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Εισαγωγή  

Το Κ9 αποτελεί ένα εύχρηστο πρόγραμμα γονικού ελέγχου με το οποίο μπορούμε να 

φιλτράρουμε τις δραστηριότητες του παιδιού μας στο Διαδίκτυο. Το παρόν αποτελεί ένα 

συνοπτικό οδηγό για την εγκατάσταση του προγράμματος στον υπολογιστή και το 

περιβάλλον διαχείρισης που μας προσφέρει. 

 

 

Πριν την εγκατάσταση  

1. Για να εγκαταστήσουμε επιτυχώς το πρόγραμμα θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε μια 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την οποία και θα χρησιμοποιήσουμε για να 

μας αποσταλούν απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος. 

2. Το πρόγραμμα πρέπει να εγκατασταθεί στο λογαριασμό του χρήστη που είναι 

διαχειριστής του υπολογιστή. Καλό είναι να υπάρχει διαφορετικός λογαριασμός για τα 

παιδιά.  

3. Το πρόγραμμα θα ελέγχει όλους τους λογαριασμούς στον υπολογιστή όσον αφορά την 

πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο(άρα και τον δικό μας).  

 

Εγκατάσταση 

1. Πηγαίνουμε στην ιστοσελίδα  www.k9webprotection.com  

2. Κάνουμε κλικ πάνω στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, στον οποίο θα 

εγκαταστήσουμε το Κ9 (π.χ. Windows, Android κλπ) 

 

 

  

http://www.k9webprotection.com/


K9 – Γονικός έλεγχος 

 

Σελίδα 2 από 10 

 

3. Εφόσον έχουμε επιλέξει εγκατάσταση σε Windows ή Mac εμφανίζεται μια φόρμα στην 

οποία συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούν. 

 

 

4. Στη συνέχεια λαμβάνουμε ένα email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που 

δώσαμε, με οδηγίες για να κατεβάσουμε το πρόγραμμα και να δώσουμε ένα «κλειδί» για 

να το εγκαταστήσουμε, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

  

Όνομα 

 Επίθετο 

 Email 

 

Ξανά το email 

 Επιλέγουμε 

οτιδήποτε 

 

Στο τέλος κλικ 

εδώ 

Κλικ εδώ για να 

κατεβάσουμε 

Αυτό είναι το 

«κλειδί» 
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5. Αφού κατεβάσουμε το πρόγραμμα ξεκινάμε την εγκατάσταση. Αφού πατήσουμε το 

κουμπί Επόμενο και αποδεχτούμε τους όρους της εγκατάστασης θα μας ζητηθεί το «κλειδί» 

που προμηθευτήκαμε στο Βήμα 4. Επίσης θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε ένα συνθηματικό 

(που θα γράψουμε 2 φορές στα αντίστοιχα πεδία για επιβεβαίωση) με το όποιο θα 

μπορούμε να ελέγχουμε το πρόγραμμα.  

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε ένα συνθηματικό που θα μπορούμε εύκολα να 

θυμόμαστε εμείς (διαφορετικά δεν θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα), αλλά 

θα είναι δύσκολο να μαντέψει το παιδί μας. 

 

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Install (εγκατάσταση). 

 

 

6. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κάνουμε επανεκκίνηση τον υπολογιστή μας. 

 

  

Εδώ πληκτρολογούμε το 

«κλειδί» 

 

Εδώ πληκτρολογούμε το 

συνθηματικό (2 φορές) 
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Διαχείριση 

Παρόλο που το Κ9 αυτοματοποιεί τις περισσότερες λειτουργίες γονικού ελέγχου δίνει τη 

δυνατότητα ρύθμισης αρκετών παραμέτρων του. 

1. Για να εμφανίσουμε τη διαχείριση του Κ9 το εντοπίζουμε στη λίστα των προγραμμάτων 

μας, όπως φαίνεται παρακάτω (σε περιβάλλον Windows 7). 

 

 

2. Το περιβάλλον της διαχείρισης εμφανίζεται στο φυλλομετρητή μας. 

 

 

Για κάθε ενέργεια που θέλουμε να κάνουμε παρακάτω θα μας ζητηθεί το συνθηματικό που 

είχαμε δώσει κατά την εγκατάσταση. 
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Προβολή Διαδικτυακής Δραστηριότητας 

 Μπορούμε να επιλέξουμε την προβολή της δραστηριότητας στο διαδίκτυο (View Internet 

Activity) για να ελέγξουμε τις τοποθεσίες που επισκέφθηκε το παιδί στο Διαδίκτυο. Η 

σελίδα που εμφανίζεται μας παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το πού και το πότε 

πλοηγήθηκε το παιδί.  

 

Εικόνα 1 - Συνοπτική καταγραφή της διαδικτυακής δραστηριότητας 

 

 

Εικόνα 2 - Αναλυτική περιγραφή διαδικτυακής δραστηριότητας 
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Ρυθμίσεις 

Από το περιβάλλον της Διαχείρισης μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορες παραμέτρους του 

Κ9 κάνοντας κλικ στο κουμπί Setup. 

1. Θεματικές κατηγορίες που μπλοκάρονται. 

Από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε πόσο αυστηρό θα είναι το φιλτράρισμα που κάνει το 

Κ9. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα προστασίας, προφανώς ανάλογα με την ηλικία παιδιού. 

 

Εικόνα 3 - Φιλτράρισμα σελίδων με βάση την κατηγορία 

  



K9 – Γονικός έλεγχος 

 

Σελίδα 7 από 10 

 

2. Περιορισμοί στις ώρες χρήσης 

Εδώ ρυθμίζουμε αν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί να γίνεται πάντα ή να υπάρχουν 

περιορισμοί στις ημέρες και ώρες. 

 

Εικόνα 4 - Χρονικοί Περιορισμοί στην πρόσβαση 

3. Εξαιρέσεις ιστοσελίδων 

Εδώ μπορούμε να μπλοκάρουμε ή να επιτρέπουμε την προβολή σελίδων από το παιδί 

ανεξάρτητα από τη θεματική τους κατηγορία. Προσθέτουμε στα αντίστοιχα πεδία τη 

διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλουμε να εξαιρεθεί. 
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4. Εφέ Μπλοκαρίσματος 

Εδώ επιλέγουμε τι θα κάνει το Κ9 όταν μια σελίδα μπλοκάρεται. Για παράδειγμα μπορούμε 

να επιλέξουμε την αναπαραγωγή κάποιου ήχου που θα ειδοποιεί το παιδί (αλλά και εμάς) 

ότι η σελίδα που θέλει να δει δεν είναι επιτρεπτή. 

 

 

5. Φιλτράρισμα με λέξεις – κλειδιά στη διεύθυνση της ιστοσελίδας 

Εδώ μπορούμε να φιλτράρουμε τις ιστοσελίδες που προβάλλονται ανάλογα με κάποιες 

λέξεις – κλειδιά που μπορεί να υπάρχουν στη διεύθυνσή τους. Αυτό βέβαια δουλεύει με 

αγγλικές λέξεις και όχι ελληνικές.  

Για παράδειγμα μπορούμε να «κόβουμε» τις σελίδες που περιέχουν τη λέξη «death» 

(θάνατος) στη διεύθυνση τους. 

 

Εικόνα 5 - Μπλοκάροντας με λέξεις – κλειδιά 
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6. Ασφαλής αναζήτηση 

Εδώ επιλέγουμε την προβολή μόνο «ασφαλών» αποτελεσμάτων από μηχανές αναζήτησης 

όπως το google. 

 

7. Άλλες ρυθμίσεις 

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε το φιλτράρισμα βίντεο από το youtube 
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Και μην ξεχνάτε. Ακόμη και το πιο ακριβές και «έξυπνο» εργαλείο γονικού 

ελέγχου δεν μπορεί να αντικαταστήσει…εμάς! Η παρουσία και η συνεργασία 

μας με το παιδί μας είναι η καλύτερη πρόληψη…. 

8. Συνθηματικό/ Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

Εδώ αλλάζουμε το συνθηματικό με το οποίο διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα (καλό είναι να 

γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην το ανακαλύψει το παιδί). Επίσης 

μπορούμε να αλλάξουμε και τη διεύθυνση email μας, στην οποία λαμβάνουμε ειδοποιήσεις 

από το Κ9. 

 


