
Trang Chào mừng là gì?
Và giá trị ngăn chặn của trang chào mừng đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến

Trang Chào mừng hoạt động như 
thế nào?

Trang chào mừng là trang hoặc hình ảnh xuất hiện trên toàn màn 
hình hoặc một phần màn hình khi trang web mà người dùng tìm 
kiếm đang tải. 

Trang chào mừng có thể được sử dụng cho mọi loại mục đích vì 
chúng là cách đưa thông báo vào trang web. Các nhà quảng cáo 
thường sử dụng chúng để thu hút người dùng hoặc chúng có 
thể được sử dụng để cho bạn biết, ví dụ, rằng bạn đã đánh sai 
địa chỉ trang web hoặc rằng trang web cụ thể không còn tồn tại. 

Trang chào mừng cũng được sử dụng để giúp người dùng tránh 
xa nội dung nhất định. Ví dụ, trang chào mừng có thể xuất hiện 
khi một người nào đó cố gắng truy cập vào tài liệu xâm hại tình 
dục trẻ em (XHTDTE) đã biết và sẽ cản trở việc truy cập vào nội 
dung mong muốn như là bước cuối cùng trong kế hoạch ngăn 
chặn liên quan đến tính năng lọc và chặn*. 

Trang chào mừng cũng có thể bao gồm cảnh báo hoặc thông 
báo rõ ràng giải thích về tính bất hợp pháp của hành vi người 
dùng hay của nội dung được tìm kiếm. Đối với người dùng 
không đồng ý với nội dung nhất định bị chặn, đôi khi thông tin 
về cách thức khiếu nại về việc từ chối truy cập cũng được cung 
cấp. Cuối cùng, một số trang chào mừng có chứa thông tin và/
hoặc liên kết đến các đường dây nóng được thiết lập để báo cáo 
nội dung xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến.

Bằng việc cung cấp thông tin như vậy, các trang chào mừng 
có thể giúp tạo dựng hiểu biết về tính bất hợp pháp của tài liệu 
và hành vi liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Chúng cũng 
có thể giúp người dùng hiểu được hậu quả của việc bị bắt giữ 
và chuyển hướng người dùng đến các nguồn trợ giúp. Trang 
chào mừng giúp tạo ra môi trường trực tuyến an toàn bằng cách 
hướng dẫn người dùng về cơ chế báo cáo và bằng cách ngăn 
chặn tiếp xúc không mong muốn với nội dung này. Cuối cùng, 
trang chào mừng ngăn chặn người dùng truy cập vào tài liệu 
XHTDTE.

Trang chào mừng được một số công ty sử dụng - đáng chú ý là 
Microsoft và Google - trong tính năng tìm kiếm của họ như một 
phần trong kế hoạch ngăn chặn nhằm ngăn người dùng vô tình 
hoặc hữu ý truy cập tài liệu xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến. 
Bất kỳ khi nào một ai đó cố gắng truy cập vào một trang được 
biết là có chứa loại nội dung này, người dùng sẽ bị từ chối truy 
cập. Khi trang chào mừng được sử dụng, người dùng sau đó sẽ 
được chuyển hướng đến thông báo ngăn chặn.

Trang chào mừng có thể chứa nhiều nội dung. Phiên bản đơn 
giản nhất của trang chào mừng chứa thông báo thể hiện rằng 
việc truy cập vào trang web chủ định đã bị từ chối. Đây được 
gọi là thông báo lỗi hoặc thông báo 404. Trang chào mừng có 
thể bao gồm thông tin thêm như lý do quyền truy cập bị chặn 
(bao gồm hoặc không bao gồm thông tin về luật pháp liên quan). 
Thông tin này có thể được bổ sung bằng phần giới thiệu đến 
nguồn trợ giúp hoặc tư vấn nếu người dùng lo lắng về cảm xúc 
tình dục của họ đối với trẻ em.

lọc và chặn

* Để biết thêm thông tin, xem tờ thông tin: Lọc & chặn là gì?

Từ chối quyền truy cập vào tài liệu xâm hại tình dục trẻ em

- Tờ thông tin về Internet và Công nghệ ECPAT –

Tờ thông tin này được ECPAT International thực hiện. UNICEF hỗ trợ dịch thuật và sản xuất.

Trang chào mừng được sử dụng để thu 
hút người dùng, thông báo hoặc chuyển 
hướng người dùng sang trang web khác

Trang chào mừng được các tổ chức phi 
chính phủ, các cơ quan ngành và thực 
thi pháp luật sử dụng.

Khi trang chào mừng được sử dụng để 
ngăn người dùng truy cập vào nội dung, 
chúng được gọi là 'trang chặn'

DỮ KIỆN  
THỰC TẾ


