„The Web Blocker“ yra nemokama programa, kuri leidžia filtruoti ir blokuoti netinkamą turinį,
sukurti skirtingas taisykles skirtingiems kompiuterio abonementams, stebėti abonemento naudotojo
veiklą internete. Programa suderinama su „Windows“ operacinėmis sistemomis.
Ši turinio filtravimo programa nėra tokia funkcionali, jos vartotojo sąsaja nėra tokia informatyvi ir
draugiška naudotojui, kokios būna didelių kompanijų, pvz., „Norton“ ar „Microsoft“. Tačiau ji turi
pagrindines funkcijas, leidžiančias užtikrinti turinio filtravimą ir blokavimą.
Programą atsisiųsti galima tinklalapyje www.thewebblocker.com paspaudus „Download“ mygtuką.
Vykdomasis failas .exe bus automatiškai atsiųstas į kompiuterį. Paleidę šį failą keleto mygtukų
paspaudimu įdiegsite programą. Jos įrašymo metu reikės sugalvoti administratoriaus slaptažodį ir jį
įvesti du kartus (1 pav.).

1 pav. Administratoriaus slaptažodžio įvedimas
Baigiant instaliuoti programą pasirodo pranešimas, kuris pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad nė
vienas iš kompiuterio naudotojų, kuriems bus taikomas turinio filtravimas, neturėtų kompiuterio
administratoriaus teisių (2 pav.).

2 pav. Įspėjimas apie administratoriaus teises
Programos administratoriaus sąsaja yra išskirtinė tuo, kad beveik visi nustatymai gali būti atlikti
viename lange. Todėl juos konfigūruoti labai lengva (3 pav.).

3 pav. Pagrindinis programos langas

Pirmą kartą paleidus „The Web Blocker“ programą laukelyje „User List“ automatiškai pateikiami
visi abonementai, kurie yra sukurti kompiuteryje. Pasirinkus vieną iš abonementų galima atlikti
turinio filtravimo nustatymus, kurie galios būtent tam asmeniui. Taip pat galima pasirinkti
nustatymą „All Users“, kuris suteiks galimybę blokuoti interneto svetaines visiems kompiuterio
naudotojams vienu metu.
Laukelyje „Internet History“ vieno mygtuko paspaudimu galima sužinoti naudotojo interneto
naršymo istoriją. Pirmiausia reikia pasirinkti abonementą, kurio interneto istoriją norima matyti ir
paspausti mygtuką „User History“. Po kelių sekundžių bus pateiktas neseniai aplankytų tinklalapių
sąrašas. Ši funkcija veikia tik „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“ naršyklėse.
Pasirinkę bet kurį URL adresą iš pateiktos interneto naršyklės istorijos ir paspaudę „ Add To
Block“ mygtuką URL adresą galite įtraukti į blokuojamų tinklalapių sąrašą (4 pav.).

4 pav. Interneto naršymo istorijos peržiūra

Baltas tuščias langelis, esantis pagrindinio lango viršuje leidžia įvesti norimus uždrausti URL
adresus į draudžiamųjų tinklalapių sąrašą. URL adresas priskiriamas į draudžiamųjų tinklalapių
sąrašą paspaudus mygtuką „Block Address“ (5 pav.).

5 pav. Tinklalapio įtraukimas į draudžiamąjį sąrašą
Visus užblokuotus tinklalapius galima matyti laukelyje „Block List“. Pašalinti URL adresus iš
draudžiamųjų tinklalapių sąrašo nesudėtinga. Pašalinti galima kiekvieną įrašą atskirai arba visus
įrašus vienu metu, atitinkamai paspaudus mygtukus „Delete Address“ arba „Erase All“.
Pastaba: ne visada korektiškai veikia tinklalapio pašalinimas iš draudžiamųjų sąrašo. Kartais
programa toliau blokuoja tinklalapį, net jei jį ir pašalinote.
Paskutinė, bet ne mažiau svarbi programos funkcija, kurią galima rasti pagrindiniame lange, yra
interneto turinio blokavimas pagal keturias kategorijas. Pirmoji kategorija – socialiniai tinklai,
antroji – tinklalapiai, skirti suaugusiems, trečioji – žaidimų, lošimų, muzikos, vaizdo įrašų
tinklalapiai, ketvirtoji – anoniminio naršymo „Proxy“ serverių tinklapiai.
Turinio filtravimas pagal kategorijas negalimas visiems abonementams vienu metu. T. y.,
pasirinkus abonementą „All Users“.
Funkcija įjungiama paspaudus mygtuką „Turn On“ ir pažymint norimas blokuoti kategorijas (6
pav.).

6 pav. Interneto turinio blokavimas pagal kategorijas
Dešinėje pagrindinio lango pusėje galima rasti 5 mygtukus su papildomomis programos „The Web
Blocker“ funkcijomis.
Viena iš jų yra „baltųjų“ sąrašų sudarymas. Programos administratorius gali sukurti sąrašą svetainių,
kuriomis naudotojui leidžiama naudotis. Naudotojas galės naudotis tik baltajame sąraše esančiais
tinklalapiais. Visos kitos svetainės bus blokuojamos. Ši funkcija ypač naudinga norint kontroliuoti
vaikų veiksmus internete, suteikiant jiems prieigą prie vienos ar kelių interneto svetainių (7 pav.).

7 pav. „Baltųjų“ sąrašų sudarymas
Kita funkcija „Block Templates“, sukurta palengvinti draudžiamų tinklalapių sąrašo sudarymą.
Programos administratoriui reikia pasirinkti vieną iš penkių turinio kategoriją, kurią jis nori
uždrausti ir paspausti mygtuką „Apply Template“. Tuomet į draudžiamų tinklalapių sąrašą
automatiškai bus įtraukta grupė URL adresų. Norint užblokuoti kitą adresų kategoriją reikia
pakartoti šį veiksmą (8 pav.).

8 pav. Draudžiamojo sąrašo sudarymas naudojantis šablonu
Trečias mygtukas, skirtas pranešti programos kūrėjams apie tinklalapius, kurie turėtų būti
blokuojami, bet programa „The Web Blocker“ to nedaro. Taip galite padėti programos kūrėjams ją
tobulinti.
Ketvirtojo mygtuko pagalba galite pakeisti programos administratoriaus slaptažodį.
Paspaudę mygtuką „Help“ būsite nukreipti į pagalbos tinklalapį, kuriame galėsite rasti detalius
atsakymus į iškilusius klausimus.
Didžiausias programos trūkumas yra tas, kad kai kuriais atvejais nustatymus galima apeiti pakeitus
naršyklę. Todėl atlikus nustatymą rekomenduojama patikrinti, ar jis veikia naudojamoje naršyklėje.

