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WORKSHOP

invullen en één zonder. Enkel die 
eerste laat je toe om alle instellingen 
te wijzigen. Kies om te beginnen 
een gebruiker uit de lijst bovenaan. 
In het eerste tabblad onderaan zie 
je hoeveel tijd die gebruiker al ge-
spendeerd heeft tijdens de huidige 
dag, week en maand. Je kan daar 
ook manueel tijd toevoegen aan of 
aftrekken van de geregistreerde tijd 
voor vandaag. In het volgende tab-
blad stel je de dagelijkse limieten in. 
Per dag stel je een maximale tijd in, 
eventueel binnen een bepaald tijds-
vak. Bijvoorbeeld: op weekdagen 1u 
per dag, enkel tussen 19.00 uur en 
21.00 uur en in de weekend 2 uur per 
dag, tussen 10.00 uur en 18.00 uur. 
De toegang volledig uitschakelen 
op bepaalde dagen is ook mogelijk. 
Daarvoor vink je gewoon de kolom 
Enabled af.

EVEN WENNEN
Helaas is de configuratie niet erg 
gebruiksvriendelijk. Wijzigingen 
worden niet meteen doorgevoerd, 
maar pas nadat je klikt op Set, Add 
of Remove. Ingestelde limieten kan 
je niet meer bewerken, maar enkel 
overschrijven. Wil je bijvoorbeeld 
1u veranderen in 1u30, dan moet 
je opnieuw zowel het uur als de 
minuten instellen. Bij de tijdsvakken 
is dat nog omslachtiger. Overlapt 
het aangepaste tijdsvak met een 
bestaand tijdsvak, dan moet je die 
laatste eerst verwijderen. Een ander 
probleem doet zich voor wanneer 
je alle beperkingen qua tijdsvak 
verwijdert. Je moet dan eigenlijk 
een nieuw tijdsvak aanmaken van 
00:00 tot 24:00. Doe je dat niet, dan 
herstelt Timekpr de vorige instelling 
zónder dat je het merkt! Ben je 
klaar met de configuratie van één 
gebruikersaccount? Vergeet dan niet 
te klikken op de knop Apply daily 
limits om de wijzigingen effectief 
weg te schrijven. Wij hadden aan-
vankelijk niet door dat dat een knop 
was, omdat die de volledige breedte 
van het venster inneemt! In het 
derde tabblad stel je eventueel nog 
wekelijkse en maandelijkse limieten 
in. Die gebruik je om bijvoorbeeld 
elke dag tot twee uur schermtijd toe 
te staan, maar in totaal slechts tien 
uur per week.

ZONDER PARDON
Eens de configuratie op punt 
staat, doet Timekpr zijn werk goed. 
Gebruikers met beperkingen krijgen 
in de taakbalk een gesloten in plaats 
van een open hangslotje te zien. 
Dat hangslotje wordt ook rood 
wanneer het einde van de toegesta-
ne tijd nabij komt. Is de schermtijd 
opgebruikt? Dan wordt de sessie 
zonder pardon afgesloten, na een 
korte waarschuwing. Probeer je in te 
loggen buiten de toegestane uren, 
dan gebeurt hetzelfde.

CTPARENTAL
Wil je niet dat je kinderen onbeperkt 
op internet surfen? Dan installeer 

je een proxy server, configureer je 
de nodige beperkingen en blokkeer 
je rechtstreekse verbindingen naar 
het internet. Er bestaan voor Linux 
verschillende  applicaties om dat te 
doen, zoals Squid en DansGuardian. 
Helaas zijn die niet zo eenvoudig te 
configureren voor wie absoluut géén 
kennis heeft van de commandline. 
CTparental is een veelbelovende 
oplossing voor wie minder technisch 
aangelegd is. CTparental is een 
kant-en-klaar pakket om webverkeer 
te filteren. Achterliggend maakt 
CTparental gebruik van iptables, 
dnsmasq, e2guardian, Privoxy, 
ClamAV en lighttpd, maar daar hoef 
je je weinig van aan te trekken. De 

configuratie verloopt immers via een 
eenvoudige webinterface. CTparen-
tal biedt onder andere de volgende 
mogelijkheden om webverkeer te 
filteren:

 Categorieën van websites 
blokkeren.
 Specifieke websites blokkeren 
(blacklist) of tóch toelaten 
(whitelist).
 Internettoegang beperken tot 
bepaalde uren.
 Maximale tijdsduur instellen voor 
internettoegang.
 SafeSearch in Google afdwingen

INSTALLATIE
De ontwikkelaar van CTparental is 

 Stel een gebruikersnaam 
en wachtwoord in om 
CTparental te beveiligen.

 CTparental configureer je via een eenvoudige webinterface.
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