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Franstalig, maar het grootste deel 
van de website is ook in het Engels 
beschikbaar. De precieze installatie-
instructies vind je op https://
bit.ly/37v1FVs. Er zijn pakketten 
beschikbaar voor verschillende 
Debian- en Ubuntu-versies op https://
bit.ly/2ZN40Zf. Gebruik je Linux 
Mint 19? Kies dan het pakket voor 
Ubuntu 18.04. De wiki bevat verder 
ook instructies voor installatie 
in Fedora, Mageia en Solus. Heb 
je reeds een oudere versie van 
CTparental geïnstalleerd, dan moet 
je die eerst verwijderen. Wij hebben 
CTparental 4.44.05i getest op Linux 
Mint 19.2 met het installatiepakket 
ctparental_ubuntu18.04_
lighttpd_4.44.05-1.0_all.deb.

Download nu de laatste versie 
voor jouw distributie en dubbel-
klik op het .deb-bestand om de 
installatie te starten. Klik op pakket 
installeren: je krijgt dan een lijst van 
benodigde pakketten te zien. Klik op 
doorgaan om die allemaal te installe-
ren: dat kan wel een vijftal minuten 
duren. Tijdens de installatie kregen 
we nog een venster te zien met de 
vraag om de toetsenbordindeling 
aan te passen voor het pakket conso-
le-data. Klik gewoon op Volgende 
om die instellingen ongemoeid te 
laten. Vervolgens verschijnt er een 
pop-upvenster om een gebruikers-
naam en wachtwoord in te stellen 
voor de webinterface. Kies een sterk 
wachtwoord, want anders kunnen 
je kinderen de instellingen achter 
jouw rug wijzigen! Wees geduldig 
nadat je op Volgende geklikt hebt, 
want in de achtergrond worden er 
nog allerlei zaken geconfigureerd. 
Het pop-upvenster verdwijnt een 
minuut later: de installatie is 
dan afgerond. Sluit tot slot het 
Pakketinstalleerder-venster.

CONFIGURATIE
Je hebt enkel de webinterface nodig 
om CTparental te configureren. Surf 
dus naar de volgende url: https://
admin.ct.local en log in met de 
gekozen gebruikersnaam/wacht-
woord-combinatie. In de menubalk 
bovenaan vind je een sneltoets 
om de webfiltering globaal uit te 
schakelen. Dat is handig om tijdelijk 
volledige internettoegang te geven, 
bijvoorbeeld wanneer je zelf een 
oogje in het zeil houdt. Aan de 
linkerkant van het scherm zie je een 
navigatiebalk met acht onderdelen. 
In Blacklist filtering kies je welke 

categorieën van websites je al dan 
niet wilt blokkeren. Die informatie 
is gebaseerd op een blacklist van 
de universiteit van Toulouse. Meer 
informatie over die blacklist en de 
verschillende categorieën vind je 
op https://bit.ly/2ZMfwnL (in het 
Frans). Je kan vanuit CTparental de 
laatste versie van die blacklist down-
loaden of dat automatisch éénmaal 
per week laten doen.

WEBVERKEER FILTEREN
De standaardconfiguratie blokkeert 
onder andere adult (veruit de groot-
ste categorie), gambling, hacking, 
malware, phishing en warez. De 
bedoeling van een blacklist is dat jij 
je niet hoeft bezig te houden met 
uit te zoeken welke websites je wilt 
blokkeren. Toch is het mogelijk dat 
er soms onterecht een website ge-
blokkeerd wordt of dat er één door 
de mazen van het net glipt. In dat 
geval voeg je de domeinnaam toe 
onder Rehabilitated domain names 

(onterecht geblokkeerd) of onder 
Filtered domain names (onterecht 
toegelaten). Klik tot slot op Save 
changes en wacht een dertigtal 
seconden om de nieuwe configu-
ratie te laden. CTparental kan ook 
bepaalde bestandstypes blokkeren. 
Die configureer je onder “extensi-
ons to be filtered” en “mimetype 
to be filtered”. Op dat onderdeel is 
de standaardconfiguratie behoor-
lijk restrictief: audio-, video- en 
zip-bestanden wil je misschien niet 
zomaar blokkeren...

GEAVANCEERDE 
CONFIGURATIE
Een webfilter op een gedeelde 
computer heeft vaak als nadeel dat 
élke gebruiker nog maar beperkte in-
ternettoegang heeft. Gelukkig biedt 
CTparental de optie om specifieke 
gebruikers uit te sluiten van de be-
perkingen. Onder “privileged group” 
selecteer je gewoon de gebruikers die 
nog volledige internettoegang mogen 

hebben. Standaard zijn dat de gebrui-
kers met beheerdersrechten op de 
computer. Handig is ook de optie om 
Safesearch af te dwingen in Google. 
Probeer je in Google de optie “Expli-
ciete resultaten filteren” uit te scha-
kelen, dan lukt dat niet. Zo is de kans 
erg klein dat je alsnog terechtkomt 
op een ongewenste adult-website 
die niet in de blacklist is opgenomen. 
Maar let op: die optie is actief voor 
iedereen, dus óók voor de gebruikers 
met volledige internettoegang. Heb je 
zelf geen boodschap aan Safesearch, 
dan zal je die optie (tijdelijk) moeten 
uitschakelen voor iedereen.

BEPERKTE UREN
Tot slot kan CTparental de internet-
toegang ook beperken tot bepaalde 
uren of tot een maximum aantal 
uren per dag. Dat doe je door onder 
“Hours of allowed connections” op 
Enable te klikken en vervolgens een 
gebruiker te kiezen. Dan verschijnt 
de tekst “24/7” met een selectievakje 
ernaast: vink dat vakje af en klik 
vervolgens op de knop “Record”. Je 
kan dan het maximaal aantal minu-
ten instellen dat die gebruiker de pc 
mag gebruiken of op internet mag 
surfen. Optioneel stel je voor elke 
weekdag nog één of twee tijdsvak-
ken in waarbinnen je toegang wilt 
geven. Klik nogmaals op “Record” 
om de wijzigingen te bewaren. De 
webinterface is hier een beetje 
rommelig en tijdens onze test leek 
deze functionaliteit ook niet correct 
te werken. Je gebruikt dus beter 
Timekpr als je de schermtijd van je 
kinderen wilt beperken.

CONCLUSIE
Timekpr en CTparental zijn twee 
prima oplossingen om het compu-
tergebruik van je kinderen enigzins 
binnen de perken te houden. 
Timekpr z orgt ervoor dat ze niet 
té veel tijd achter het scherm 
spenderen, terwijl CTparental 
ongewenste websites filtert. Beide 
programma’s bevatten hier en daar 
misschien wat schoonheidsfoutjes, 
maar desondanks doen ze prima hun 
werk. Op zich bieden ze geen nieuwe 
functionaliteit aan, maar ze maken 
die wél toegankelijk voor een breder 
publiek. Beide programma’s kan je 
immers perfect installeren én confi-
gureren zonder op de commandline 
terug te vallen.

 CTparental 
in actie.

 Erg handig is de optie om Google Safesearch af te dwingen.
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