
Dwustopniowy mechanizm filtrowania  
Pierwszy stopień polega na sprawdzeniu czy dana strona znajduje się w 
bazie danych programu. Opiekun posiada olbrzymią bazę 
skategoryzowanych tematycznie adresów stron internetowych - obecnie 
zawiera ponad 560 tys. adresów . Lokalizacja strony jest bardzo szybka 
dzięki zaawansowanym algorytmom wyszukującym.  
Jeśli strona nie zostanie zidentyfikowana w bazie danych. Program 
aktywnie analizuje treść strony pod kątem występowania słów kluczowych. 
W czasie analizy algorytm uwzględnia nie tylko słowa w języku polskim ale 
równieŜ wiele języków obcych. Dzięki temu mechanizmowi program blokuje 
nawet te niebezpieczne strony, których nie ma w bazie.  

 
Zarówno baza danych stron jak i lista słów kluczowych jest 
systematycznie aktualizowana przez Internet .  Ustawicznie pracujemy 
nad ich uaktualnianiem aby Opiekun nadąŜył za zmianami ciągle 
zachodzącymi w globalnej Sieci. 

MoŜliwo ść modyfikacji bazy adresów programu przez nauczyciel a 
Nauczyciel ma moŜliwość dodawania własnych adresów internetowych, 
które będą blokowane przez program, ma równieŜ moŜliwość znoszenia 
blokady wybranych stron, które wg. jego oceny nie muszą być blokowane. 

Ograniczenia czasowe w korzystaniu z Internetu  
Opiekuna moŜna tak skonfigurować, aby w wybranych godzinach 
całkowicie blokował dostęp do Internetu. W wersji sieciowej programu 
funkcja ta jest bardziej elastyczna niŜ w wersji jednostanowiskowej. 

Rejestracja otwieranych stron  
Opiekun zapisuje wszystkie adresy stron odwiedzane przez uczniów. 
Dzięki tej funkcji jest moŜliwe sprawdzenie czym się interesują, jakie 
tematy je pociągają i do czego wykorzystują Internet. Zapisane dane 
moŜna wydrukować w postaci czytelnego raportu.  

Mechanizmy ochrony programu  
Opiekun został tak zaprojektowany, Ŝeby nie było moŜliwości ominięcia 
mechanizmów kontroli treści. Deinstalacja Opiekuna wymaga podania 
hasła. W wypadku usunięcia plików programu bez jego deinstalacji, dostęp 
do Internetu zostanie całkowicie zablokowany. W nowszych systemach 
operacyjnych program jest odporny na wszelkie próby uszkodzenia go. 

Kompatybilno ść ze wszystkimi przegl ądarkami  
Program dzięki swoim niskopoziomowym mechanizmom działa z kaŜdą 
przeglądarką internetową (MS Internet Explorer, Netscape, Opera itd.). 
Mechanizmy programu działają równieŜ z wszystkimi innymi programami, 
które wykorzystują, w jakikolwiek sposób, protokół HTTP (np. 
komunikatory internetowe, czaty). 



Przyjazny i intuicyjny interfejs programu  
Przyjazny program - to dewiza naszej firmy i nasza największa troska. 
Program został zaprojektowany tak aby nawet osoba o niewielkiej 
znajomości komputera nie miała kłopotów w jego uŜytkowaniu. Opiekun 
wyposaŜony jest równieŜ w system pomocy. 
   

 

  Blokada pobieranych plików  
Dzięki Opiekunowi moŜna zablokować funkcję pobierania plików z 
Internetu. Pobieranie plików jest szczególnie niebezpieczne, gdyŜ mogą to 
być wirusy lub "konie trojańskie", a takŜe programy do przeglądania 
materiałów pornograficznych (tzw. "dialery").  Funkcję tą w najbliŜszym 
czasie planujemy dodać równieŜ do wersji sieciowej 

 

 


