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Cùng với sự phát triển của hệ thống internet và các thiết bị công nghệ cao đã
mang lại nhiều lợi ích cho người, nhưng cũng mang đến nhiều phiền toái cho không
ít gia đình, đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái trong thời đại kỹ thuật số. Việc cho
phép trẻ làm quen với các thiết bị công nghệ và dạy trẻ sử dụng internet là cần thiết,
vì mọi sự cô lập con cái mình khỏi cơ bão công nghệ cũng đồng nghĩa với việc ngăn
trẻ hiểu biết xã hội, công nghệ và các ưu điểm to lớn mà internet mang lại.
Xuất phát từ điều này, đã khiến không ít bậc phụ huynh phải đau đầu tìm kiếm
những giải pháp an toàn nhằm hạn chế tối đa tình trạng con mình truy cập nhầm vào
những trang web có nội dung không lành mạnh và cũng có phụ huynh muốn giảm
thời gian sử dụng Internet, game, mạng xã hội của trẻ. Trong bài viết, tác giả cung
cấp giải pháp “Internet an toàn cho trẻ với chức năng Parental controls” trên
windows 10 giúp cho phụ huynh giám sát được việc truy cập của con khi tham gia
vào hệ thống Internet với các bước thực hiện như sau:
Để sử dụng Parental Control trên hệ điều hành Windows, bạn cần thực hiện
đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft và tài khoản muốn quản lý để thiết
lập tài khoản của con trẻ trên Windows:
1. Tạo tài khoản Microsoft
- Mở trình duyệt web nhấn: https://account.microsoft.com
- Nhấn vào tạo tài khoản và điền thông tin của Form
2. Tạo nhóm gia đình (create a family group)
- Truy cập https://account.microsoft.com/family#/ và đăng nhập tài khoản
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- Thêm thành viên vào nhóm

3. Điều chỉnh thiết lập Parental Control
Điều chỉnh một số các thiết lập Parental Control bằng cách sử dụng Menu
Dropdown ở góc trên cùng trang:
- Thiếp lập trình duyệt Web:
o Chuyển đổi chặn các nội dung không phù hợp sang OFF hoặc ON. Theo
mặc định, nội dung người lớn bị chặn

o Thêm địa chỉ một trang web nào mà bạn muốn trẻ truy cập hoặc chặn
trẻ truy cập.

- Apps, Game và Media:
o Cho phép hoặc không cho phép trẻ tải các app và game "Không đúng
độ tuổi". Theo mặc định, các game và app không phù hợp đã bị chặn
o Lựa chọn các app, game và mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ từ
Menu Dropdown trên Windows Store
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- Thời gian sử dụng máy tính:
o Kích hoạt tính năng giới hạn thời gian cho trẻ sử dụng máy tính. Theo
mặc định tính năng này bị vô hiệu hóa.
o Thiết lập giới hạn thời gian muốn cho phép trẻ sử dụng máy tính.
Parental controls cung cấp chức năng thiết lập khoảng thời gian bắt đầu
và khoảng thời gian kết thúc để giới hạn thời gian cho trẻ sử dụng máy
tính các ngày trong tuần.

4. Đăng nhập Microsoft Family và xem các hoạt động của trẻ trên máy tính.
Để xem hoạt động của trẻ trên máy tính sau khi đã điều chỉnh thiết lập trong
Parental controls, đăng nhập tài khoản Microsoft và chọn tên của trẻ muốn xem hoạt
động của trẻ, chọn tiếp Activity reporting bật từ OFF sang ON và muốn báo cáo hoạt
động máy tính của trẻ theo tuần qua mail thì bật từ OFF sang ON tại Email weekly
reports to me.
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Từ những chức năng mà parental controls cung cấp cho người dùng, giúp cho
bậc phụ huynh cho phép trẻ tiếp xúc với mới tính có giới hạn, có kiểm soát thời gian,
có kiểm soát về ứng dụng, trò chơi trực tuyến và các hoạt động của trẻ trên máy tính
một cách chặt chẽ, định hướng cho trẻ sử dụng máy tính đúng mục đích học tập và
giải trí lành mạnh.
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