Kasdienio gyvenimo dalimi tapo naršymas internete ne tik kompiuteriu, bet ir išmaniaisiais
telefonais ir planšetiniais kompiuteriais.
Išmanieji įrenginiai turi beveik tokias pat funkcijas, kaip ir kompiuteriai – jais galima žaisti, naršyti,
siųsti ar gauti el. laiškus ir t.t. Išmanieji įrenginiai, kaip ir kompiuteriai, tampa neatsiejama
kasdienio gyvenimo dalimi.
Išmaniesiems įrenginiams, kaip ir kompiuteriams, yra sukurtos
turinio filtravimo programos, padedančios apsaugoti nuo žalingo
turinio ir kontroliuoti įrenginio naudotojo veiklą.
Viena tokių programų yra „Kaspersky Parental Control“. Ji
suderinama su išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais,
naudojančiais „Android 2.2“ ir naujesnes šio pavadinimo operacinės
sistemos versijas. „Kaspersky Parental Control“ nemokamai galite
atsisiųsti iš „Google play“ internetinės parduotuvės.

1 pav. Programos piktograma

Norint atsisiųsti programą iš „Google play“, pirmiausia reikia turėti „Gmail“ el. pašto paskyrą. Jei
dar neturite „Gmail“ paskyros, ją galite susikurti čia. Kai jau turėsite „Gmail“ paskyrą, tada reikia
eiti į „Google play“ el. parduotuvę, adresu www.play.google.com ir užsiregistruoti.
Prisijungus prie „Google play“, dešiniajame viršutiniame kampe reikia pasirinkti paieškos simbolį ir
paieškoje įvesti programos pavadinimą. Radus programą reikia spausti mygtuką „Įdiegti“.
Įdiegus „Kaspersky Parental Control“, darbalaukyje ir pagrindiniame meniu atsiras programos
ikonėlė (1 pav.). Pirmą kartą ją paspaudus pasirodys programos vedlys, kuris padės tinkamai ją
konfigūruoti.
Pirmiausia, reikia susipažinti ir sutikti su programos naudojimo taisyklėmis, paspaudžiant „Accept
and continue“ mygtuką.
Pirmas nustatymas – interneto turinio filtravimo nustatymai. Paspaudus nustatymų mygtuką
pateikiamas 15 kategorijų sąrašas. Visos kategorijos pagal nutylėjimą yra aktyvuotos. Baigus
nustatymus, reikia spausti mygtuką „Next“ (2 pav.).

,

2 pav. Tinklalapių blokavimas pagal kategorijas
Antras nustatymas – programėlių, įdiegtų išmaniajame įrenginyje blokavimas. Paspaudus
nustatymų mygtuką, pasirodys visos išmaniajame įrenginyje įdiegtos programos. Sąraše matomos
tik naudotojo įdiegtos programos, o programos, kurias įdiegia gamintojas, jame nepateikiamos.
Pagal nutylėjimą visos programos yra užblokuotos. Tik pažymėjus programą, ja bus leidžiama
naudotis (8 pav.).
Trečias nustatymas yra slaptažodis. Šis bus reikalingas, keičiant programos nustatymus ar norint ją
pašalinti (3 pav.).

3 pav. slaptažodžio įvedimas

Ketvirtas nustatymas skirtas aktyvuoti įrenginio administratorių – jis neleis pašalinti programos be
slaptažodžio (4 pav.).

4 pav. Įrenginio administratoriaus aktyvavimas
Paskutinis vedlio nustatymas – el. pašto adresas, į kurį bus atsiųstas slaptažodis, jeigu jį
pamirštumėte (5 pav.).

5 pav. El. pašto adreso pateikimas.
Antrą kartą jungiantis prie programos jau reikės slaptažodžio, kurį įvedėte konfigūruodami
programą. Įvedus slaptažodį, pasirodys pagrindinis programos nustatymų langas (6 pav.).

6 pav. Pagrindinis programos langas
Šį langą sudaro dvi nustatymų skiltys: interneto turinio blokavimas ir programų blokavimas. Taip
pat jame yra programos įjungimo ir išjungimo mygtukas.
Norint pakeisti pradinius programos nustatymus, tiek interneto turinio, tiek programų blokavimo
konfigūravimas atliekamas taip pat, kaip ir pirmą kartą konfigūruojant programą. Interneto turinio
filtravimo srityje iš 15 blokuojamų kategorijų galima išsirinkti norimas (2 pav.). Taip pat galima
įtraukti atskirus tinklalapius į „baltąjį“ sąrašą. Tam reikia paspausti „Add“ mygtuką, įrašyti
tinklalapio, kurio nenorite blokuoti, pavadinimą ir išsaugoti (7 pav.).

7 pav. Tinklalapio įtraukimas į „baltąjį“ sąrašą
Įtrauktą tinklalapį galite pašalinti. Tam reikia paspausti ant įrašo ir pasirinkti „Delete“. „Delete
all“ funkcijos pagalba iš „baltojo“ sąrašo galima ištrinti visus tinklalapius.

Atsidarius programų blokavimo skiltį, pateikiamos visos naudotojo įdiegtos programos. Programas,
kurias norite leisti, reikia pažymėti (8 pav.).

8 pav. Leistinų programų pasirinkimas
Bandant atversti draudžiamą tinklalapį ar paleisti užblokuotą programą, pasirodys pranešimas.
Naudotis užblokuota programa arba naršyti užblokuotoje svetainėje galėsite tik įvedę slaptažodį (9
pav.).

9 pav. Bandant atverti draudžiamą tinklalapį ar programą, pasirodo įspėjamasis langas

Tiesa, įjungus „Kaspersky Parental Control“, naršyti internete galėsite tik su naršykle, kurią įdiegė
gamintojas. Kitas naršykles, kurias papildomai įdiegia naudotojas, „Kaspersky parental
control“ blokuoja. Galimybės jas atblokuoti nėra, nors jos ir rodomos programų blokavimo skiltyje.
(10 pav.).

10 pav. Bandant aktyvuoti naudotojo įdiegta naršyklę, pasirodys įspėjamasis langas
Programą pašalinti ar pakeisti slaptažodį galima pagrindiniame lange paspaudus nustatymų
mygtuką

(11 pav.).

11 pav. Programos slaptažodžio pakeitimas arba programos pašalinimas
Norint pašalinti programą, reikalingas programos slaptažodis. Taip pat jis bus reikalingas, jei
norėsite pakeisti slaptažodį.

