Naršymas internete tapo mūsų kasdienio gyvenimo dalimi. Internete gausu žalingos informacijos, tokios kaip
smurtas, pornografija, rasizmas, narkotikai, alkoholis ir t.t. Norėdami apsaugoti save ir savo vaikus nuo
nepageidaujamos informacijos internete, savo kompiuteriuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose galite įdiegti
turinio filtravimo programas. Viena tokių programų – tai „Kaspersky Safe Kids“. Ši programa suderinama su
„Windows“ ir „Mac“ kompiuterių operacinėmis sistemomis, išmaniaisiais „Android“ bei „IOS“ įrenginiais.
„Kaspersky Safe Kids“ programos nemokamą versiją galite atsisiųsti iš „Kaspersky“ interneto svetainės,
nuorodą rasite čia. Šią programą išmaniesiems įrenginiams taip pat rasite „Google Play“ ir „AppStore“
parduotuvėse.

Programos „Kaspersky Safe Kids“ konfigūravimas kompiuteryje su „Windows“ operacine
sistema
Įdiegę ir pirmą kartą atidarę programą, susikurkite „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą, kurią galėsite
pasiekti čia. Nurodykite el. pašto adresą ir sugalvokite slaptažodį. Jei „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą jau
esate susikūrę ir programą norite įdiegti iš naujo arba norite įdiegti kituose vaikų naudojamuose įrenginiuose,
naudokite jau turimą „My Kaspersky“ vartotojo paskyrą. Šios paskyros pagalba prisijungę prie „My
Kaspersky“ svetainės galėsite keisti „Kaspersky Safe Kids“ programos nuostatas (1 pav.).

1 pav. Prisijungimas prie „My Kaspersky“ paskyros
Turinio filtravimo programos įdiegimo metu kompiuterio operacinės sistemos vartotojo paskyra yra
susiejama su „My Kaspersky“ vartotojo paskyra. Ši paskyra skirta administruoti vaikų kompiuterius ir
išmaniuosius įrenginius su įdiegta „Kaspersky Safe Kids“ turinio filtravimo programa. Atidarę įdiegtą
programą kompiuteryje, pasirinkite vaikų paskyrų valdymą „Children and their Windows accounts “ (2
pav.). Suvedę paskyros prisijungimo duomenis, galėsite sukurti, peržiūrėti bei koreguoti „Kaspersky Safe
Kids“ vaikų paskyras, tai pat sukurti, valdyti ir priskirti šioms paskyroms vaikų kompiuterio operacinės
sistemos paskyras (3 pav.).

2 pav. Prisijungimas prie vaikų paskyrų valdymo

3 pav. Vaikų paskyrų valdymas
Kai „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyrą sukūrėte, ją reikia susieti su vaiko naudojama kompiuterio
operacinės sistemos paskyra. Jei kompiuterio operacinės sistemos paskyros vaikas neturi, - sukurkite naują
vaikui skirtą kompiuterio operacinės programos paskyrą. Nuorodą rasite čia. Susieti arba sukurti naują
paskyrą galite pasirinkdami meniu prie „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyros (4 pav.).

4 pav. Paskyros susiejimas
Norėdami pridėti naują „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyrą, pasirinkite vaiko paskyros pridėjimo parinktį
„Add child“ (3 pav.). Suveskite vaiko duomenis, atsidariusiame programos lange (5 pav.).

5 pav. Naujos vaiko paskyros kūrimas

Programos „Kaspersky Safe Kids“ nustatymų konfigūravimas „My Kaspersky“ interneto
svetainėje
„Kaspersky Safe Kids“ programos nustatymus galima pakeisti prisijungus prie „My Kaspersky“ interneto
svetainės. Šią svetainę pasieksite paspaudę nuorodą „Check settings on My Kaspersky“ kompiuteryje
įdiegtoje „Kaspersky Safe Kids“ programoje (6 pav.) arba prisijungę prie svetainės adresu:
https://my.kaspersky.com/.

6 pav. Prisijungimas prie „My Kaspersky“ interneto svetainės
Atsidariusiame interneto svetainės lange suveskite „Kaspersky Safe Kids“ prisijungimo duomenis ir meniu
pasirinkite vaikų „Kids“ parinktį (7 pav.).

7 pav. „My Kaspersky“ interneto svetainės valdymo konsolėje
Įsidiegę nemokamą „Kaspersky Safe Kids“ programos versiją galėsite naudotis šiomis turinio filtravimo
programos parinktimis (8 pav.):
• interneto turinio filtravimas pagal pasirinktas turinio kategorijas, saugios paieškos nustatymas
internetinėse paieškos svetainėse „Google“, „Bing“ ir kt., vaiko prisijungimo prie interneto laiko
ribojimas;
• Vaikų įrenginyje įdiegtų programų ribojimas pagal programų kategorijas, vaikų amžių ir naudojimo
laiką;
• vaiko naudojamų įrenginių susiejimas su turinio filtravimo programa.
Mokama turinio filtravimo programos versija turi ir daugiau parinkčių, tokių kaip vaiko buvimo vietos
nustatymas, naudojimosi internetu ir įdiegtų įrenginyje programų naudojimosi laiko grafiko sudarymas,
socialinių tinklų naudojimosi kontrolė ir kt. Plačiau apie mokamos versijos funkcionalumą galite skaityti
čia.

8 pav. „Kaspersky Safe Kids“ vaiko paskyros nuostatų valdymo konsolė
Norėdami keisti nustatymus, pagrindinio meniu juostoje pasirinkite reikiamo vaiko profilį (9 pav.).

9 pav. Vaiko profilio pasirinkimas
Pirmasis pasirinkto vaiko profilio nustatymas – tai interneto turinio filtravimo parinktys. Pirmasis
pasirinkimas – tai internetinio turinio filtravimo funkcijos įjungimas/išjungimas. Įjunkite filtravimo parinktį,
paspausdami mygtuką (10 pav.).

10 pav. Filtravimo įjungimas
Žemiau esančiuose internetinio turininio filtravimo nustatymuose aktyvuokite saugią paiešką (11 pav.).
Aktyvavus saugios paieškos funkciją, „Google“, „Bingo“, „Yahoo“, „Yandex“ ir „mail.ru“ internetinės
paieškos sistemos automatiškai filtruos žalingą turinį. Taip pat aktyvuokite ir saugią paiešką „YouTube“
svetainėje (11 pav.). Vaikas, prisijungęs prie savo įrenginio, jūsų nustatytų saugios paieškos nustatymų
pakeisti negalės.

11 pav. Saugios interneto paieškos įjungimas
„Kaspersky Safe Kids“ programa suteikia galimybę blokuoti interneto turinį pagal pasirinktas kategorijas.
Kitaip tariant, galima pasirinkti, kokios kategorijos turinį leisti žiūrėti, uždrausti arba aktyvuoti pranešimų
gavimą, kai šios kategorijos turinys yra peržiūrimas (12 pav.).

12 pav. Filtruojamų internetinio turinio kategorijų nustatymų pasirinkimas
Galima pridėti atskiras interneto svetaines prie leidžiamų atidaryti „Allowed“ ir draudžiamų atidaryti
„Forbidden“ interneto svetainių sąrašo. Langelyje įrašykite svetainės adresą, pasirinkite, ar norite drausti, ar
leisti šios svetainės peržiūrą, ir pridėkite nuostatą, paspausdami mygtuką „Add“ (13 pav.).

13 pav. Atskirų interneto svetainių pridėjimas prie leidžiamų arba draudžiamų svetainių sąrašo

„Kaspersky Safe Kids“ versija skirta „Windows“ operacinei sistemai leidžia 10.0.5 ir naujesnėse „Windows“
versijose uždrausti prieigą prie visų interneto svetainių, išskyrus svetaines, pažymėtas kaip leidžiamas
„Allowed“ (14 pav.).

14 pav. Prieigos prie visų svetainių blokavimas, išskyrus leidžiamas svetaines
Kita parinktis – tai vaiko naudojamų programų laiko kontrolė įrenginiuose, kuriuose įdiegta „Kaspersky Safe
Kids“ programa (15 pav.).

15 pav. Vaiko naudojamų įrenginių kontrolės įjungimas
Iš vaiko naudojamų įrenginių su įdiegta „Kaspersky Safe Kids“ programa sąrašo, išsirinkite norimą
konfigūruoti įrenginį. Programos nustatymuose yra automatiškai aktyvuotas tiktai įrenginio naudojimo laiko
statistikos fiksavimas. Pasirinkę reikiamą įrenginį, pasirinkite ir aktyvuokite laiko ribojimo parinktį „Time
limit“ (16 pav.).

16 pav. Įrenginio interneto naudojimo laiko kontrolės įjungimas
Aktyvavę įrenginio interneto laiko ribojimo parinktį, atsidariusiame laiko valdymo lange pasirinkite, ar
viršijus leistiną naudojimosi internetu laiką bus rodomas tik įspėjimas „Warn by daily usage (hours per
day)“, ar bus blokuojama prieiga prie interneto „Block by daily usage (hours per day)“ (17 pav.).

17 pav. Įrenginio interneto naudojimo laiko kontrolės nuostatos
Atsidariusiame meniu pasirinkite savaitės dieną ir parinkite kiek valandų per dieną vaikas galės naudotis
internetu savo įrenginyje (18 pav.).

18 pav. Naudojimosi internetu laiko nustatymas
„Kaspersky Safe Kids“ taip pat suteikia galimybę kontroliuoti įrenginyje įdiegtų programų naudojimą.
Galima apriboti, kokiomis įrenginyje įdiegtomis programomis vaikas gali arba negali naudotis, taip pat
nustatyti naudojimosi programomis laiko apribojimus. Programas galima riboti pagal jų kategorijas, amžiaus
apribojimus, o esant poreikiui, blokuoti konkrečių programų naudojimą. Aktyvavę programų naudojimo
kontrolės parinktį (19 pav.), pasirinkite kriterijus, pagal kuriuos kontroliuosite programas.

19 pav. Įrenginių programų naudojimo nustatymas
Pasirinkę programų naudojimo parinktį pagal kategorijas, pasirinkite ar norite leisti „Allow“, ar drausti
„Forbidden“ pasirinktos kategorijos programų naudojimą (20 pav.).

20 pav. Programų kategorijų naudojimo parinktys
Be to, programų naudojimą galima riboti pagal vaiko amžių, atsižvelgiant „ESRB“ ir „Google PLAY“
parduotuvės reitingus (21 pav.). Plačiau apie „ESRB“ reitingavimo sistemą skaitykite čia ir apie „Google
PLAY“ skaitykite čia.

21 pav. Programų naudojimo ribojimas pagal amžių
Programų naudojimą galima apriboti ir pasirenkant konkrečias įrenginio programas. Programas galima leisti
naudoti „Allowed“, apriboti jų naudojimo laiką „Restricted“, arba uždrausti naudoti „Forbidden“ (22 pav.).

22 pav. Konkrečių programų naudojimo kontroliavimas
Pasirinkę parinktį riboti „Restricted“, galite nustatyti kiek valandų per dieną vaikas galės naudotis pasirinkta
programa (23 pav.).

23 pav. Pasirinktos programos naudojimo laiko nustatymas
Visus prie „Kaspersky Safe Kids“ programos jūsų pridėtus vaikų naudojamus įrenginius, galite matyti
pasirinkę parinktį „Child‘s devices“ (8 pav.). Norėdami pridėti papildomą išmanųjį įrenginį, pasirinkite „Add
device“. Sąraše pasirinkite įrenginio, kurį norite pridėti, tipą. Atsidariusiame lange bus pateiktos detalios
„Kaspersky Safe Kids“ programos įdiegimo instrukcijos konkrečiam įrenginiui (24 pav.).

24 pav. Naujo įrenginio pridėjimas prie „Kaspersky Safe Kids“ programos
Norėdami pašalinti įrenginį iš „Kaspersky Safe Kids“ programos įrenginių sąrašo, pasirinkite šalinamą
įrenginį ir paspauskite meniu parinktį dešiniajame viršutiniame kampe. Atsiradusiame lange pasirinkite
„Disconnect“ (25 pav.).

25 pav. Įrenginio pašalinimas iš „Kaspersky Safe Kids“ programos įrenginių sąrašo

