
ügyelhető, mOnitOrOzható, hogy
• melyik nap mennyi ideig használta a számítógépet,
• milyen programokat és mennyi ideig használt,
• milyen weboldalakat látogatott meg.

kOrlátOzható, hogy:
• milyen Oldalakat érhet el és milyen oldalakat nem,
• hétköznap és hétvégén naponta hány órát használ-

hatja a számítógépet,
• melyik nap melyik időszakában használhatja a szá-

mítógépet,

• milyen játékOkkal játszhat: Windows Áruház élet-
kori minősítése alapján, név szerint kiválasztás alap-
ján,

• milyen telepített prOgramOkat használhat.
A programok telepítése és a beállítások megváltoztatása 
a nem rendszergazdai fiókból nem lehetséges.

A beállítással kapcsolatban részletesebb információkat 
az alábbi linken talál: https://account.microsoft.com/
family/about

FAMILY LINK APPLIKÁCIÓ

A Google Family Link szolgáltatás segítségével a szülők 
felügyelethetik a gyerekeik Android operációs rendsze-
rű készülékeinek használatát. Az alkalmazás segítéségé-
vel:
• meghatározható a telefon helyezete,
• megtekinthető melyik applikációt mennyi ideig hasz-

nálták,
• korlátozható a programok telepítése és a telepített 

programok használata,
• beállítható a napi maximális képernyőidő és a tele-

fonmentes időszak,
• távolról zárolható az eszköz.

A beállításoknak megfelelően tartalomszűrőként is mű-
ködik.

A Family Link használatához mind a szülőnek, mind a 
gyereknek rendelkeznie kell saját Google fiókkal. 

Az alkalmazással kapcsolatban további részleteket az 
alább linken talál: https://families.google.com/intl/
hu_ALL/familylink/#
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ROUETER BEÁLLÍTÁSOK

Az asztali számítógépek mellett a mobileszközök (tab-
letek és okostelefonok) is hozzáférést biztosítanak az 
internethez. Az internetelérés korlátozására a teljes 
OtthOni hálózatra vonatkozóan van lehetőség.

a rOutert beállítva:
• blokkolhatók bizonyos url címek vagy bizonyos szö-

veget tartalmazó url címek elérése
• blokkolható bizonyos kulcsszavakat tartalmazó hon-

lapok elérése
• beállítható, hogy a csatlakozott eszközök mikor érhe-

tik el az internetet.

A router beállításaival kapcsolatban részletesebb infor-
mációkat az eszköz felhasználói kézikönyvében talál.

FELKÉSZÍTÉS A TUDATOS INTERNET-
HASZNÁLATRA

A gyermekeket fel kell készíteni az internet megfele-
lő használatára a veszélyekre történő figyelmeztetéssel.

• Az internet anOnimitást biztosít, ezért nem mindig 
tudható, hogy ki van a profil mögött. Az interneten 
bárki mondhatja magát bárkinek.

• Ami egyszer felkerül, az nem törölhető teljesen.
• Ne tegyen közzé és ne osszon meg mással kihívó 

képet, idegennel pedig semmilyen személyes in-
fOrmáCiót (adatot, képet, stb.). Visszaélhetnek vele: 
zsarolhatják, zaklathatják.

• Ha a gyermek találkOzni akar valakivel, akit online 
ismert meg, mindig szóljOn előtte szüleinek, és csak 
a szülő engedélyével és jelenlétében találkozza-
nak!
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