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PREDSTAVITEV

Linksys

Zaščitite otroke pred pastmi interneta
..Internet

je odličen učni pripomoček, vendar hkrati tudi poln številnih

usmerjevalniki lahko poskrbite, da vaš otrok vanje nikoli ne zaide..

Prednosti …
Internet je krasna stvar in zagotovo eden
največjih izumov ne samo sodobnega časa, am
pak zelo verjetno kar v celotni zgodovini člove
štva. Na internetu je vse, kot radi pravimo. Če
človek potrebuje kakšno informacijo, jo lahko v
nekaj sekundah najde na internetu. Zlasti danes,
ko imamo na vsakem koraku s sabo v žepu pa
metni telefon, ki pravzaprav ni nič drugega, kot
mali žepni računalnik, s katerim lahko počnemo
čuda stvari. Ampak ostanimo pri internetu. V
svojih začetkih je bil internet namenjen pred
vsem raziskovalnim dejavnostim ter hitri pisni
komunikaciji. S pojavom in razvojem spleta pa
se je količina internetnih platform in vsebin raz
plamtela. Danes tako velja za nepogrešljiv pri
pomoček pri pisanju seminarskih nalog, zabavi,
različnih službenih opravilih in na potovanjih.

… in slabosti interneta
Ampak toliko, kot je na internetu koristnih in do
brih informacij, podatkov in strani, je še veliko
več sporne vsebine. Le z enim klikom oziroma
vpisom ustreznega iskalnega pojma lahko prav
vsak instantno dostopa do nasilnih, pornograf
skih in drugih potencialno škodljivih vsebin.
Spletne strani, ki jih gostijo, pa marsikdaj v pake
tu “prinesejo” tudi viruse, trojance in ostale ne
zaželene škodljive programske kode, ki lahko
pošteno ohromijo naše naprave ter s tem vse
podatke, ki jih hranimo na njih. Recimo, da smo
odrasli o vseh teh prednostih in pasteh interne
ta poučeni in da znamo internet uporabljati var
no in smotrno (čeprav v resnici statistike kažejo,
da temu ni tako). Drugače pa je z otroci, ki še ni
so najbolj razsodni. Otroci so veliko bolj dovzet
ni do stvari, ki jih vidijo in ki se dogajajo okoli
njih. Posledično lahko v skladu s tem tudi precej
spremenijo svoje vedenje. Zato je neomejen
dostop do interneta v rokah otroka lahko smrto
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“temačnih

ulic”, ki so za otroke nevarne.

nosno orožje zanj. Nek sodobni rek pravi takole:
če boš na spletu klikal na naključne povezave
dovolj dolgo, boš prej ali slej prišel do čudaških
in spornih vsebin. Otroci pa zelo radi klikajo, pri
tem pa se dostikrat ne zavedajo, kaj sploh klika
jo. Na ta način lahko hitro pridejo do vsebin, do
katerih kot skrben starš želite, da ne bi.
Potem pa so tu še druge stvari, ki na internetu
ogrožajo otroke. Na primer spletno nasilništvo.
Tega je med mladimi, zlasti najstniki, ogromno.
Posledice pa so lahko celo hujše, kot pri fizič
nem obračunavanju. Mladostnik, ki je žrtev
spletnega nasilja, lahko hobi hude osebnostne
motnje, ki ga spremljajo celo življenje. S poja
vom družbenih omrežij pa so takšnemu nasilju
še veliko bolj izpostavljeni. Prav tako pa ne gre
spregledati potencialne odvisnosti od interneta
in naprav. Kdor prekomerno sedi za računalni
kom ali telefonom, ga bo vedno težje izpustil iz
rok. Otroci ne poznajo kritičnih meja in zabavne
naprave ne bodo odložili, dokler jim tega ne bo
zabičal starš. Skratka, internet vsebuje tudi veli
ko nevarnosti, zlasti za najmlajše.

Nepogrešljiv sodobni učni pripomoček
Hkrati pa jim internetnega dostopa ne moremo
kar v nedogled braniti. Če ne zaradi drugega, že
zaradi šole in sodobnih učnih metod. Vse več šol
se namreč poslužuje elektronskih učbenikov in vaj,
ki jih nalagajo na svoje spletne strani. Internet, prek
katerega dostopamo do teh, je tako danes tudi
obvezen učni pripomoček. Zato je pomembno
predvsem, da otroke izobražujemo o uporabi in
terneta - prednostih in slabostih - ter jim, vsaj v
zgodnejših fazah odraščanja, tudi zagotovimo var
no uporabo. T. i. starševski način, s katerim otro
kom lahko omejimo dostop do interneta in njego
vih vsebin, danes poznajo že praktično vsi brskal
niki. Vendar pri tem poslanstvu niso nujno najbolj
učinkoviti. Konec koncev lahko otrok do spleta do
stopa z različnih brskalnikov in naprav, kar pomeni,
da bi morali nastaviti vsako posebej.

Varno omrežje, varen otrok
Veliko lažje je zato za starševski nadzor poskrbe
ti na krovni ravni, to je na ravni omrežja. To na
primer omogočajo usmerjevalniki Linksys (od
modela 1200 naprej) prek njihove platforme

Z Linksysovimi

Smart Wi-Fi. Ta dopušča malo morje varnostnih
možnosti, s katerimi lahko zelo podrobno opre
delite nivo dostopa do interneta za posamezno
napravo in uporabnika. Najbolje pri tem pa je,
da uporabniški vmesnik platforme ni komplici
ran, kot znajo biti ti pri nekaterih usmerjevalni
kih, ampak zelo enostaven in razumljiv. Ena od
ključnih funkcij omenjene platforme je ta, da
lahko do svojega usmerjevalnika dostopate
kjerkoli se nahajate. Tako lahko starševske nasta
vitve za svojega najstnika, ki ste ga prvič pustili
samega doma, prilagajate tudi če ste na potova
nju na drugem koncu sveta ali na morju.
Linksysov starševski nadzor omogoča, da izbere
te naprave, ki se lahko povežejo na internet in jim
določite nivo dostopa (na primer dostop na tele
fonu bolj omejen kot na računalniku), jim omejite
časovni dostop (na primer eno uro na dan) ter
blokirate spletne strani, do katerih želite, da vaš
otrok ne bi dostopal. Pri tem platforma dopušča
zelo podrobne in specifične nastavitve, tako da
na primer za vsak dan ali čas v dnevu posebej od
redite možnost uporabe interneta. Pri tem z otro
kom lahko sklenete tudi dogovor - če bo pokazal
vestno in odgovorno rabo interneta, mu lahko ta
dostop podaljšate. Ves čas pa lahko seveda nje
govo aktivnost na internetu tudi spremljate in
točno vidite, katere strani obiskuje.
Zelo uporabna funkcija Linksysovih usmerjevalni
kov pa je tudi možnost vzpostavitve ločenega
omrežja v prostoru. Temu lahko nato nastavite
lastno geslo in druge parametre uporabe - od blo
kiranih strani do časovnih omejitev. Z Linksysovimi
usmerjevalniki imate tako ves čas pregled nad
spletnim prometom v vašem domu.
(P. R.)
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