
Safe Internet for Schools: Οδηγός Χρήσης Υπηρεσίας 
 
1. Περιγραφή 
 
Η υπηρεσία της Cytanet Safe Internet for Schools παρέχει τη δυνατότητα να προστατέψετε τα παιδιά στο 
σχολείο από το παράνομο, ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου. Με ένα εύκολο και 
πρακτικό τρόπο μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες διαδικτυακού περιεχόμενου, συγκεκριμένες 
ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές διαδικτύου, στις οποίες δεν θέλετε να επιτρέψετε την πρόσβαση, καθώς 
επίσης και να καθορίσετε το χρόνο επιτρεπόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τους χρήστες των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου σας. 
 
Με την υπηρεσία Safe Internet for Schools φιλτράρεται όλη η κίνηση του δικτύου του σχολείου χωρίς να 
απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού σε συσκευές/υπολογιστές του σχολείου. Με αυτό τον 
τρόπο προστατεύεται/διαφυλάσσεται όλο το δίκτυο του σχολείου ακόμη και αν σε αυτό συνδεθούν 
επισκέπτες, μαθητές ή/και το προσωπικό, ασύρματα μέσω Wi-Fi χρησιμοποιώντας τη σύνδεση του 
σχολείου.  
 
Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου μπορεί να καθοριστεί το προφίλ των χρηστών της υπηρεσίας, 
επιλέγοντας τις κατηγορίες διαδικτυακού περιεχόμενου, συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές 
διαδικτύου, στις οποίες δεν είναι επιθυμητή η πρόσβαση, καθώς επίσης και καθορισμός του χρόνου 
επιτρεπόμενης πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου. 
Μια συγκεκριμένη πολιτική (προφίλ) φιλτραρίσματος μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ή περισσότερες 
διευθύνσεις ΙΡ. 
 
Εάν το σχολείο επιλέξει να φιλτράρεται όλο του το δίκτυο με το ίδιο τρόπο, δηλαδή να έχει μία 
συγκεκριμένη πολιτική (προφίλ) φιλτραρίσματος για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, τότε το 
φιλτράρισμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλο το δίκτυο του σχολείου με τον ίδιο τρόπο, εφαρμόζοντας την 
πολιτική φιλτραρίσματος σε όλες τις διευθύνσεις IP του σχολείου.    
 
Σε περίπτωση που απαιτούνται διαφορετικά προφίλ χρηστών, το σχολείο θα πρέπει να διαχωρίσει τις 
συσκευές στο δίκτυο του με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η επικοινωνία με το διαδίκτυο να γίνεται με 
διαφορετικές δημόσιες διευθύνσεις IP. Κάθε συσκευή στο σχολείο, θα πρέπει να συνδέεται στο διαδίκτυο 
με τη διεύθυνση IP στην οποία έχει εφαρμοστεί το αντίστοιχο προφίλ. Έτσι, θα εφαρμόζεται ξεχωριστό 
προφίλ φιλτραρίσματος σε κάθε ξεχωριστή συσκευή στο υποστατικό του σχολείου. Νοείται ότι χρειάζονται 
τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός χρήσιμων δημοσίων διευθύνσεων IP, ανάλογα του ζητούμενου αριθμού των 
προφίλ. 
 
Παράδειγμα της πιο πάνω περίπτωσης είναι όλοι οι υπολογιστές στην αίθουσα καθηγητών του σχολείου να 
επικοινωνούν με το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη δημόσια διεύθυνση IP (IP1) στην οποία 
εφαρμόζεται το προφίλ (profile1) ενώ όλο το υπόλοιπο δίκτυο του σχολείου επικοινωνεί με το διαδίκτυο 
χρησιμοποιώντας μία άλλη δημόσια διεύθυνση IP (IP2) στην οποία εφαρμόζεται άλλο προφίλ (profile2). Με 
αυτό τον τρόπο το διδακτικό προσωπικό στην αίθουσα καθηγητών μπορεί να έχει διαφορετικές προσβάσεις 
από τους μαθητές του σχολείου. 
 
 
2. Πλεονεκτήματα 
 
Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Safe Internet for Schools είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Με την υπηρεσία φιλτράρεται όλη η κίνηση του δικτύου του σχολείου, φιλτράροντας όλες τις συσκευές 

που είναι ενωμένες στο διαδίκτυο (υπολογιστές, tables, smartphones) ανεξαρτήτως λειτουργικού 
συστήματος (Windows, Mac, Android, κ.τ.λ.). 

 
2. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού σε συσκευές/υπολογιστές του σχολείου. Με 

αυτό τον τρόπο αποφεύγονται τυχόν προβλήματα ασυμβατότητας οποιουδήποτε λογισμικού με άλλα 
προγράμματα που είναι ήδη εγκατεστημένα στους υπολογιστές του σχολείου (Security Suite, κτλ).  

 
3. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε ενημέρωση της υπηρεσίας από το σχολείο. 



 
 
 
3. Προϋποθέσεις  
 
Προϋπόθεση για λειτουργία της υπηρεσίας είναι το σχολείο να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με 
επιχειρηματικό προϊόν της Cytanet. 
 
 
4. Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας 
 
Στην περίπτωση όπου όλες οι συσκευές θα φιλτράρονται με ένα προφίλ δεν χρειάζεται να γίνει 
οποιαδήποτε ενέργεια από το σχολείο, απλά θα πρέπει να μας ενημερώσει για τη διαμόρφωση του προφίλ 
του. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, ολόκληρη η κίνηση του διαδικτύου του σχολείου θα περνά από 
τους εξυπηρετητές της υπηρεσίας και θα φιλτράρεται ανάλογα με το προφίλ που έχει επιλέγει. 
 
Εάν το σχολέιο επιλέξει περισσότερα από ένα προφίλ τότε θα πρέπει να: 

- μας ενημερώσει για τη διαμόρφωση των προφίλ που επιθυμεί να δημιουργήσει, 
- μας καθορίσει η κάθε πολιτική προφίλ σε ποια δημόσια διεύθυνση ΙΡ θα εφαρμόζεται και 
- να διαχωρίσει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολείου με βάση τα προφίλ που θα 

χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο του σχολείου, ώστε ο κάθε υπολογιστής να έχει πρόσβαση στο 
διαδίκτυο μέσω της ΙΡ διεύθυνσης που θα αντιστοιχεί στην κάθε πολίτικη προφίλ του.     

 
 
5. Διαμόρφωση Υπηρεσίας 
 
Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τις κατηγορίες φιλτραρίσματος των προφίλ του και την 
πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες διαδικτύου (instant messaging, P2P, chat, FTP κ.α.), να 
δημιουργήσει λευκή και μαύρη λίστα (white και black list) με συγκεκριμένες ιστοσελίδες καθώς και να 
καθορίζει το χρόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
 
 
6. Αναφορές 
 
Μια φορά την βδομάδα το σχολείο θα παραλαμβάνει με ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορά για την κίνηση του 
δικτύου του στο διαδίκτυο με βάση το προφίλ που έχει επιλέξει.  
 
 


