Dar viena nemokama turinio filtravimo programa - „Norton online family”. Ši „Symantec“ korporacijos
išleista programa suderinama su „Mac“ ir „Windows“ operacinėmis sistemomis bei visomis pagrindinėmis
naršyklėmis. Programa yra lengvai valdoma. Šiek tiek sudėtingesnis programos įdiegimas ir konfigūravimas.
Apžvelgsime programos įdiegimą ir valdymą „Windows“ operacinėms sistemoms.
Programos įdiegimas
Pirmiausia reikia apsilankyti tinklalapyje www.onlinefamily.norton.com ir susikurti „Norton“ abonementą.
Pasitelkę šį abonementą, galėsite valdyti „Norton online family“ programą naudodamiesi bet kuriuo
kompiuteriu, kuris yra prijungtas prie interneto.
Kitas veiksmas, kurį turite atlikti, tai sukurti standartinius „Windows“ abonementus kiekvienam vaikui,
kuriam konfigūruosit „Norton online family“ programą. Sukūrę „Windows“ abonementus, galite jungtis prie
jau anksčiau sukurto „Norton“ abonemento ir pradėti konfigūruoti filtravimo programą.
Prisijungus pirmiausia reikės įvesti administratoriaus duomenis (atkreipkite dėmesį į laiko zonos nustatymus
– jie gali turėti įtakos filtravimo programos darbui), po to - vaikų. Jums reikės įvesti vaiko vardą, gimimo
metus, taip pat galėsite įsidėti vaiko nuotrauką (1 pav.).

1 pav. Vartotojų duomenų nustatymas
Nustačius vaikų duomenis spaudžiame mygtuką „Install Norton Safety Minder“. Pasirodžiusiame pranešimų
lange klausiama, ar jūsų vaikai naudosis šiuo kompiuteriu. Jei taip, spaudžiame „Install Now“ (2 pav.).
„Norton Safety Minder“ – tai programa, kuri stebi ir praneša apie vaikų veiksmus internete jums į „Norton“
abonementą. Norint kitame kompiuteryje įdiegti „Norton Safety Minder“, reikia tik prisijungti prie „Norton“
abonemento ir parsisiųsti „Norton Safety Minder“, paspaudus puslapio apačioje esantį mygtuką „Download
Norton Family“. „Norton Safety Minder“ reikia įdiegti visuose kompiuteriuose, kuriais naudosis jūsų vaikai.

2 pav. „Norton Safety Minder“ diegimas
Įdiegus „Norton Safety Minder“, reikės priskirti anksčiau sukurtą „Windows“ abonementą konkrečiam
vaikui (spausti ,,Change“) (3 pav.).

3 pav. „Windows“ vartotojo priskyrimas
Programos konfigūravimas
Programos konfigūravimas atliekamas prisijungus prie „Norton“ abonemento. Tai padaryti galima iš bet
kurio kompiuterio, kuris yra prijungtas prie interneto. Jei kompiuteriu naudosis daugiau nei vienas vaikas,
prisijungus reikia pasirinkti vaiką, kurio nustatymus norite konfigūruoti. Norėdami pereiti prie
konfigūravimo meniu, turite paspausti dešinėje esantį mygtuką „Settings“

Pagrindiniame programos konfigūravimo lange yra šešios sritys „Profile“, „Web“, „Search“, „Social“,
„Time“, „Notify“. Kiekvienos srities viršuje, dešinėje pusėje yra jos išjungimo/įjungimo mygtukas. Jeigu
viena ar kita sritis jums yra neaktuali, ją galite išjungti (4 pav.).

4 pav. „Time supervision“ srities išjungimas
„Profile“ srityje „Windows“ abonementą galite priskirti vaikui (jei to nepadarėte įdiegdami „Norton Safety
Minder“ programą) arba pakeisti . Taip pat čia galite papildyti ar pakoreguoti duomenis apie vaiką.
Pavyzdžiui, vaiko metus, kurie yra svarbūs, atliekant tinklalapių blokavimą pagal amžių. Trečioji skilties dalis
skirta apsaugoti vaiko kontaktinius duomenis (5 pav.). Galima įvesti duomenis, kurių, jūsų nuomone, vaikui
nederėtų skelbti internete. Tai gali būti el. pašto adresas, telefono numeris ar kt.

5 pav. vaiko asmeninių duomenų apsauga
Pastaba: jei tinklalapyje naudojamas https ryšys, asmeninių duomenų tikrinimas neveikia.
„Web“ sritis yra skirta tinklalapių kontrolei. Pirmiausia turite pasirinkti, ką daryti su tinklalapiais, kuriuos jūs
laikote netinkamais savo vaikams. Galite blokuoti tinklalapius arba leisti vaikams juose lankytis, prieš tai
įspėjant, kad tinklalapis yra nederamas. Galite palikti tik stebėjimo funkciją. Ši funkcija neriboja naršymo
internete, tik registruoja veiksmus, kuriuos tėvai vėliau gali peržiūrėti veiklos ataskaitos skiltyje. Antroje
dalyje pateikiamas tinklalapių blokavimas pagal amžių. Amžiaus grupės yra keturios. Pasirinkus amžiaus
grupę, automatiškai pažymimos tinklalapių grupės, kurios yra neleistinos šio amžiaus vaikams. Jei jūsų
netenkina, kaip kompiuteris parinko tinklalapių grupes, jūs galite patys pakoreguoti sąrašą. Šiame sąraše yra
daugiau kaip 40 kategorijų (6 pav.).

6 pav. „Web“ srities nustatymai.
Trečioji ir ketvirtoji dalys yra skirtos „juodųjų“ ir „baltųjų“ sąrašų sudarymui. Tai yra tinklalapiai, kuriuos
programą administruojantis žmogus nurodo kaip leistinus arba draudžiamus. Leistino arba draudžiamo
tinklalapio pavadinimą įrašome į laukelį ir spaudžiame „Add To List“ (7 pav.).

7 pav. tinklalapiai įtraukti į leistiną „baltąjį“ sąrašą
„Search“ sritis suteikia galimybę filtruoti paieškos rezultatus. „Google“, „Ask“, „YouTube“, „Yahoo“, „Bing“,
ir „Blinkx“ turi saugios paieškos galimybes. Su „Norton online family“ pagalba šių paieškos programų filtrai
iš paieškos rezultatų pašalina turinį, kuris yra netinkamas vaikams. „Norton online family“ vieno mygtuko
spustelėjimu galite aktyvuoti visų aukščiau išvardintų tinklalapių saugiąsias paieškas.
„Social“ sritis skirta stebėti vaiko aktyvumą socialiniuose tinkluose. Šioje srityje galėsite matyti, kokiuose
socialiniuose tinklalapiuose lankosi jūsų vaikas, kokiu vardu prisijungia ir kokį amžių nurodo
registruodamasis socialiniame tinkle. Taip pat galėsite matyti, kada ir kiek kartų jūsų vaikas lankėsi viename
ar kitame socialiniame tinklalapyje (8 pav.). Kol kas „Norton online family“ programa galima stebėti tik
keturis socialinius tinklus: „Facebook“, „Orkut“, „Mixi“ (palaikomas tik Japonų kalba ) ir „Skyroch“

(palaikomas tik Prancūzų kalba) Pastaba: socialinių tinklų stebėjimas galimas tik naudojant „Internet
Explorer ir „Mozilla Firefox“ naršykles. Daugiau pastabų apie socialinių tinklų stebėjimą rasite čia

8 pav. Socialinių tinklų stebėjimas
„Time“ sritis skirta laiko, praleidžiamo prie kompiuterio kontroliavimui. Įjungę laiko blokavimą, galėsite
sudaryti tvarkaraštį patys arba pasirinkti vaiko amžiaus grupę, ir kompiuteris automatiškai sudarys
tvarkaraštį, kada vaikas gali naudotis kompiuteriu. Kitame punkte galite nustatyti, kiek valandų savaitgaliais
ir darbo dienomis vaikas gali naudotis kompiuteriu. Taip pat, kaip elgtis pasibaigus leistinam laiko limitui:
uždrausti naršymą ar tik pranešti ir leisti naršyti toliau (9 pav.).

9 pav. Laiko, praleidžiamo prie kompiuterio kontroliavimas
„Notify“ srityje galima nustatyti, kada ir kokius norite gauti pranešimus el. paštu (10 pav.). Galimi šeši
nustatymai. Jūs galite gauti el. laiškus, kai jūsų vaikas aplankys draudžiamą tinklalapį ar ignoruos perspėjimą
apie jį, susikurs naują profilį socialiniame tinkle, dalysis asmenine informacija ir kt.

10 pav. Pranešimų siuntimas el. paštu
Atsiminkite, kad, pakeitus bent vieną nustatymą, reikia nepamiršti jų išsaugoti.

Paspaudę viršuje dešinėje esantį mygtuką „Activity“, galite peržiūrėti paskutinių septynių dienų vaiko
veiklos ataskaitas internete. Veiklos ataskaitos pateikiamos šešiose skiltyse. Ataskaitoje galima matyti,
kokius tinklalapius aplankė jūsų vaikas, ko ieškojo internete, taip pat laiko ir socialinių tinklų suvestines.
„Alerts“ skiltyje galima perskaityti laiškus, kuriuos parašė vaikas, kai norėjo naršyti draudžiamame
tinklalapyje, taip pat įspėjimus, kurie atsiunčiami kai vaikas atlieka neleistiną veiksmą (11 pav.).

11 pav. „Alerts“ skiltyje pateikiama informacija
„Summary“ skiltyje pateikiama statistika, kokius tinklalapius dažniausiai skaitė jūsų vaikas, ko dažniausiai
ieškojo internete ir kokios grupės tinklalapius jūsų vaikas mėgsta labiausiai (12 pav.).

12 pav. „Summary“ skiltyje pateikiama informacija
Vaikui bandant atverti draudžiamą tinklalapį, pasirodys įspėjamasis langas, kuriame bus pranešama, kad šis
puslapis yra neleistinas (13 pav.). Vaikas, pamatęs šį pranešimą, galės grįžti į prieš tai buvusį tinklalapį,
paspaudęs mygtuką „back“ arba parašyti tėvams žinutę ir paprašyti, kad leistų naršyti šiame tinklalapyje.

13 pav. Bandant atverti draudžiamą tinklalapį, pasirodo įspėjamasis langas
Programos saugumas yra aukštas. Norint pakeisti nustatymus ar peržiūrėti veiklos ataskaitą, reikalingas
administratoriaus slaptažodis. Nepavyko rasti nei vieno programos „apėjimo“ būdo. Programos nepavyks
„apgauti“ pakeitus naršyklę ar pasinaudojus „Task Manager“ funkcija, įvedus IP adresą vietoje URL adreso
ar naršyti, pasinaudojus „proxy“ serveriais, taip pat pasinaudojus „Safe Mode“ funkcija ir kt. Norint pašalinti
programą, reikalingas administratoriaus slaptažodis.
Pastaba: pasitaiko techninių problemų, kai „Norton online family“ serveris būna nepasiekiamas.

