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Program Motyl  

Instrukcja konfiguracji programu 
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1. Konfiguracja sieciowa 

W konfiguracji sieciowej, podczas instalacji programu, mamy możliwość dokonania 

następującego wyboru opcji sieciowych: 

1. Standardowa - program Motyl będzie INDYWIDUALNIE działał na tym 

komputerze bez powiązania z innymi komputerami w sieci. 

Opcja ta powinna być wybierana przez użytkowników domowych - chyba że rodzic 

dysponuje odrębnym komputerem, z którego chce zarządzać komputerem dziecka.  

                    

2. Klient (uczeń) - program Motyl na tym komputerze będzie zarządzany z komputera 

nauczyciela. Nauczyciel będzie mógł zdalnie konfigurować program Motyl na komputerach 

uczniowskich. 

Opcja ta wymaga podania adresu IP komputera nauczycielskiego. 
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Adres IP musi być wpisany precyzyjnie, bez spacji i musi zawierać 3 kropki.  

                                     

3. Serwer (nauczyciel) - na tym komputerze program Motyl nie kontroluje działania 

Internetu. Ustawienia poczynione tutaj w programie Motyl są wysyłane przez sieć na 

komputery uczniowskie. 

Program w tej opcji powinien być zainstalowany na komputerze, z którego korzysta 

nauczyciel. 

                               

Odczytywanie adresu IP na komputerze nauczyciela: 

W menu Start wybierz Uruchom i wpisz cmd. 
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W czarnym oknie cmd wpisz ipconfig /all. 

              

Odszukaj linii Adres IP. W powyższym oknie jest to adres 192.168.0.253 
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2. Konfiguracja  

W celu przejścia do konfiguracji należy wybrać: 

Start->Programy->Motyl ->Motyl. 

W Windows 8, będąc w oknie z kafelkami należy "w powietrzu" napisać z 

klawiatury "Konfiguracja" i z uzyskanych podpowiedzi wybrać "Motyl 12". 

Otrzymamy okno: 

                      

Po wpisaniu hasła otrzymujemy okno konfiguracyjne oraz możliwość zmiany hasła na 

inne. 

Do sprawnego i skutecznego działania wszystkich opcji programu wystarczająca jest 

poniższa konfiguracja podstawowa. 
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 3. Konfiguracja podstawowa 

Zaznaczenie odpowiednich opcji w konfiguracji podstawowej jest zupełnie wystarczające dla 

sprawnego działania programu. Używanie opcji z konfiguracji zaawansowanej jest przeznaczone 

tylko dla użytkowników już zaznajomionych z programem.  

Po wejściu do Konfiguracji ukazuje się okno konfiguracyjne gdzie możemy wybrać opcje 

blokowania poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek. 

Za pomocą prostego zaznaczenia opcji decydujemy jakie zadania ma spełniać Motyl. Mamy tu 

również możliwość za pomocą suwaka ustalić restrykcyjność programu. Im bardziej suwak jest 

przesunięty w prawą stronę tym program będzie bardziej podejrzliwy i będzie zamykał więcej stron. 

                        

Program ma następujące opcje: 

• Wyłączaj strony pornograficzne 

http://www.adalex.pl/index.php/blokowanie-pornografii-internetowej/konfiguracja-programu-kontrolujacego-internet.html
http://www.adalex.pl/index.php/blokowanie-pornografii-internetowej/konfiguracja-programu-kontrolujacego-internet.html


8 

• Wyłączaj czaty 

• Wyłączaj narkotyki 

• Sprawdzaj klawiaturę 

• Sprawdzaj schowek 

• Wyłączaj komunikatory  

uniemożliwia włączenie Gadu-gadu, Tlenu, WPKontakt i innych komunikatorów 

• Blokowanie pobierania programów. Ochrona antywirusowa – uniemożliwia 

pobierania z Internetu plików wykonywalnych np. exe, com, pif co sprawia, że 

komputer jest chroniony przed wirusami 

• Monitoruj google – wymusza włączenie opcji Save Search dzięki której google w 

wynikach wyszukiwania nie podaje stron podejrzanych o pornografię. Dotyczy to 

również opcji Grafika 

• Wyłączaj edytory rejestru uniemożliwia włączenie regedit.exe, regedit32.exe, 

msconfig.exe 

• Wyłączaj menadżer zadań  

uniemożliwia włączenie podglądu uruchomionych aplikacji i aktywnych procesów 

• Wyłączenie dostępu do ustawień sieci LAN 

Opcja Wyłączaj menadżer zadań powinna być zaznaczona. W innym razie uczniowie mogliby przez 

kombinacje klawiszy CTRL, ALT, DELETE za pomocą Menadżera zadań wyłączyć program Motyl.   
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4. Zamykanie aplikacji 

Uczniowie często próbują bez zezwolenia nauczyciela instalować programy. Dotyczy to zwłaszcza 

gier. I co jest bardziej niebezpieczne, niektórzy z nich próbują manipulować ustawieniami 

systemowymi. Program Motyl może łatwo temu zapobiec. Wystarczy, że wskażemy pliki jakich nie 

wolno uruchamiać.  

Zaznacz opcję Zamykaj wybrane aplikacje. Na liście możemy umieścić szereg programów, 

których uruchamiania sobie nie życzymy. 

                  

Jeżeli użytkownik próbuje uruchomić zakazany program wówczas można spodziewać się jednej z następujących reakcji: 

• Nie jest wyświetlane żadne okno (brak jakichkolwiek reakcji).  

• Wyświetlana jest informacja, że dana aplikacja wywołała błąd i nie da się jej uruchomić. 

5. Lista adresów stron dozwolonych 

Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie adresu strony internetowej, a nie jej treści.  
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Treścią strony internetowej zajmuje się zkładka Słowa kluczowe. 

Jeżeli program Motyl zamyka stronę, która według Państwa oceny nie powinna być zamykana to 

można temu w łatwy sposób zaradzić. 

Pamiętaj Lista stron dozwolonych ma priorytet nad Listą stron zakazanych i nad Słowami 

kluczowymi. Jeżeli witryna jest na Liście stron dozwolonych, to w żaden sposób nie jest już 

przez program kontrolowana. 

Zaznacz opcję Dopuść następujące strony. Następnie w okienko adresu wpisujemy adres strony 

np.: www.abc.pl i wybieramy Dodaj stronę do listy. 

możemy wpisać również pojedyncze słowo. Jeżeli na listę wprowadzimy słowo pistolet, wówczas 

otworzy się każda strona w adresie której znajduje się słowo pistolet, niezależnie od zawartości tej 

strony. Na przykład otworzą się strony: www.pistolet.pl, www.krzysiek/pistolet.html. W adresach 

podawanych stron nie należy używać http://. Zamiast napisać http://www.pistolet.pl, 

napiszwww.pistolet.pl, a jeszcze lepiej pistolet. 

             

6. Lista adresów stron zakazanych 

Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie adresu strony internetowej, a nie jej treści.  
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Treścią strony internetowej zajmuje się zakładka Słowa kluczowe. 

Program posiada bardzo skuteczny mechanizm działania. Motyl analizuje treść strony pod 

kątem zawartości niedozwolonych słów i w przypadku ich wystąpienia zamyka stronę. Ten 

mechanizm sprawia, że Motyl doskonale poradzi sobie również ze stronami nowopowstałymi 

jak i stronami obcojęzycznymi.  Jeżeli jednak zauważycie Państwo, że jakaś strona otwiera się 

pomimo, że nie powinna to można w łatwy sposób temu zaradzić. 

Zaznacz opcję Wyklucz następujące strony. Tutaj możemy umieścić adresy tych stron, 

których program Motyl nie zamyka, a Państwo nie chcecie dopuścić do ich otwierania. 

Możemy wpisać również pojedyncze słowo. Jeżeli na listę wprowadzimy słowo lalka, 

wówczas zablokowana zostanie każda strona w adresie, której znajduje się słowo lalka, 

Niezależnie od zawartości tej strony. Na przykład nie otworzą się strony: www.lalka.pl, 

www.krzysiek.pl/lalka.html. W podawanych adresach stron nie należy wpisywać http.  

Zamiast pisać  www.lalka.pl, wpisz: lalka.pl, a może nawet lalka. 

Przykładowe, inne wpisy blokujące: 

.exe - zablokowanie pobierania plików wykonywalnych 

.zip - zablokowanie pobierania plików spakowanych 
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7. Słowa kluczowe 

Pamiętaj, że zakładka ta dotyczy tylko i wyłącznie treści strony internetowej. Zawartością adresu 

strony internetowej zajmują sie zakladki Lista adresów dozwolonych i Lista adresów 

zakazanych. 

Program Motyl ma wbudowane słowa kluczowe i analizuje strony internetowe pod kątem 

zawartości tych słów.Są to słowa zarówno polskie jak i obcojęzyczne. Jeżeli na stronie ilość 

słów zakazanych osiągnie niedozwolony poziom strona jest zamykana. Ilość słów kluczowych 

wbudowanych w program jak i ich dobór są optymalne i wystarczające. Jeżeli jednak chcecie 

Państwo dopisać swoje słowa kluczowe to można zrobić to w tym miejscu. 

Jednym ze sposobów działania programu Motyl jest analizowanie zawartości strony pod względem 

treści słownej. Na tej zakładce użytkownik może sam dopisać kilka własnych słów, których 

obecność na stronie będzie ją dyskwalifikowała. Zalecamy aby nie wpisywać więcej niż 10 słów. 

Słów nie należy podawać w pełnym brzmieniu lecz w skróconej formie, która występuje w 

większości wersji tego słowa przy jego odmianie.  

Np. jeżeli chcemy wykluczyć strony, na których opisuje się morderstwa należy pisać morderstw co 

spowoduje, że program zareaguje również na słowa morderstwa, morderstwo, morderstwem i 

tak dalej.  Przy standardowej czułości programu strona zostanie zdyskwalifikowana jeżeli łączna 

suma wystąpień wszystkich słów wpisanych przez użytkownika będzie większa od 

dwóch. 

Tak, więc nie należy przesadzać z ilością słów jak i ze zwiększaniem czułości programu, bo wówczas 

odrzuconych zostanie zbyt wiele stron. 
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8. Czas dostępu do Internetu 

Ta bardzo przydatna możliwość pozwala na wskazanie w jakich godzinach w poszczególnych dniach 

tygodnia mogą być używane przeglądarki. W godzinach zakazanych użytkownik nie będzie mógł 

otworzyć żadnej przeglądarki internetowej. 

Dzięki temu rodzice mogą kontrolować ilość czasu spędzanego w Internecie. 
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9. Zdalne włączanie i wyłączanie Internetu 

Opcja ta pozwala na zdalne włączenie lub wyłączenie Internetu na komputerach uczniowskich, co 

uniemożliwia używanie przeglądarki internetowej.  

Dzięki temu nauczyciel może prowadzić lekcję bez kontrolowania czy uczniowie przypadkiem nie 

przeglądają stron internetowych 

Procedura postępowania przy wyłączaniu Internetu. 

Wejdź do opcji "Czas dostępu" -> Kliknij "Zablokuj wszystko" -> Akceptuj  

Paleta czasu dostępu zostanie zabarwiona na szaro, co oznacza zakaz używania przeglądarek w 

każdym czasie. 



15 

                             

Procedura postępowania przy włączaniu Internetu. 

Wejdź do opcji "Czas dostępu" -> Kliknij "Odblokuj wszystko" -> Akceptuj Paleta 

czasu dostępu zostanie zabarwiona na niebiesko, co oznacza możliwość używania 

przeglądarek w każdym czasie. 
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10. Podgląd treści/obrazy 

Przy pierwszym wejściu do tej opcji należy ustawić częstotliwość zrzutu ekranu - o ile 

użytkownik chce rejestrować działania swojego dziecka. Minimalna częstotliwość to 5 minut. 

Kliknięcie na danym obrazie powoduje jego wyświetlenie w wysokiej rozdzielczości, tak aby 

można było przeczytać wyświetlane teksty.  

System rejestruje datę i czas zapisania danego obrazu. 

Raz na jakiś czas musisz wybrać opcję Czyść w celu usunięcia dotychczasowych obrazów i 

zwolnienia przestrzeni dyskowej.  
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11. Raporty zdarzeń 

Okno raportów pokazuje zdarzenia jakie miały miejsce na komputerze, które wymagały interwencji 

programu. Mogły to być: próba wejścia na stronę pornograficzną, wpisanie wulgarnego słowa słowa 

z klawiatury, skopiowanie wulgarnego słowa do pamięci podręcznej. 

Zdarzenia są zapisywane na zakładkach odrębnych dla każdego dnia z podaniem czasu 

wystąpienia.  
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