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Εισαγωγή
Για την ασφάλεια των παιδιών που πλοηγούνται στο διαδίκτυο το Ελληνικό Κέντρο ασφαλούς διαδικτύου προτρέπει
τους γονείς να έχουν διακριτική επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί εργαλεία
γονικού ελέγχου στους browsers (φυλλομετρητές) που μπορούν οι γονείς να ρυθμίζουν σε λίγα και απλά βήματα.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις αυτές για τους browsers Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (για iPhone
και iPad) και την μηχανή αναζήτησης Google.

Google Chrome
Εάν θέλετε να ελέγχετε ποιους ιστότοπους μπορεί να επισκέπτεται η οικογένειά σας στο διαδίκτυο, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τους «Εποπτευόμενους Χρήστες» του Google Chrome. Με τους Εποπτευόμενους Χρήστες, μπορείτε να
βλέπετε τις σελίδες που έχει επισκεφτεί ο χρήστης ο οποίος σας ενδιαφέρει και να αποκλείετε τους ιστότοπους που δεν
θέλετε να βλέπει.
Ελέγξτε και δείτε τους ιστότοπους που επισκέπτεται κάποιος, δημιουργώντας ένα προφίλ εποπτευόμενου χρήστη γι’
αυτόν. Με τους εποπτευόμενους χρήστες μπορείτε να κάνετε τα εξής:





Να βλέπετε τους ιστότοπους που επισκέπτεται
Να αποκλείετε ιστότοπους
Να μην επιτρέπετε την εγκατάσταση εφαρμογών και επεκτάσεων
Να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του χρήστη

Για να δημιουργήσετε έναν εποπτευόμενο χρήστη πρέπει πρώτα να εισέλθετε (log in) στο Chrome μέσω του gmail σας.
Για να το κάνετε αυτό ανοίξτε τον Chrome και πατήστε το εικονίδιο με το ανθρωπάκι πάνω δεξιά:

Πατώντας το θα σας ζητηθεί να κάνετε sign-in στον chrome με τον gmail λογαριασμό σας:

Αφού κάνετε sign-in θα εμφανιστεί το όνομα του λογαριασμού σας πάνω δεξιά στην μπάρα του Chrome:

Αφού έχετε εισέλθει στον Chrome θα πατήσετε πάνω στο όνομα του χρήστη σας για να μπείτε στις ρυθμίσεις του χρήστη
σας στο Chrome.

Στην ενότητα People πατήστε “Αdd person...” για να φτιάξετε ένα καινούριο λογαριασμό για τον εποπτευόμενο χρήστη

Επιλέξτε εικόνα, όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή “Control and view the websites this person visits from
@gmail.com” (εδώ εμφανίζεται το δικό σας gmail). Τέλος πατήστε το κουμπί “Add”.

Μόλις καταχωρηθεί το αίτημα σας στον Chrome θα ενημερωθείτε με τον παρακάτω τρόπο. Επιλέξτε να κάνετε τις
απαραίτητες ρυθμίσεις για τον εποπτευόμενο χρήστη πατώντας στο “www.chrome.com/manage”.

Θα εμφανιστούν οι εποπτευόμενοι χρήστες σας. Επιλέξτε πάνω στο εικονίδιο του χρήστη για τον οποίο θέλετε να κάνετε
τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Μπορείτε στις ρυθμίσεις να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις “Turn on Notifications”, να ενεργοποιήσετε την ασφαλή
αναζήτηση “Unlock SafeSearch” και να επιλέξετε μέσω του “Manage” είτε σε ποιες σελίδες μόνο επιτρέπεται να μπαίνει
ο χρήστης, είτε ποιες συγκεκριμένες σελίδες απαγορεύεται επισκέπτεται.

Αφού κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις επιστρέψετε στο εικονίδιο του χρήστη σας, επάνω δεξιά στην μπάρα του Chrome, και
επιλέξτε “Exit and childlock”. Με αυτόν τον τρόπο θα βγείτε από τον δικό σας χρήστη και θα εισέλθετε πλέον ως ο
εποπτευόμενος χρήστης που έχετε δημιουργήσει με το όνομα “Child”.

Έτσι θα έχετε εισέλθει με τον λογαριασμό του εποπτευόμενου μέλους στον Chrome όπως φαίνεται και στην παρακάτω
εικόνα.

Σε οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη ενέργεια του εποπτευόμενου μέλους θα εμφανίζεται το μήνυμα ότι χρειάζεται να
ζητήσει την άδεια του επόπτη/γονιού για να κάνει την ενέργεια αυτή. Το εποπτευόμενο μέλος έχει την δυνατότητα να
ζητήσει την άδεια πατώντας στο κουμπί “Ask permission”. Πατώντας το κουμπί αυτό στέλνεται αυτόματα ένα email στον
επόπτη/γονιό, ο οποίος μπορεί να δεχτεί ή να αρνηθεί.

Για να βγείτε από τον λογαριασμό του εποπτευόμενου χρήστη πατήστε πάνω στο λογαριασμό του εποπτευόμενου
χρήστη πάνω δεξιά και επιλέξτε τον χρήστη του επόπτη.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλετε το σωστό password του επόπτη/ γονιού.

Mozilla Firefox
Αν χρησιμοποιείτε τον Mozilla Firefox για browser στον υπολογιστή σας μπορείτε επίσης να τον ρυθμίσετε για να έχετε
τον έλεγχο των προστατευόμενων μελών σας, ενόσω βρίσκονται στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα το Firefox παρέχει
πρόσθετες επεκτάσεις (extensions) γονικού ελέγχου. Για να δείτε τις επεκτάσεις που παρέχονται στον Mozilla κάνετε
αρχικά κλικ στο κουμπί του μενού του Mozilla πάνω δεξιά στο παράθυρο.

Μετά από το μενού επιλέγετε “Add-ons” ή πηγαίνετε στην διεύθυνση “https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/”

Στο πεδίο “Search for add-ons” πληκτρολογήστε “Parental Control” και enter. Από την λίστα των αποτελεσμάτων
μπορείτε να επιλέξετε όποιο πρόσθετο θέλετε. Εμείς θα επιλέξουμε ένα από αυτά, το Fox Web security, για να το
κατεβάσουμε και να το εγκαταστήσουμε. Το βρίσκουμε μέσα στην λίστα των αποτελεσμάτων, πατάμε το κουμπί “Add
to Firefox” και μετά πατάμε το κουμπί “Install”.

Αφού το εγκαταστήσουμε, κάνουμε επανεκκίνηση στον Firefox. Όταν ανοίξει ο Firefox θα μας βγάλει στη σελίδα με τις
ρυθμίσεις για το πρόγραμμα Fox Web Security. Στην καρτέλα των ρυθμίσεων θα επιλέξουμε ένα password και θα
πατήσουμε “Save password”. Επίσης είναι επιλεγμένο το “Enable Protection” (όταν αυτή η επιλογή είναι
ενεργοποιημένη ισχύουν οι ρυθμίσεις ασφαλείας ενώ όταν είναι απενεργοποιημένη δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις
ασφαλείας).

Στην συνέχεια, στην καρτέλα “Whitelist” επιλέγουμε ποιες σελίδες επιτρέπεται να επισκεφτεί το προστατευόμενο μέλος
ή/ και στην καρτέλα “Blacklist” επιλέγουμε ποιες σελίδες απαγορεύεται να επισκεφτεί το προστατευόμενο μέλος. Όταν
τελειώσουμε πατάμε κάτω δεξιά “Apply”.

Αν το προστατευόμενο μέλος προσπαθήσει να μπει σε μια ιστοσελίδα που δεν είναι ασφαλής ή που την έχουμε
καταχωρήσει στο “Blacklist” τότε εμφανίζεται μια οθόνη που το ενημερώνει ότι δεν επιτρέπεται να επισκεφτεί αυτή τη
σελίδα.

Safari (για iPhone και iPad)
Αν ο browser που χρησιμοποιείτε είναι ο Safari, επίσης σας δίνεται η δυνατότητα να τον ρυθμίσετε αναλόγως για την
προστασία των προστατευόμενων μελών σας. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα εξής:
Πηγαίνετε στο μενού και επιλέξτε Ρυθμίσεις “Settings”. Αφού ανοίξει το παράθυρο των ρυθμίσεων επιλέξτε “General”
και μετά “Restrictions” όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στην οθόνη των Restrictions επιλέγετε “Enable Restrictions” (αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο) και μετά θα σας ζητηθεί
να εισάγετε τον κωδικό σας (2 φορές).

Αφού εισάγετε τον κωδικό σας, κάτω από το “Allowed Content” επιλέξτε “Websites” και μετά πατήστε “Limit Adult
Content”, για να αποκλείσει όλους τους ιστότοπους που έχουν σημανθεί ως ιστότοποι με περιεχόμενο μόνο για ενήλικες.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε την είσοδο του προστατευόμενου μέλους σε συγκεκριμένες σελίδες. Για να το κάνετε
αυτό, πάλι από την οθόνη “Websites”, στην ενότητα “NEVER ALLOW” επιλέξτε το “Add a Website”. Θα σας ζητηθεί να
πληκτρολογήσετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να αποκλείσετε. Αφού την πληκτρολογήσετε, πατήστε
“Done”. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όσες ιστοσελίδες θέλετε να αποκλείσετε.

Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε όλες τις ιστοσελίδες εκτός από κάποιες που θα ορίσετε εσείς. Για να το κάνετε αυτό
πάτε πάλι στη σελίδα των ρυθμίσεων και μετά στην σελίδα των “Restrictions”.

Επιλέγετε “Websites” και μετά “All Websites”.

Στην ενότητα “ALWAYS ALLOW” πατάτε πάνω στο “Add a Website”. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση
της ιστοσελίδας που θέλετε να επιτρέψετε. Αφού την πληκτρολογήσετε, πατήστε το κουμπί “Done”. Επαναλάβετε αυτή
τη διαδικασία για όλες τις ιστοσελίδες που θέλετε να επιτρέψετε.

Google (Μηχανή Αναζήτησης)
H μηχανή αναζήτησης της Google είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, με διαφορά
από τις υπόλοιπες. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζουμε τις ρυθμίσεις ασφαλείας που μπορούμε να ρυθμίσουμε
ώστε να είναι πιο ασφαλή στις αναζητήσεις τους τα προστατευόμενα μέλη.
Για να το κάνουμε αυτό πατάμε το κουμπί “Settings” που βρίσκεσαι κάτω δεξιά το παράθυρο της σελίδας google.com
και μετά πατάμε “Search Settings”.

Στην σελίδα με τις ρυθμίσεις επιλέγουμε να είναι ενεργοποιημένο το “Turn on SafeSearch” και πατάμε χαμηλά στο τέλος
της σελίδας το κουμπί “Save”.

Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να κλειδώσουμε το SafeSearch για να μην μπορεί κάποιος να το απενεργοποιήσει
εύκολα. Για να το κάνουμε αυτό πατάμε πάνω στο “Lock SafeSearch”. Θα μας ζητηθεί να κάνουμε log in στον google
λογαριασμό μας.

Αφού εισέλθετε στον λογαριασμό σας πατήστε το κουμπί “Lock SafeSearch” και θα ενεργοποιηθεί η υπηρεσία
ασφαλούς αναζήτησης σε όλα τα προϊόντα της Google. Για περισσότερες λεπτομέρειες για το SafeSearch της Google
πατήστε εδώ:
https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=en&visit_id=1-636324281107076264-1349922057&rd=1 .

