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Ασφαλής χρήση του internet για τα παιδιά

Καλώς ήλθατε γονείς στην νεα ψηφιακή εποχή όπου η έννοια της γειτονιάς έχει επεκταθεί
χάριν του internet σε ολόκληρη την υφήλιο. Όταν το παιδί σας παίζει στην τοπική γειτονιά
σας μπορείτε να το επιβλέψετε άμεσα.

Τι γίνεται όμως στην ηλεκτρονική παγκόσμια γειτονιά όπου χιλιάδες ιστοσελίδες
δημιουργούνται καθημερινά και μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε και να έχουν
οποιοδήποτε περιεχόμενο, καλό ή και κακό. Αυτή την αγωνία των σύγχρονων γονέων
έρχεται να καθησυχάσει το λογισμικό kidns.
Πως λειτουργεί

Ας εξηγήσουμε λίγο πως λειτουργεί το πιο βασικό κομμάτι του internet browsing. Κάθε
αίτηση μιας ιστοσελίδας από τον υπολογιστή σας για να εκτελεστεί πρέπει ο υπολογιστής
να βρεί την πραγματική διεύθυνση internet του server στον οποίον βρίσκεται αυτή η σελίδα.
Η ανακάλυψη αυτή γίνεται μέσω του πρωτοκόλου DNS. Το DNS είναι μια από τις
βασικότερες υπηρεσίες του internet και κάθε provider διαθέτει προς τους πελάτες του, δύο ή
και περισσότερους DNS servers χωρίς όμως περιορισμούς.

Ένας λοιπόν από τους τρόπους για να περιορίσουμε την πρόσβαση στις ιστοσελίδες με
κακόβουλο περιεχόμενο είναι να ελέγξουμε την υπηρεσία DNS. Αυτό ακριβώς κάνει το
Kidns. To Kidns φτιάχτηκε για να περιορίσει την πρόσβαση των παιδιών σε ακατάλληλο
περιεχόμενο. Eίναι μια μικρή εφαρμογή για τον υπολογιστή σας που τον κλειδώνει ώστε να
χρησιμοποιεί τις υποδομές DNS που έχει αναπτύξει η ομάδα του http://www.kidns.eu Κάθε
αίτηση για ιστοσελίδα από τον υπολογιστή σας ελέγχεται και αναλόγως επιτρέπεται ή
απορρίπτεται.
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Οι βασικές υποδομές που χρησιμοποιούνται είναι αυτές που παρέχονται από την
opendns.com η οποία είναι μια Αμερικανική εταιρεία που εξειδικεύετε στο domain name
system – DNS και μπορεί να κατηγοριοποιεί online περιεχόμενο. Απαιτεί όμως μια κάποια
εξοικείωση με το internet γενικότερα από τον ενδιαφερόμενο γονέα. Για να διευκολύνουμε
ακριβώς τους γονείς με μικρότερη τεχνογνωσία αναπτύξαμε δικτυακές υποδομές και
προγράμματα ώστε το μόνο που έχει να κάνει ο γονέας είναι να βρεί το site μας.

Το kidns δεν απαιτεί πολύπλοκη εγκατάσταση στον υπολογιστή σας, απλά κατεβάζετε
δωρεάν την εφαρμογή και την εκτελείτε μία φορά. Το πρόγραμμα εγκαθίσταται αυτόματα η
προστασία ξεκινάει άμεσα και η περιήγηση στο διαδίκτυο γίνεται ασφαλέστερη.

Το πρόγραμμα έχει φτιαχτεί για υπολογιστές που τρέχουν το Windows της Microsoft.
Αργότερα θα ακολουθήσουν εκδόσεις για Mac ή και άλλα λειτουργικά ανάλογα με την
ζήτηση.

Προσοχή το kidns δεν είναι πανάκεια. Ένας πιτσιρικάς / πιτσιρίκα εξοικειωμένος με τους
υπολογιστές κάποια στιγμή θα το παρακάμψει. Για τα πρώτα χρόνια όμως της χρήσης του
υπολογιστή τα οποία είναι σημαντικά ως προς την δημιουργία καλών συνηθειών χρήσης από
μέρους των παιδιών, το kidns είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια των γονιών.

Σημείωση:

Φυσικά υπάρχει και το ανάλογο ξεκλειδωτήρι για να μπορεί και ο γονιός να χρησιμοποιήσει
ανεμπόδιστος τον υπολογιστή του. Απλώς ακολουθείστε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα μας,
αλλά εκεί απαιτείται κάποια γνώση του internet…

Βεβαίως διαθέτουμε και στο ευρύ κοινό προγράμματα για την πλήρη ή μερική καταγραφή
της χρήσης του υπολογιστή. Μπορείτε να τα βρείτε εντελώς δωρεάν στο http://sourceforge.
n...rojects/rautor/
, αλλά η εποπτεία εξ’ αποστάσεως ή και καταγραφή αποτελούν δύο άλλα μέρη του
τριπτύχου της ασφάλειας των υπολογιστών.
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Ευχαριστούμε τον Άγγελο Καραγεωργίου για τις πληροφορίες

qwerty.gr, kxghellas.gr,
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