„Spyrix Free Parental Control“ – nemokama, greitai įdiegiama, lengvai konfigūruojama ir valdoma,
suderinama su visomis „Windows“ operacinės sistemos versijomis kompiuterio naudotojo veiksmų
stebėjimo ir interneto turinio filtravimo priemonė.
Programos įdiegimas ir konfigūravimas
Šią kompiuterio naudotojo veiksmų stebėjimo ir interneto turinio filtravimo priemonę atsisiųsti
galima iš čia. Programos įdiegimas nesudėtingas ir atliekamas keletu pelės mygtukų paspaudimų.
Įdiegus programą pasirodo programos konfigūravimo vedlys. Spaudžiant mygtuką „Next“ iš eilės
atliekami programos nustatymai.
Pirmame žingsnyje rekomenduojama nekeisti siūlomų programos nustatymų - automatiškai
nustatyta, kad ji įsijungs, kai tik bus įjungtas kompiuteris. Kiti nustatymai šiame žingsnyje galimi
tik naudojant mokamą programos versiją.
Antrame žingsnyje reikia sugalvoti slaptažodį (1 pav.).

1 pav. Slaptažodžio įvedimas naudojantis programos nustatymų vedliu
Trečias žingsnis skirtas nustatyti, kada programa turi daryti kompiuterio ekrano nuotraukas (2 pav.).
Programos administratorius vėliau gali peržiūrėti kompiuterio ekrano nuotraukas ir matyti, ar
nereikia pakoreguoti blokuojamų tinklalapių sąrašų.

2 pav. Ekrano nuotraukų darymo nustatymai naudojantis programos nustatymų vedliu
Paskutinis žingsnis skirtas interneto turinio blokavimo nustatymams (3 pav.).

3 pav. Interneto turinio blokavimo nustatymai naudojantis programos nustatymų vedliu
Yra keturi blokavimo tipai: turinio filtravimas pagal kategorijas, pagal „baltuosius“ ir „juoduosius“
interneto adresų sąrašus, taip pat – turinio filtravimas pagal raktinius žodžius. „Baltuosius“ ir
„juoduosius“ interneto adresų sąrašus, taip pat raktinių žodžių sąrašą naudotojas turi susikurti pats.
Juos vėliau galima koreguoti prisijungus prie pagrindinio programos lango. Padedant vedliui
teisingai atlikus nustatymus, pradinis programos konfigūravimas yra baigtas.

Programos valdymas
Norint pakeisti pradinius programos nustatymus ar peržiūrėti kompiuterio naudotojo veiksmus,
reikia suvesti antrajame žingsnyje sugalvotą slaptažodį. Tuomet atsidarys pagrindinis programos
langas (4 pav.).

4 pav. pagrindinis programos langas
Šio lango kairėje pusėje galimi du pasirinkimai – „Event Log“ ir „Settings“. Pasirinkus ,,Event log“
sritį, joje galima matyti visą surinktą informaciją apie kompiuterio naudotojo veiksmus, o
pasirinkus ,,Settings“ sritį – keisti programos nustatymus.
Programos nustatymų sritis „Settings“
Jeigu norite pakeisti su vedlio pagalba atliktus nustatymus, juos koreguoti galite programos
nustatymų srityje „Settings“. Čia yra keturi turinio blokavimo tipai: turinio filtravimas pagal
kategorijas, pagal „baltuosius“ ir „juoduosius“ interneto adresų sąrašus, taip pat – interneto turinio
filtravimas pagal raktinius žodžius.
Konfigūruojant interneto turinio filtrą pagal kategorijas reikia pasirinkti, kokias kategorijas iš
galimų septynių norima blokuoti. Kitus tris interneto turinio blokavimo (filtravimo) tipų sąrašus
programos administratorius turi sudaryti pats (5 pav.).

5 pav. Interneto turinio filtravimas pagal raktinius žodžius
Nustatymų srityje „Settings“ taip pat galima nurodyti programai, kuriuos klaviatūros paspaudimus
registruoti, o kurių – ne, kada daryti kompiuterio ekrano nuotraukas, kada siųsti įspėjimus į „Event
Log“ sritį. Juos galima apibrėžti pagal nepageidaujamus tinklalapius arba nepageidaujamus žodžius
ir frazes.
Kitos funkcijos arba neturi nustatymų, arba jie galimi naudojant mokamą programos versiją.
Naudojo veiksmų sritis „Event log“
Šioje srityje matomi visi kompiuteryje sukurti abonementai ir programos užregistruota jų veikla. (6
pav.). Daugiau informacijos, kaip sukurti „Windows“ abonementą rasite čia.

6 pav. Naudotojo veiksmų srities „Event log“ langas

Išskleidus norimą abonementą, galima matyti detalią jo veiksmų naudojantis kompiuteriu ataskaitą
– klaviatūros paspaudimus, ekrano nuotraukas, viską, kas buvo kopijuojama (nesvarbu, ar tai
tekstas, ar visas failas, ar kas nors kita), aplankytus tinklalapius, paieškos istoriją, perspėjimus,
užblokuotus tinklalapius ir kt.
Pastaba: naudotojo veiksmų srityje galima matyti visus kompiuteryje sukurtus abonementus ir jų
naudojimosi kompiuteriu ataskaitas, tačiau turinio blokavimo nustatymai yra bendri visiems
abonementams , t.y. skirtingiems abonementams negalima atlikti skirtingų nustatymų.
6 pav. dešinėje pusėje matome užblokuotų tinklalapių statistiką. Galima matyti išsamią informaciją,
koks tinklalapis, kada ir kodėl buvo užblokuotas.
Pagal nutylėjimą draudžiami tinklalapiai blokuojami
be perspėjimo. Galima aktyvuoti perspėjimą, kuris
pasirodys kiekvieną kartą bandant atverti draudžiamą
tinklalapį (7 pav.).
Tačiau perspėjimas yra neinformatyvus. Detalią
informaciją galima pamatyti tik prisijungus prie
pagrindinio programos lango.
Didžiausias šios programos trūkumas yra tas, kad
programos kūrėjai neskyrė dėmesio programos
7 pav. įspėjamasis langas
saugumui. Pašalinti programą iš kompiuterio ar
išjungti pasinaudojus „Task Manager“ funkcija nėra jokių kliūčių – ji nereikalauja slaptažodžio.
Be to, socialinių tinklų ir pokalbių programų stebėjimas galimas tik įsigijus mokamą programos
versiją.

