
∆ηµιουργία Εποπτευόµενου Λογαριασµού Χρήστη σε ΛΣ Ubuntu 

 

Σύντοµη Περιγραφή 

 

Η οικογενειακή ασφάλεια σε κάθε λειτουργικό σύστηµα είναι ένα καλό εργαλείο που παρέχεται 

για να βοηθήσει τους γονείς να ελέγξουν την δραστηριότητα των παιδιών τους στο διαδίκτυο. 

 

Στόχοι ∆ραστηριότητας 

 

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση µε την χρήση της Οικογενειακής Ασφάλειας σε 

λειτουργικό σύστηµα Ubuntu, την έκδοση αναφορών χρήσης του Υπολογιστή από τον 

λογαριασµό ανηλίκου καθώς και τον αποκλεισµό της πρόσβασης σε συγκεκριµένους ιστότοπους 

(π.χ. www.facebook.com ή www.sex.gr).  

 

Απαιτούµενη Υποδοµή – Οδηγίες 

 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας απαιτείται: 

1) Η/Υ µε εγκατεστηµένο Ubuntu 9.10 τουλάχιστον  

2) Η/Υ µε πρόσβαση στο διαδίκτυο και εγκατεστηµένο τον φυλλοµετρητή διαδικτύου 

Mozilla Firefox (ο τρόπος λειτουργίας είναι ακριβώς ο ίδιος στους περισσότερους 

γνωστούς φυλλοµετρήτες π.χ. Opera, Google Chrome κτλ.) 

 

Σενάριο 

 

Αφού έχετε συνδεθεί µε τον λογαριασµό σας και είστε στο περιβάλλον εργασίας σας τότε 

επιλέγετε Applications-> Ubuntu Software Center. 

 
Εικόνα 4-1 

Στην συνέχεια επιλέγουµε Edit -> Software Sources 



 
Εικόνα 4-2 

Στην καρτέλα που εµφανίζεται στην οθόνη µας επιλέγουµε Other Software (βλ. Εικόνα 4-2) 

και στην συνέχεια επιλέγουµε το κουµπί Add για να πραγµατοποιήσουµε προσθήκη 

αποθετηρίου. 

 
Εικόνα 4-3 

Για να προσθέσουµε το αποθετήριο το οποίο θέλουµε πληκτρολογούµε την παρακάτω γραµµή 

στο πλαίσιο ATP line (βλ. Εικόνα 4-4) και στην συνέχεια το Add Source. 

ppa:guadalinex-members/ppa 



 
Εικόνα 4-4 

Αφού ολοκληρώσουµε την προσθήκη µας επιστρέφουµε στο Ubuntu Software Center, 

επιλέγουµε PPA for Guadalinex, όπου βρίσκεται αριστερά στην οθόνη µας, στην συνέχεια 

εγκαθιστούµε το λογισµικό Parental Control System. 

 
Εικόνα 4-5 

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πηγαίνουµε System -> Administration -> parental 
Control. 



 
Εικόνα 4-6 

Επιλέγουµε το όνοµα χρήστη στο αριστερό µενού, και στην συνέχεια το ‘Key’ για να 

τροποποιήσουµε το προφίλ χρήστη. 

 
Εικόνα 4-7 

Πλέον µπορούµε να επιλέξουµε την ώρα την οποία ο κάθε χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει 

τον υπολογιστή, να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, να χρησιµοποιήσει λογισµικό instant messaging 

κτλ. Οι κόκκινες περιοχές της ακόλουθης οθόνης παρουσιάζουν τις µέρες και τις ώρες που 

απαγορεύεται η πρόσβαση ενώ οι πράσινες περιοχές το αντίθετο. 



 
Εικόνα 4-8 

Στην συνέχεια επιλέγουµε την καρτέλα ‘Web Browser’ και µέσω της επιλογής κουµπιού Add 

προσθέσουµε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες στις οποίες µπορούµε να αποκλείσουµε την πρόσβαση. 

 
Εικόνα 4-9 

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να πραγµατοποιήσει είσοδο µε τα στοιχεία του σε µη επιτρεπτό 

χρόνο εµφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 4-10. Επιπλέον, το λογισµικό µας ενηµερώνει και 

5 (πέντε) λεπτά πριν την λήξη του χρόνου µας. 



 
Εικόνα 4-10 

 

Συγγραφική Οµάδα: ΙΤΥΕ – ∆ιεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και ∆ικτυακών 

Τεχνολογιών – Οµάδα Οργάνωσης Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Πνευµατικά ∆ικαιώµατα: 

Η παρούσα έκδοση χορηγείται µε την ακόλουθη άδεια: Το περιεχόµενο του κειµένου δίνεται µε άδεια 

χρήσης CCPL (Creative Commons Public License) τύπου: Αναφορά-Μη Εµπορική Χρήση-Παρόµοια διανοµή 

3.0 Ελλάδα. 

 

∆ηλαδή επιτρέπεται η επεξεργασία και αναδιανοµή του µε την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να κάνετε την 

αναφορά: 

• στο έργο "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών στο δρόµο 

για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και Στήριξης του 

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" µε τον τρόπο όπως αυτός έχει οριστεί από το δηµιουργό (∆ιεύθυνση 

Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και ∆ικτυακών Τεχνολογιών – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων - ∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ) 

• και τον τελικό δικαιούχο του έργου Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ", 

ή τον χορηγούντο την άδεια (χωρίς όµως να εννοείται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη 

χρήση του έργου από εσάς). 

Μη Εµπορική Χρήση - ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το έργο αυτό για εµπορικούς σκοπούς. 

Παρόµοια διανοµή  - Εάν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δηµιουργήσετε περαιτέρω βασισµένοι στο έργο 

θα µπορείτε να διανείµετε το έργο που θα προκύψει µόνο µε την ίδια ή παρόµοια άδεια. 

Περισσότερα για το συγκεκριµένο τύπο αδειοδότησης θα βρείτε στον ιστότοπο της Creative Common όπου 

υπάρχει και το νοµικό µέρος του πλήρους περιεχοµένου της άδειας. 

Χρηµατοδότηση  

Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς 

πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και 

µαθητών στο δρόµο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου και 

Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 

Μάθηση» 


