„Qustodio“ yra nemokama turinio filtravimo programa namų naudotojams, suderinama su „Windows XP“,
„Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 10“ ir „Mac OS X 10.6“ bei naujesnėmis
operacinės sistemos versijomis. „Qustodio“ taip pat galima įdiegti išmaniuosiuose įrenginiuose su
„Android“ operacine sistema, kompanijos „Apple“ išmaniuosiuose įrenginiuose „iPhone“ ir „iPad“,
skaityklėse „Kindle“. Detalesnę informaciją galite rasti čia.
Programos įdiegimas
Programą atsisiųsti galite internete, adresu: www.qustodio.com/download. Aktyvavus atsiųstą failą,
pirmiausia reikės susikurti „Qustodio“ paskyrą. Reikės nurodyti programos administratoriaus el. pašto
adresą ir sugalvoti slaptažodį. Šie duomenys bus reikalingi norint prisijungti prie paskyros (1 pav.).

1 pav. Administratoriaus paskyros sukūrimas
Toliau reikės pasirinkti vaikų skaičių, kurių veikla bus kontroliuojama šia turinio filtravimo programa, ir
nurodyti jų kontaktinius duomenis. Jeigu kompiuteriu naudosis keli vaikai, patartina kiekvienam vaikui
sukurti atskirą paskyrą, kad vėliau turinio filtrą galėtumėte pritaikyti kiekvienam vaikui asmeniškai (2 pav.).

2 pav. Naudotojų skaičiaus pasirinkimas ir duomenų nustatymas

Toliau turėsite susieti vaiko „Qustodio“ paskyrą su kompiuterio paskyra, kuria naudojasi vaikas. Jeigu vaikas
neturi savo asmeninės paskyros kompiuteryje, ją galite sukurti paspaudę mygtuką „Add new computer
account“. Paspaudę šį mygtuką būsite paprašyti įvesti vaiko paskyros vardą ir slaptažodį (3 pav.).

3 pav. „Qustodio“ paskyros susiejimas su kompiuterio paskyra ir naujos kompiuterio paskyros sukūrimas.
Atlikus šiuos veiksmus, pasirodys pranešimas, kad „Qustodio“ programa buvo sėkmingai įdiegta jūsų
kompiuteryje. Dabar turinio filtravimo programą valdyti galite iš bet kurio kompiuterio, kuris yra prijungtas
prie interneto. „Qustodio“ paskyrą galite pasiekti adresu: https://family.qustodio.com/
Programos konfigūravimas
Programos konfigūravimas atliekamas prisijungus prie „Qustodio“ paskyros. Paspaudę mygtuką „Rules“,
esantį dešinėje, galėsite pradėti konfigūruoti turinio filtravimo programą (4 pav.).

4 pav. Programos nustatymų sritis
Pirmoji nustatymų sritis skirta naršymo internete kontrolei. Šioje srityje galima nustatyti leistinas ir
draudžiamas interneto turinio kategorijas, sudaryti leistinų ir draudžiamų svetainių sąrašus, įjungti arba
išjungti saugią paiešką, leisti arba blokuoti svetaines, kurios nėra priskirtos jokiai kategorijai.
Interneto turinio kategorijų blokavimas skirtas tam, kad būtų galima apriboti vaiko prieigą prie tam tikrų
svetainių grupių (kategorijų). Pavyzdžiui, jeigu uždrausite kategoriją „Weapons“ (liet. – ginklai) vaikas
negalės apsilankyti su ginklais susijusiose svetainėse. Taip pat galite gauti įspėjimus, kai vaikas apsilankys
tam tikrai kategorijai priskirtoje svetainėje. Pagal nutylėjimą iš karto jau yra užblokuota dešimt interneto
turinio kategorijų (4 pav.).

5 pav. Interneto turinio kategorijų blokavimas
Kitas nustatymas naršymo internete kontrolės srityje yra draudžiamų ir leistinų svetainių sąrašų sudarymas.
Reikia įrašyti svetainės internetinį adresą į tam skirtą langelį ir pasirinkti veiksmą, kurį norime atlikti su šia
svetaine. Galimi keturi pasirinkimai: leisti, drausti, įspėti ir ignoruoti. Pastaroji parinktis reiškia, kad svetainė
bus leistina ir nebus fiksuojama vaiko veiklos ataskaitoje (6 pav.).
Svetainių, kurios nėra priskirtos jokiai kategorijai, blokavimas sumažina galimybę vaikui susidurti su žalingu
turiniu. O saugios paieškos aktyvavimas leidžia pašalinti žalingą turinį iš paieškos rezultatų. Todėl šiuos
nustatymus patartina įjungti (6 pav.).

6 pav. Draudžiamų ir leistinų svetainių sąrašų sudarymas, saugios paieškos įjungimas ir svetainių, kurios
nėra priskirtos jokiai kategorijai, blokavimas.

Antroji nustatymų sritis skirta riboti laiką, kurį vaikas praleidžia prie kompiuterio. Įjungę laiko kontrolę,
galėsite sudaryti tvarkaraštį, kokiomis savaitės dienomis ir kokiomis valandomis vaikas gali naudotis
kompiuteriu. Kitame punkte galėsite nustatyti, kiek laiko kurią savaitės dieną vaikas gali naudotis
kompiuteriu. Paskutinis nustatymas šioje srityje leis kontroliuoti priemones, kurios bus taikomos pasibaigus
leistino laiko intervalui arba išnaudojus visą leistiną laiką prie kompiuterio. Galimi trys pasirinkimai:
uždrausti naršymą internete, bet leisti toliau naudotis kompiuteriu, visiškai uždrausti naudojimąsi
kompiuteriu, leisti toliau naudotis kompiuteriu ir naršyti internete, prieš tai informuojant programos
administratorių (7 pav.).

7 pav. Laiko, praleidžiamo prie kompiuterio kontrolė
„Qustodio“ programa pateikia labai išsamias veiklos ataskaitas. Galite peržiūrėti septynių dienų vaiko
veiklos ataskaitas prie kompiuterio. Ataskaitose galima matyti, kokiose svetainėse ir kiek laiko lankėsi jūsų
vaikas, kokiose svetainėse jam nebuvo leista apsilankyti, kokias programas naudojo dažniausiai, ko ieškojo
internete, taip pat galima matyti aplankytų svetainių ekrano nuotraukas ir kt. Uždrausti anksčiau leistas
aplankyti svetaines, ir atvirkščiai, galėsite tame pačiame veiklos ataskaitos puslapyje (8 pav.).

8 pav. Veiklos ataskaita
Nepavyko nustatyti akivaizdžių programos išjungimo ar išvengimo būdų, todėl programos saugumą galima
įvertinti gerai. Norint pakeisti programos nustatymus ar peržiūrėti veiklos ataskaitą, reikalingas
administratoriaus slaptažodis. Programos nepavyks „apgauti“ pakeitus naršyklę ar įvedus IP adresą vietoje
URL adreso. Norint pašalinti programą, reikalingas administratoriaus slaptažodis.

