
Wskazówki dla administratorów danych - dotyczące zabezpieczenia 

informacji umieszczanych w serwisach przed niepożądanym ich 

skopiowaniem i zaindeksowaniem przez wyszukiwarki internetowe. 

Główną zasadą działania wyszukiwarek, w tym wyszukiwarki Google jest korzystanie z 

zaawansowanych narzędzi indeksujących tzw. robotów. Roboty indeksują serwisy i poszczególne 

elementy serwisów, śledząc ich strukturę na podstawie powiązań w postaci znajdujących się w nich 

linków. Wynik pracy robotów w postaci indeksów do poszczególnych jednostek informacyjnych, jak 

również kopie zamieszczonych na analizowanych stronach informacji i dokumentów przenoszone są 

do zasobów wyszukiwarki. Utworzone indeksy umożliwiają szybkie wyszukiwania poszczególnych 

informacji w serwisach internetowych. Sporządzone zaś i umieszczone w zasobach wyszukiwarki 

kopie informacji i dokumentów umożliwiają ich przeglądanie nawet wówczas, gdy usunięte zostały z 

serwisu, na którym zostały pierwotnie zamieszczone, lub jeśli serwis ten jest niedostępny (uległ 

awarii, został czasowo lub całkowicie zamknięty). Z uwagi na ogrom indeksowanych i 

archiwizowanych w zasobach wyszukiwarki informacji i dokumentów, proces ten jest niemal 

całkowicie automatyczny, co powoduje w konsekwencji brak bezpośredniej kontroli nad tym 

procesem ze strony firm zarządzających wyszukiwarkami. 

W obecnym czasie wiele serwisów posiada dwie główne części. Część jawną z treściami, które jak 

najbardziej mogą i powinny być zaindeksowane przez wyszukiwarki oraz część z ograniczonym 

dostępem, gdzie znajdują się informacje dla wąskiego grona zarejestrowanych i zalogowanych 

użytkowników i z definicji nie powinny być one indeksowane ani kopiowane do wewnętrznych 

zasobów wyszukiwarki. 

Z uwagi na wskazany wyżej automatyzm procesu indeksacji, o tym co powinno być indeksowane i 

kopiowane do zasobów wewnętrznych wyszukiwarek z serwisu powinien zadbać jego administrator. 

To on w pierwszej kolejności powinien zadbać o zabezpieczenie zasobów serwisu z ograniczonym 

dostępem poprzez autoryzację (roboty nie posiadają mechanizmów pozwalających im na autoryzację 

w częściach serwisów z ograniczonym dostępem), zabranie możliwości dostępu do tych zasobów z 

zewnątrz (np. przez link bezpośredni) i szyfrowanie. Ma on również bezpośrednią możliwość 

wpływania na przebieg indeksacji poprzez zastosowanie odpowiednich poleceń i komend dla robotów. 

Wskazanie robotom obszarów, które mają być wyłączone z procesu indeksacji i kopiowania musi być 

poprzedzone dokładną analizą i klasyfikacją zasobów serwisu na te, które mają być publicznie 

udostępniane i na te, do których dostęp jest ograniczony. 

Należy podkreślić, że działania administratora w celu zakazania indeksacji są działaniami typu „Opt-

Out”, to znaczy, że domyślnie wszystkie informacje i dokumenty w serwisach udostępnionych w 

Internecie są indeksowane i kopiowane. Zablokowanie tych działań wymaga ingerencji administratora 

serwisu w postaci ustanowienia stosownych zakazów. Trzeba pamiętać jednak, że ustawianie zakazów 

dla robotów bez właściwego zabezpieczenia części serwisu z ograniczonym dostępem jest działaniem, 



które można porównać do wywieszania kartki z napisem „zakaz wstępu” na zamkniętych głównych 

drzwiach serwisu, a pomijaniu faktu istnienia otwartych drzwi „z boku”. 

Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje, pozwalające czynnie wpływać na proces 

indeksacji w ramach mechanizmów najbardziej rozpowszechnionej wyszukiwarki firmy Google.  

Sterowania indeksacją i kopiowaniem dokumentów poprzez wpis w sekcji 
Head strony lub umieszczenie pliku robots.txt z odpowiednimi poleceniami. 

Jednym z podstawowych elementów sterowania indeksacją jest umieszczenie w kodzie nagłówka 

serwisu internetowego odpowiednich wpisów sterujących mechanizmami indeksującymi. Wpisy te 

powodują, że mechanizmy indeksujące i archiwizujące uwzględniają lub pomijają dane zawarte w 

dalszej części danej jednostki informacyjnej serwisu. 

Do wpisów tych należą wpisy meta o nazwie Robots i parametrach noarchive i noindex. Sposób ich 

stosowania jest następujący: 

<meta name=”Robots” content=”noarchive”/> - aby zablokować archiwizowanie danego elementu 

<meta name="Robots" content="noindex" /> - aby zablokować indeksowanie danego elementu 

Jak wynika z przedstawionej wyżej składni, istnienie danego wpisu zakazuje robotom przeszukującym 

wykonanie określonych działań.  

Drugim podstawowym sposobem sterowania indeksacją i archiwizacją określonych fragmentów 

serwisu internetowego jest umieszczenie w katalogu głównym serwisu pliku o nazwie robots.txt.  

Do wpisów zawartych w pliku robots.txt należą polecenia User-agent i Disallow, których sposób 

użycia jest następujący: 

User-agent:[nazwa robota-agenta/*] - wskazuje roboty, do których będą odnosić się kolejne 

polecenia. W szczególności polecenie User-agent: * oznacza, że następne polecenia będę odnosić się 

do wszystkich robotów/agentów odwiedzających serwis. 

Disallow: [nazwa] – wskazuje katalogi, podkatalogi lub dokumenty, które nie powinny podlegać 

indeksowaniu. W szczególności polecenie Disallow: /adresStronyKtoraMaNieBycIndeksowana.html – 

oznaczać będzie blokadę indeksowania i kopiowania do wewnętrznych zasobów wyszukiwarki 

informacji zawartej na stronie o adresie /adresStronyKtoraMaNieBycIndeksowana.html. Podobnie 

polecenie Dissalow: /katalog/dokumenty/* - spowoduje zablokowanie indeksowania i kopiowanie do 

wewnętrznych zasobów wyszukiwarki wszystkich stron/informacji i dokumentów zawartych w 

katalogu: /katalog/dokumenty/. 



Uwaga: Domyślnie wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone w Internecie poddawane są 

indeksacji i kopiowaniu przez roboty wyszukiwarek (tzw. opcja opt-out). Jeśli administrator strony nie 

zgadza się z tymi ustawieniami, wówczas, sprzeciw swój powinien zasygnalizować wpisując ww. 

polecenia.  

Usuwanie istniejących w wyszukiwarce wpisów poprzez wpis w sekcji Head 
strony lub umieszczenie pliku robots.txt 

Utworzone indeksy i kopie informacji/dokumentów z zasobów wewnętrznych wyszukiwarek mogą 

być usunięte poprzez ponowne wykonanie operacji indeksowania i kopiowania z wpisami w sekcjach 

Head odwiedzanych stron lub/i instrukcjami sterujących umieszczonymi w pliku robots.txt 

zakazującymi indeksowanie i kopiowanie. Administrator danego serwisu nie ma jednak bezpośrednio 

wpływu na to, kiedy jego strona zostanie odwiedzona przez roboty, które aktualizując stan zasobów 

danej strony, zaktualizują również swoje wewnętrzne zasoby informacyjne, tzn usuną wytworzone 

indeksy i wykonane kopie dokumentów. Okres czasu po jakim dana strona zostanie poddana kolejnej 

operacji indeksowania i kopiowania może wynosić od kilku do kilkudziesięciu dni. Stąd też w 

przypadku pilnej potrzeby usunięcia z zasobów wewnętrznych wyszukiwarek określonych informacji i 

dokumentów, które udostępnione były na stronie i zostały zaindeksowane i skopiowane przez roboty 

danej wyszukiwarki, o wykonanie takiej operacji należy zwracać się bezpośrednio do administratora 

danej wyszukiwarki. W przypadku wyszukiwarki Google, jej administrator udostępnia na stronie: 

https://www.google.com/webmasters/tools/removals serwis umożliwiający przekazanie takich 

żądań drogą elektroniczną.  


