
Εγκατάσταση K9 Web Protection

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε εδώ για να δείτε την ιστοσελίδα της K9 Web Protection

2. Στην οριζόντια μπλε γραμμή επιλέξτε Free Download.

3. Συμπλήρώστε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και το πραγματικό σας email και επιλέξτε Request License.

4. Σε λίγο θα σας αποσταλεί μια άδεια χρήσης λογισμικού στο λογαριασμό email που δηλώσατε. Θα την 
χρειαστείτε για την εγκατάσταση της εφαρμογής.

5. Κατευθυνθείτε στη σελίδα για το κατέβασμα της εφαρμογής (windows ή mac). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
και τη σύνδεση που υπάρχει στο email με ετην άδεια χρήσης. Αποθηκεύστε την εφαρμογή k9-webprotection στην 
επιφάνεια εργασίας ή όπου αλλού θέλετε.

6. Κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή που μόλις κατεβάσατε για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

7. Επιλέξτε I Agree για να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης αυτού του λογισμικού.

8. Στη σελίδα με τα Release Notes μπορείτε να διαβάσετε ή και να τυπώσετε τις σημειώσεις για την έκδοση που 
εγκαθιστάτε.

9. Επιλέξτε που θα γίνει η εγκατάσταση ή (προτείνεται να) αφήστε την εγκατάσταση να γίνει στον προεπιλεγμένο 
φάκελο (C:\Program Files\Blue Coat K9 Web Protection)

10. Στην επόμενη σελίδα συμπληρώστε το αριθμό της άδειας από το email που σας έχει αποσταλεί.

11. Στη επόμενη σελίδα βάλτε τον κωδικό διαχείρισης (administrator password) της εφαρμογής και φροντίστε να 
μην είναι πολύ εύκολος και επίσης να μην τον ξεχάσετε και επιλέξτε Next. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
έως 15 γράμματα αριθμούς και σύμβολα. Προσοχή στη χρήση κεφαλαίων-πεζών και λατινικών-ελληνικών.

12. Αφού επιβεβαιώστε τον κωδικό διαχείρισης επιλέξτε ποιές συντομεύσεις θέλετε να υπάρχουν στην επιφάνεια
εργασίας και στα αγαπημένα του internet explorer και επιλέξτε Install.

13. Μετά την εγκατάσταση κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να αρχίσει η προστασία.

http://www.k9webprotection.com/


Ρύθμιση της εφαρμογής

Για να ρυθμίσουμε την εφαρμογή ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε το εικονίδιο K9 Web Protection της επιφάνειας εργασίας ή ακολουθήστε τη διαδρομή Start → [All] 
Programs → Blue Coat K9 Web Protection → Blue Coat K9 Web Protection Admin.

2. Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε Setup

3. Εισάγετε τον κωδικό αριθμό του διαχειριστή (βήμα Ε11 εγκατάστασης) και επιλέξτε Login ή πατήστε enter για 
εισέλθετε στην κονσόλα διαχείρισης της εφαρμογής (προσοχή στα κεφαλαία-μικρά-λατινικά-ελληνικά).

4. Μετά την ορθή εισαγωγή του κωδικού εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης όπου μπορούμε να επιλέξουμε σε τι 
επίπεδο θέλουμε να γίνει το φιλτράρισμα. Λόγω του αρκετές ελληνικές ιστοσελίδες δεν υπάρχουν στη βάση της 
Blue Coat προτείνεται η επιλογή custom με την οποία μπορούμε να επιλέξουμε να απορρίπτονται πάντα οι 
αχαρακτήριστες ιστοσελίδες (unrated), τις οποίες επιλεκτικά μπορούμε να επιτρέπουμε μόνιμα ή παροδικά (βλέπε 
λειτουργία). Οι κατηγορίες όπως φαίνονται στη παρακάτω εικόνα είναι Abortion (εκτρώσεις), Adult/Mature 
Content (περιεχόμενο ενηλίκων), Alternative/Spiritual Occult (μυστικιστικά), Gambling(τζόγος), 
Hacking(ιστοσελίδες χάκερ), Illegal Drugs(ναρκωτικά – παράνομα φάρμακα), Illegal/Questionable 
(παράνομα), Intimate Apparel/Swimsuit(ένδυση μαγιώ), Nudity(γυμνό), Open Image/Media search(αναζήτηση 
εικόνων και πολυμέσων), Peer to Peer(μεταφορά αρχείων μεσω torrent, limewire, DC κ.λ.π.), Personal 
Dating(ιστοσελίδες ραντεβού), Phishing(ιστοσελίδες που υποκλέπτουν πληροφορίες), 
Pornography(πορνογραφία), Proxy Avoidance(παράκαμψη φίλτρων μέσω διαμεσολαβητή), Sex 
Education(σεξουαλική διαπαιδαγώγηση), Sexuality/Alternative Lifestyles(ενναλακτικές ιστοσελίδες με σεξουαλικό 
περιεχόμενο), Social Networking(ιστοσελίδες κοινωνικών επαφών facebook, myspace κ.λ.π.), Spyware 
Effects/Privacy Concerns(ιστοσελίδες με βοήθεια σε θέματα ατομικής ελευθερίας και ιδιωτικής ζωής), 
Spyware/Malware Sources(πηγές spyware/malware), 
Violence/Hate/Racism(βία/μίσος/ρατσισμός). Θεωρώ ότι οι παραπάνω κατηγορίες που είναι με κόκκινο 
πρέπει σε πάντα να φιλτράρονται, όπως επίσης να φιλτράρονται και οι Unrated Web 
Pages(αχαρακτήριστες ιστοσελίδες) με επιλογή στο κάτω μέρος της σελίδας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε 
το Dynamic Real Time Rating(DRTR) για δυναμικό χαρακτηρισμό αχαρακτήριστων σελίδων. Οι επιλογές που 



βλέπετε στην παρακάτω εικόνα συνιστώνται από εμένα για παιδιά έως 12 ετών που είναι ακόμη στο δημοτικό.



5. Στην καρτέλα Time Restrictions μπορούμε να επιλέξουμε ποιές μέρες και ώρες θα είναι διαθέσιμο το internet. 
Επιλέγουμε με το ποντίκι μια περιοχή και κατόπιν Deny(δεν επιτρέπεται). Αν κάνουμε λάθος επιλέγουμε την 
περιοχή καιAllow(επιτρέπεται) και πατάμε Save Changes(αποθήκευση αλλαγών). Στην παρακάτω εικόνα το 
internet επιτρέπεται καθημερινά 17:30 έωσ 19:00 και το Σαββατο κύριακο 08:30 έως 21:30.

6. Στην καρτέλα Web Site Exceptions, μπορούμε να εισάγουμε ιστοσελίδες που πάντα θα επιτρέπονται ή πάντα θα 
απαγορεύονται. Δείτε την παρακάτω εικόνα.

7. Στην καρτέλα Blocking Effects επιλέγουμε την συμπεριφορά του προγράμματος κατά το φιλτράρισμα των 
ιστοσελίδων. Στην επιλογή Bark when blocked ακούγεται ένα γάβγισμα, στην επιλογή Show admin options on 
block pages εμφανίζεται ένα μενού για την μπλοκαρισμένη και επιλέγουμε αν επιτρέπεται μόνιμα ή παροδικά 
(βλέπε λειτουργία). Οι άλλες επιλογές έχουν να κάνουν με το πόση ώρα θα σταματά η επικοινωνία με το internet 
αν κάποιος προσπαθεί συνέχεια να δει απαγορευμένες σελίδες.



8. Στην επιλογή URL Keywords μπορούμε να γράψουμε κάποιες λέξεις με τις οποίες θα ελέγχετε το περιεχόμενο 
των σελίδων και θα μπλοκάρονται. Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο.

9. Στην επιλογή Other settings επιλέξτε οπωσδήποτε Use Google Safe Search ώστε να φιλτράρονται τα 
αποτελέσματα αναζήτησης του google. 

10. Στην επιλογή Password/Email μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό της εφαρμογής ή το email το οποίο έχουμε 
δηλώσει όταν λάβαμε την άδεια χρήσης και με το οποίο σε περίπτωση που ξεχάσουμε τον κωδικό θα γίνει η 
ανάκτηση νέου κωδικού.

11. Στην οριζόντια καρτέλα VIEW INTERNET ACTIVITY μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες για το που έγινε 
σύνδεση και ποιές σελίδες έχουν ζητηθεί και μπλοκαριστεί.

12. Στην οριζόντια καρτέλα GET HELP μπορούμε ελέγξουμε αν κάποια σελίδα είναι κατηγοριοποιημένη και να τη 
δηλώσουμε για έλεγχο, όπως επίσης να δούμε πληροφορίες γαι την εφαρμογή.

Λειτουργία

Αν κατά τη διάρκεια της περιήγησης στο διαδίκτυο ζητηθεί κάποιο μπλοκαρισμένη ιστοσελίδα τότε άν έχουμε 
επιλέξει στο βήμα 7 show admin options, θα εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα.

Εδώ επιλέγουμε Select Override Action μεταξύ των παρακάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα

Να επιτρέπεται το domain (π.χ. όλο το myspace.com) , όλη η κατηγορία (Social Networking), όλες οι κατηγορίες 
(all categories (μόνο για 15 λεπτά), για 15 λεπτά ή για πάντα. Πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός και να επιλέξουμε 
Οverride. Ανάλογα τις επιλογές μας θα δούμε την ιστοσελίδα ή όλη την κατηγορία για 15 λεπτά η για πάντα, ή 
θα απενεργοποιηθεί το φίλτρο τελείως για 15 λεπτά. 


