
Հաճախակի տրվող հարցեր 

ESET Ծնողական վերահսկողություն 

 

1. Ծառայության էությունը   

Android-ի համար նախատեսված «ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծրագիրը պաշտպանում 

է երեխաներին սմարթֆոններում և պլանշետներում սպառնալիքներից: 

✔ Ինտերնետ-կայքերի հսկողություն՝ երեխային ցույց է տալիս միայն անվտանգ կայքեր: 

✔ Խաղերի համար նախատեսված ժամանակ՝ թույլ է տալիս ժամանակ հատկացնել խաղերի 

համար և սահմանափակել ժամանցը ուսման ընթացքում: 

✔ Հավելվածների հսկողություն՝ թույլ է տալիս երեխային բացել միայն իր տարիքին 

համապատասխանող հավելվածներ: 

✔ Երեխայի գտնվելու վայրը՝ որոշում է երեխայի գտնվելու վայրը և ցանկացած պահի ցույց է 

տալիս այն ծնողներին քարտեզի վրա: 

✔ Հաղորդագրություն երեխային՝ սմարթֆոնի կամ պլանշետի էկրանի վրա ցույց է տալիս 

ծնողի հաղորդագրությունը, որն արգելափակում է սարքավորումը մինչև հաղորդագրությունը 

կարդալու պահը:  

✔ Հաշվետվություններ և ծանուցումներ՝ յուրաքանչյուր օր ծնողներին ուղարկում է  

երեխայի՝ բջջային սարքերում ակտիվության մասին հաշվետվություններ և ծանուցումներ: 

 

2. Ծառայության ակտիվացումը SMS հաղորդագրության միջոցով 

1. Ինչպե՞ս բաժանորդագրվել ծառայությանը 

Ծառայությանը բաժանորդագրվելու համար անհրաժեշտ է 1200 կարճ համարին ուղարկել «1» 

թիվը պարունակող SMS հաղորդագրություն: Պատասխան հաղորդագրությամբ կուղարկվի 

հավելվածը ներբեռնելու հղումը, լիցենզավորման բանալին (ծառայությանը մուտքի համար) և 

ծառայության մասին տեղեկություններ:  

2. Ինչպե՞ս ապաբաժանորդագրվել ծառայությունից: 

Ապաբաժանորդագրվելու համար 1200 կարճ համարին անհրաժեշտ է ուղարկել «STOP» բառը: 

3. Ի՞նչ արժե բաժանորդագրությունը ծառայությանը: 

Ծառայությունն առաջին անգամ ակտիվացնելիս Դուք ստանում եք երկու (2) օր փորձնական 

օգտագործման շրջան, որի ընթացքում ծառայությունը հասանելի է առանց 

սահմանափակումների: Դուք կարող եք ապաբաժանորդագրվել նախքան փորձնական շրջանի 

ավարտը: Փորձնական շրջանը տրամադրվում է միայն մեկ անգամ և վերաբաժանորդագրվելիս 

ծառայության դիմաց գումարը գանձվում է բաժանորդագրության առաջին օրը: Փորձնական 

շրջանի ավարտին հավելվածի վճարովի տարբերակն ակտիվանում է ավտոմատ կերպով: 

Ծառայության դիմաց վճարը կազմում է 50 դրամ/օր: Գումարը գանձվում է փորձնական շրջանի 

վերջին օրը, իսկ այնուհետև՝ բաժանորդագրության յուրաքանչյուր օր: 

Ծառայության գինը ներառում է հավելվածից և SMS-ծառայությունից օգտվելու 

հնարավորություն՝ առանց սահմանափակումների: 

4. Արդյո՞ք ծառայության դիմաց գումարը կգանձվի, եթե հաշվեկշռին բավարար գումար չկա: 

Եթե Ձեր հաշվեկշռին 50 դրամից պակաս կա, ապա ծառայության գումարը չի գանձվի և 

ծառայությունը կկասեցվի: Ծառայությունը նորից հասանելի կլինի հաշվեկշիռը լիցքավորելուց 

հետո դրա դիմաց գումարը գանձելուց հետո: 



5. Ինչպե՞ս է սպառվում ինտերնետը հավելվածն օգտագործելիս: 

Բջջային հավելվածն օգտագործելիս սպառված ինտերնետ տրաֆիկի դիմաց վճարը 

հաշվարկվում է բաժանորդի ընթացիկ սակագնային պլանով նախատեսված սակագներով: 

6. Հնարավո՞ր է արդյոք հավելվածն օգտագործել ռոումինգում և ի՞նչ սակագներ են 

սահմանված դրա համար: 

Ծառայությունը հնարավոր է օգտագործել ռոումինգում գտնվելիս: Ռոումինգում գտնվելիս 1200 

կարճ համարին ուղարկված SMS հաղորդագրության դիմաց վճարը հաշվարկվում է ըստ տվյալ 

ուղղության համար սահմանված սակագների: Պայմանը վերաբերում է Վիվա-ՄՏՍ-ի բոլոր 

սակագնային պլաններին՝ առանց բացառության: 

 

Սարքավորման վրա «ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայության տեղադրման համար 

համակարգին ներկայացվող պահանջներ   

1. Ինչպիսի՞ն են սարքավորման վրա «ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայության 

տեղադրման համար համակարգին ներկայացնող պահանջները:   

 

Android համակարգով աշխատող սարքավորման վրա «ESET Ծնողական վերահսկողություն» 

ծառայության տեղադրման համար վերջինիս համակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ 

նվազագույն պահանջներին՝ 

✔ Օպերացիոն համակարգ՝ Android 4 (Ice Cream Sandwich) կամ ավելի թարմ տարբերակ.  

✔ Օպերացիոն հիշողություն՝ 512 ՄԲ և ավելի:  

✔ Սենսորային էկրանի լուծաչափ՝ 320 x 480 պիքսելներ:  

✔ Պրոցեսոր՝ ARM ճարտարապետությամբ՝ ARMv7 հրահանգների շարք կամ ավելի թարմ 

տարբերակ, x86 Intel Atom, 500 ՄՀց կամ ավելի  

✔ Տվյալների պահպանման համար ազատ հիշողություն  մոտավորապես 20 ՄԲ:  

✔ Միացում համացանցին:  

✔ Հաղորդագրությունների փոխանակման ֆունկցիա:  Google Play ծառայություններ:  

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. այն սարքավորումները, որոնց վրա կիրառվում են root սուպեր-

օգտատիրոջ իրավունքները, համատեղելի չեն:   

 

2. Արդյո՞ք տեղադրումից առաջ անհրաժեշտ է հեռացնել կողմնակի հակավիրուսային 

պրոդուկտները:  

Ոչ, քանի որ հավելվածը հակավիրուսային ծրագիր չէ: 

 

«ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայության տեղադրում և կառավարում  

1. Ինչ՞ է My ESET ծնողական պորտալը (parentalcontrol.eset.com): 

Պորտալը ծնողներին հնարավորություն է տալիս հսկել և կառավարել իրենց երեխաների 

գործողությունները համացանցում ոչ միայն հավելվածի օգնությամբ, այլև ցանկացած վեբ-

բրաուզերի միջոցով: Դրա համար անհրաժեշտ է ծնողական պորտալում ստեղծել My ESET 

անձնական հաշիվ (parentalcontrol.eset.com): Ծնողական պորտալի միջոցով հնարավոր է 

սահմանել կանոնները, ծանոթանալ հաշվետվություններին, երեխաների սարքերի 

օպտիմալացման հնարավոր խնդիրների մասին տեղեկություններին կամ տեսնել նրանց 

գտնվելու վայրը: 

 

 



2. Արդյո՞ք ծառայության ակտիվացման համար պարտադիր է գրանցվել My ESET ծնողական 

պորտալում (parentalcontrol.eset.com):  

              Այո, քանի որ լիցենզիան կցվում է անձնական հաշվին:  Անձնական հաշվին կցման 

հնարավորությունը թույլ է տալիս մեկ լիցենզիայի միջոցով կցել բազմաթիվ սարքավորումներ:  

3. Արդյո՞ք ծառայության կառավարման համար պարտադիր է տալ կարգավորումներ My ESET 

ծնողական պորտալում (parentalcontrol.eset.com):  

Ոչ, պարտադիր չէ. կարգավորումներ կարելի է կատարել նաև «ծնողական» սարքավորումից, եթե 

վերջինիս վրա տեղադրված է ESET NOD32 Parental Control հավելվածը:  

4. Ես չունեմ My ESET անձնական հաշիվ: Ինչպե՞ս կարող եմ ստեղծել այն:  

Այն կարող եք ստեղծել ինքնուրույն՝ գրանցվելով պորտալում: Անձնական հաշիվ կարող եք 

ստեղծել նաև անմիջապես հավելվածի մեջ՝ վերջինի տեղադրման ընթացքում:   

5. Ինչպե՞ս ճիշտ տեղադրել հավելվածն իմ սմարթֆոնի վրա: 

 

Ծնողի համար՝ 

 

Քայլ 1 - Ներբեռնե՛ք հավելվածը Ձեր սմարթֆոնի կամ պլանշետի մեջ  

Հավելվածը կարող եք ներբեռնել Play Market-ում 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&hl=ru  

 
 

Քայլ 2 - Բացե՛ք հավելվածը, առաջին էջում ընտրե՛ք «Ընդունում եմ» կոճակը.   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental&hl=ru


 
 

Քայլ 3. - Հավելվածն առաջին անգամ տեղադրելիս my.eset.com. պորտալում ստեղծե՛ք անձնական 

հաշիվ, որի համար. 

3.1. Սեղմե՛ք «Ստեղծել անձնական հաշիվ» կոճակը.  

 
 

3.2. Լրացրե՛ք ձևաթղթի բոլոր դաշտերը՝ Անուն, Ազգանուն, Էլեկտրոնային փոստի հասցե, 

Գաղտնաբառ, Գաղտնաբառի հաստատում, Երկիր. 

 
 



3.3. «Ընդունել ESET օգտագործման պայմանները» կետում կատարե՛ք նշում, ապա սեղմե՛ք 

«Ստեղծել անձնական հաշիվ» կոճակը. 

  
 

 

 

 

 

 

3.4. Ըստ Ձեր ցանկության համաձայնվե՛ք կամ հրաժարվե՛ք ստանալ ESET ընկերության 

տեղեկատվական հաղորդագրություններ. 

 
 

3.5. Երեխայի սարքավորման վրա հավելվածի կարգավորումները կառավարելու համար 

ստեղծե՛ք 4 նիշից բաղկացած PIN-ծածկագիր, ապա մուտքագրե՛ք այն 2 անգամ. 



   
 

 

3.6. Հավելվածի կրկնակի տեղադրման կամ հավելված հետագա մուտք գործելու դեպքում 

մուտքագրե՛ք արդեն իսկ գոյություն ունեցող անձնական հաշվի մուտքանունն ու գաղտնաբառը, 

ապա սեղմե՛ք «Մուտք գործել» կոճակը. 

  
 

Քայլ 4 - Նշե՛ք սարքավորումը՝ որպես ծնողական՝ սեղմելով «Ծնող» կոճակը. 

 
 



Քայլ 5 - Ձեր սարքավորման վրա հավելվածի տեղադրումն ավարտված է: Սեղմե՛ք «ԼԱՎ» կոճակը 

և տեղադրե՛ք հավելվածը Ձեր երեխայի բջջային սարքավորման վրա: 

 
 

5.1. Ընտրե՛ք «Մուտքագրել լիցենզավորման բանալին» կետը. 

 
 

5.2. Մուտքագրման ենթակա լիցենզավորման բանալին գտնվում է XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 

ձևաչափի SMS հաղորդագրության մեջ: 

5.3. Կրկնօրինակե՛ք լիցենզավորման բանալին XXXX-XXXX-XXXX-XXXX ձևաչափի SMS 

հաղորդագրության միջից: 

5.4. Ակտիվացման համար մուտքագրե՛ք Ձեր լիցենզավորման բանալին և սեղմե՛ք «Ակտիվացնել» 

կոճակը. 



 
 

 

6. Ինչպե՞ս կցել երեխայի սարքավորումը իմ անձնական հաշվին:   

 

Երեխայի համար՝ 

 

Քայլ 1 - Երեխայի բջջային սարքավորման վրա տեղադրե՛ք «ESET Parental Control» հավելվածը 

Play Market հավելվածի միջոցով. 

 

 
 

 

Քայլ 2 - Բացե՛ք հավելվածը, առաջին էջում ընտրե՛ք «Ընդունում եմ» կոճակը. 



 
 

Քայլ 3 - Մուտքագրե՛ք արդեն իսկ գոյություն ունեցող անձնական հաշվի մուտքանունն ու 

գաղտնաբառը, ապա սեղմեք «Մուտք գործել» կոճակը. 

  
 

Քայլ 4 - Նշե՛ք, որ տվյալ սարքավորումը Ձեր երեխայինն է՝ սեղմելով «Երեխա» կոճակը. 

 



 

 

 

Քայլ 5 - Ստեղծե՛ք պրոֆիլ երեխայի համար՝ սեղմելով «+» կոճակը. 

 
 

Քայլ 6 - Երեխայի նոր պրոֆիլ ավելացնելիս նշե՛ք նրա անունը, ծննդյան ամսաթիվն ու սեռը: 

Ցանկության դեպքում Դուք կարող եք նաև ավելացնել երեխայի լուսանկարը: Այնուհետև սեղմե՛ք 

«Պահպանել» կոճակը. 

 
 

Քայլ 7 - Միացրե՛ք երեխայի հավելվածներին հետևելու ռեժիմը՝ սեղմելով «Առաջ» կոճակը. 



 
 

Քայլ 8 - Բացված  «Հատուկ հնարավորություններ» ներդիրում ընտրե՛ք «Ծնողական 

վերահսկողություն» տողը. 

 

 
 

Քայլ 9 - Այնուհետև երեխայի սարքավորման վրա ծառայության ակտիվացման հաստատման 

համար սեղմեք «Ակտիվացնել» կոճակը. 

 



 

Քայլ 10 - Պատրաստ է: Ծառայությունն ակտիվացված է Ձեր երեխայի սարքավորման վրա. 

 
 

7. Արդյո՞ք իմ երեխան կարող է ջնջել հավելվածը:  

Ոչ, քանի որ բջջային հավելվածը տեղադրելիս Դուք մուտքագրում եք ծնողական PIN-ծածկագիր: 

Թե ինչպես տեղադրել PIN-ծածկագիրը, տե՛ս «Հրահանգներ» բաժինը «Ծառայության 

տեղադրում»՝ ծնողի համար: 

 

8. Քանի՞ սարքավորումների վրա կարելի է տեղադրել «ESET Ծնողական վերահսկողություն» 

ծառայությունը («ESET Ծնողական վերահսկողություն» պրոդուկտի 1 լիցենզիան): 

Ծնողական սարքավորում՝ 1 հատ 

Երեխայի սարքավորում՝ առանց սահմանափակումների (1-ից մինչև անվերջություն) 

 

9. Արդյո՞ք կարելի է ընտրել ինտերֆեյսի լեզուն՝ անկախ այն տարածաշրջանից, որտեղ ձեռք է 

բերվել և ակտիվացվել է ծառայությունը: 

Այո: 

 

Համացանցում ակտիվության հսկողություն 

1. Երեխայի՝ համացանցում ակտիվության որ՞ ասպեկտներն է հնարավոր հսկել և ինչպե՞ս 

դա անել: 

                Կարելի է հսկել կայքերի այցելություններն՝ ըստ թեմաների: Դրա համար պարզապես 

անհրաժեշտ է սահմանել երեխայի տարիքը՝ նրա անձնական հաշիվը ստեղծելիս: Ընդ որում՝ 

հավելվածը կանխադրված կերպով ինքնուրույն սահմանում է արգելված և ընդունելի կայքերն 

ըստ տարբեր թեմաների՝ «Ագրեսիա», «Բիզնես և կարիերա», «Մեծահասակների համար» և այլն: 

Այնուհետև՝ «Հաշվետվություններ» բաժնում կարելի է տեսնել այցելած կայքերի դասակարգերն ու 

այցելած կայքերը: Եվ անհրաժեշտության դեպքում կանոններում կատարել ճշգրտումներ: 

 

     

        Օրինակ՝ եթե առկա է որոշակի դասակարգի վեբ-կայքերի այցելության մուտքը բացելու 

անհրաժեշտություն, կարելի է ուղղակի փոխել նշանը «Վեբ հսկողություն» բաժնում: 



 
 

2. Որտե՞ղ գտնել բովանդակության դասակարգման մանրամասն նկարագիրը, ըստ որի 

դասակարգվում են վեբ-կայքերը:  

Այս կամ այն դասակարգի մեջ ներառված կայքերի բազան սահմանվում է հավելվածի 

մշակողների կողմից (ESET ընկերության կողմից) և թարմացվում է ավտոմատ կերպով: 

Դասակարգերի վերծանումը՝ մինչև կայքերի ցանկը, մշակողի կողմից չի տրամադրվում: 

 

3. Սոցիալական կայքերում ակտիվության հսկողություն (կա/չկա և ինչպես է աշխատում) 

Առկա է սարքավորման մեջ հավելվածի միջոցով սոցիալական կայքեր մուտք գործելու և 

բրաուզերի միջոցով սոցիալական կայքեր մուտք գործելու համար հավելվածների գործարկման 

հաճախականության և դրանց աշխատանքի տևողության մոնիթորինգ: «Ծնողական 

վերահսկողություն» պրոդուկտի միջոցով կարելի է սահմանափակել սոցիալական կայքերի 

մուտքը կամ տեսնել վիճակագրական տվյալները՝ ըստ հավելվածում անցկացված ժամերի 

քանակի: 

 
 

4. Արդյո՞ք կա զանգերին և SMS հաղորդագրություններին հետևելու ռեժիմ և ինչպե՞ս է այն 

գործում: 

Ոչ, չկա: 



 

Սարքավորումների օգտագործման ժամանակի հսկողություն 

1. Ինչպե՞ս կարող եմ հետևել երեխայի կողմից սարքավորումն օգտագործելու 

հաճախականությանն ու տևողությանը:  

                Կարելի է հսկել որոշակի հավելվածի օգտագործման համար հատկացված ժամանակը: 

Դրա համար անհրաժեշտ է մուտք գործել «Հաշվետվություններ» - «Հավելվածների հսկողություն» 

- «Առավել հաճախ օգտագործվող հավելվածներ» բաժինը: 

                             
Հավելվածը տրամադրում է վիճակագրական տվյալներ՝ ըստ այն ծրագրերի, որոնք 

օգտագործվում են երեխայի կողմից՝ նշելով յուրաքանչյուր ծրագրի օգտագործման 

ժամանակահատվածը: Բացի այդ՝ ծնողները ծանուցում են ստանում, երբ սարքավորման մեջ 

հայտնվում է նոր ծրագիր: 

Ամփոփիչ հաշվետվության մեջ արտացոլված են առավել հաճախ օգտագործվող հինգ ծրագրերն 

ու որոշակի ծրագրում անցկացրած ընդհանուր ժամանակը (ընդհանուր՝ բոլոր 

սարքավորումների համար): Այդ տեղեկությունը կարող է տրամադրվել ամեն օր: 

          Ամփոփիչ հաշվետվությունը հավելվում է մանրամասն հաշվետվությամբ, որն իրական 

ժամանակում ծնողներին է ներկայացնում ծրագրերի օգտագործման մասին ամբողջական 

տվյալները, այդ թվում, նշում է այն սարքավորումը, որն օգտագործվում է յուրաքանչյուր ծրագրի 

գործարկման համար: 

2. Ես ուզում եմ սահմանափակել երեխաների կողմից սարքավորման օգտագործումը, 

սակայն ինչը նրանց կխանգարի ինքնուրույն փոփոխել կարգավորումները: 

         Երեխան չի կարող ջնջել հավելվածը բջջային սարքավորումից կամ փոփոխել դրա 

կարգավորումները, քանի որ հավելվածի կարգավորումները հեռացնելու/ փոփոխելու համար 

անհրաժեշտ է մուտքագրել գաղտնաբառ, որը գիտի միայն ծնողը: 

 



3. Ինչ՞ տեղի կունենա, եթե երեխան փորձի օգտագործել իմ կողմից արգելված հավելվածը: 

Հավելվածի փոխարեն նա կտեսնի հավելվածից համապատասխան ծանուցում: 

 
 

4. Եթե ես սխալվել եմ կարգավորումները կատարելիս և երեխայի սարքավորման վրա 

արգելափակել եմ սխալ հավելվածներ, արդյո՞ք երեխան կարող է ինքնուրույն 

ապաարգելափակել դրանք:  

                Ոչ, նա կարող է դա անել՝ հավելվածի մեջ հարցում ներկայացնելու միջոցով, ընդ որում՝ 

հարցումը կարտացոլվի «ծնողական» սարքավորման գլխավոր էկրանի վրա: 

 

               Մանկական սարքավորման համար՝  

                Եթե երեխան բացի այնպիսի հավելված, որի մուտքը սահմանափակված է, նրա 

հեռախոսի էկրանին կհայտնվի հաղորդագրություն, որը հնարավորություն է տալիս հարցնելու 

ծնողների թույլատվությունը տվյալ հավելվածի մուտքն ապաարգելափակելու համար (նկար 1). 

էկրանի անմիջապես ներքևում կհայտնվի «Հարցրե՛ք Ձեր ծնողներին» կոճակը: Սեղմելով այդ 

կոճակը՝ ծնողին ուղարկվելու է մուտքը բացելու խնդրանքով հաղորդագրություն:  

 

 

                                                            

 
 

 



         Ծնողի համար՝ 

         Երեխայի կողմից հաղորդագրությունն ուղարկելուց հետո ծնողի մոտ «ESET Ծնողական 

վերահսկողություն» հավելվածի գլխավոր էկրանին արտացոլվելու է հարցումը: Սեղմելով 

«Ապաարգելափակել» կոճակը՝ թույլատրվում է մուտք գործել հավելված. 

 
 

5. Եթե ես ուզում եմ երեխային հնարավորություն տալ երբեմն օգտվել հավելվածներից, արդյո՞ք 

ստիպված եմ ամեն անգամ նորից տալ բոլոր կարգավորումները:  

Ոչ.      Դուք հնարավորություն ունեք կարգավորելու այս կամ այն հավելվածների մուտքն՝ ըստ 

ժամերի և ըստ շաբաթվա օրերի, ինչպես նաև՝ սահմանափակելու խաղերի համար հատկացված 

ժամանակը: Հավելվածը երեխային ցույց է տալիս խաղերի համար հատկացված ժամանակի 

մնացորդը: Ընդ որում՝ կարելի է կարգավորել այն ժամանակը, որը երեխան անցկացնում է 

առանձին հավելվածներ օգտագործելիս՝ սահմանափակել մշտական հիմունքով կամ սահմանել 

հավելվածների օգտագործման համար որոշակի ժամաքանակ կամ սահմանափակել նման 

հավելվածների օրական աշխատանքը, օրինակ՝ ավելացնելով հավելվածը «Խաղեր» 

դասակարգին: 

 

  



          Հավելվածի օգտագործման սահմանափակումների կարգավորման համար անհրաժեշտ է՝ 

 

Քայլ 1 - Մուտք գործել հավելվածի մենյու, ընտրել «Կանոններ» բաժինը. 

 
 

Քայլ 2 - «Հավելվածների հսկողություն» կետում ընտրել «Հավելվածներ» դաշտը և «նշանը» 

սահեցնել ակտիվ ռեժիմ՝ տեղափոխելով այն դեպի աջ. 

 
Քայլ 3 - Այնուհետև ընտրել էկրանին հայտնված «Ժամանակի սահմանափակում» կետը. 

 



 

Քայլ 4 - Ժամանակի սահմանափակման մենյուի մեջ էկրանի հպումով ընտրել օրերն ու ժամերը, 

որոնց ընթացքում երեխան կարող է մուտք գործել հավելված: Կարգավորումները կատարելուց 

հետո սեղմել «Պահպանել» կոճակը. 

                
 

 

6. Ինչպե՞ս կարող եմ ինքնուրույն նշել կայքերի և հավելվածների արգելված դասակարգերը:   

Քայլ 1 - Դասակարգի ընտրության համար անհրաժեշտ է Մենյուի մեջ ընտրել «Կանոններ» 

բաժինը: 

 
 

Քայլ 2 - Այնուհետև ընտրե՛ք «Վեբ-կայքերի դասակարգեր» կետը կամ «Հավելվածներ» կետը. 



 
 

 

Քայլ 3 - Ապա ընտրե՛ք անհրաժեշտ դասակարգը և սեղմե՛ք վերջինիս վրա. 

 
 

Քայլ 4 - Նշե՛ք դասակարգն՝ որպես ընդունելի կամ անընդունելի. 

-  «Դեպի վեր ուղղված բթամատը» նշանակում է, որ որոշակի թեմատիկայի կայքերի 

դասակարգին մուտքը թույլատրելի է: 

-  «Դեպի ներքև ուղղված բթամատը» նշանակում է, որ մուտքը փակ է, անթույլատրելի 

կոնտենտ պարունակող դասակարգ: 



 
 

7. Արդյո՞ք ես կարող եմ տեսնեմ այն հավելվածները, որոնք տեղադրում է իմ երեխան:    

Այո: Դրա համար անհրաժեշտ է՝ 

 

Քայլ 1 - Մուտք գործել հավելվածի մենյու, ընտրել «Կանոններ» բաժինը. 

 
 

Քայլ 2 - Ընտրել «Հավելվածներ» կետը. 

 



Քայլ 3 - Բացված ցուցակում նշված կլինեն սարքավորման վրա տեղադրված բոլոր 

հավելվածները և դրանց կարգավիճակը (թույլատրելի/ անթույլատրելի). 

 
 

8. Ինչ՞ պետք է անել երեխայի գտնվելու վայրը պարզելու համար:  

Լրացուցիչ գործողություններ կատարել պետք չէ. այն արտացոլվում է առցանց ռեժիմում՝ 

հավելվածի գլխավոր էջում:  

 
 

 

Ընդհանուր ֆունկցիաներ 

1. Ինչ՞ կլինի, եթե երեխան վերականգնի սմարթֆոնի/ պլանշետի գործարանային 

կարգավորումները: 

Սմարթֆոնը/պլանշետը կհեռացնի բոլոր հավելվածները, այդ թվում նաև «Ծնողական 

վերահսկողություն» հավելվածը: 

 

2. Ինչպե՞ս պարզել՝ արդյո՞ք բոլոր կարգավորված ֆունկցիաներն աշխատում են, թե՞ ոչ: 

                Փորձե՛ք օգտագործել ցանկացած ֆունկցիա: 

 

3. Ով՞ կարող է տեսնել այն տվյալները, որոնք հավաքագրվում են ծառայության կողմից, և 

ինչպե՞ս է ապահովվում իմ տվյալների պաշտպանությունը: 



                Տվյալները կարող է տեսնել միայն այն անձը, որը մուտք ունի my.eset.com պորտալում 

բացված անձնական հաշվին: Անձնական հաշիվ մուտք գործելը պաշտպանված է 

գաղտնաբառով: 

 

4. Ինչ՞ եղանակով են սահմանվում տարիքային տարբեր խմբերի համար կանխադրված 

կարգավորումները: 

Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար նշված են կայքերի թեմաներ: Դասակարգերը 

սահմանվում են հավելվածը մշակողների կողմից, այսինքն՝ «ESET» ընկերության կողմից՝ ելնելով 

յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար համընդհանուր կերպով ընդունված համաշխարհային 

ստանդարտներից:  

 

5. Ինչպե՞ս է հավելվածի աշխատանքն արտացոլվում սարքավորման 

արտադրողականության վրա: 

                Գրեթե ոչ մի կերպ, քանի որ այն մոնիթորինգային հավելված է: 

 

6. Ինչպե՞ս հեռացնել ծառայությունը սարքավորումից:  

Երեխայի սարքավորման վրա տեղադրված հավելվածի մեջ ծնողական PIN-ծածկագիրը 

մուտքագրելու միջոցով: 

 

Երեխայի սարքավորումից «ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայությունը հեռացնելու 

համար անհրաժեշտ է՝ 

 

Քայլ 1 - Երեխայի սարքավորման վրա բացել հավելվածը և սեղմել «Կողպեք» կոճակը. 

 

 

 

 
 

 

Քայլ 2 - Մուտքագրե՛ք Ձեր տվյալները՝ սեղմելով «Ծնողական կարգավորումներ» բաժնին . 

 

 

 



 
Քայլ 3 - Մենյուի մեջ մուտք գործե՛ք «Պարամետրեր» բաժինը, ընտրե՛ք «Ջնջել» կետը. 

 
Քայլ 4 - Հաստատե՛ք սարքավորումից հավելվածի ջնջումը՝ սեղմելով «Ջնջել» կոճակը. 

 



«ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայության ֆունկցիաներ 

 

         Ի՞նչն է «ESET Ծնողական վերահսկողություն» ծառայության ընդլայնված և անվճար 

տարբերակների տարբերությունը:  

           Բազային անվճար տարբերակի մեջ ֆունկցիաների մեծ մասն անհասանելի է: 

 

Հնարավորություններ Ընդլայնված 

տարբերակ 

Անվճար բազային 

տարբերակ 

վեբ 

վերահսկողություն 

Բացվող վեբ-կայքերի 

մոնիթորինգ 

այո այո 

Վեբ-կայքերի ավտոմատ 

արգելափակում (ըստ 

դասակարգման) 

այո   

Վեբ-կայքերի ձեռքով 

արգելափակում 

այո   

Պաշտպանություն ֆիշինգային 

կայքերից 

այո   

Հաշվետվություններ 

և ծանուցումներ 

Ինտերնետում գտնվելիս 

երեխայի գործողությունների 

վերաբերյալ հակիրճ 

հաշվետվություն 5 առավել 

հաճախ այցելած կայքերը՝ 7 

օրվա ընթացքում) 

այո այո 

Ինտերնետում գտնվելիս 

երեխայի գործողությունների 

վերաբերյալ մանրամասն 

հաշվետվություն (բոլոր այն 

կայքերի ցանկը, որոնք այցելել 

է երեխան 30 օրվա ընթացքում՝ 

հաշվետվությունների գրաֆիկի 

փոփոխման 

հնարավորությամբ) 

այո 
 

7 օրվա ընթացքում հաճախակի 

բացվող հավելվածների 

վերաբերյալ հակիրճ 

հաշվետվություն 

այո այո 



Հաճախակի բացվող 

հավելվածների վերաբերյալ 

հակիրճ հաշվետվություն 

(մինչև 30 օր՝ 

հաշվետվությունների գրաֆիկի 

փոփոխման 

հնարավորությամբ) 

այո 

 

Սարքում երեխայի 

գործողությունների 

վերաբերյալ ծանուցումներ 

(փոստով, հավելվածի կամ 

my.eset.com պորտալի միջոցով) 

այո այո 

Հավելվածների 

վերահսկողություն 

Հավելվածների ավտոմատ 

կարգավորմամբ 

վերահսկողություն՝ ըստ 

դասակարգման 

այո այո 

Առանձին հավելվածների 

վերահսկողություն՝ ձեռքով 

կարգավորմամբ 

այո  

Հավելվածների 

օգտագործման 

ժամանակի 

վերահսկում 

Օրական առավելագույն 

ժամանակի սահմանում 

այո այո 

 Սահմանափակում՝ ըստ 

ժամանակահատվածների 

(ուսմանական շրջան, 

գիշերային ժամեր) 

այո 
այո 

Տեղորոշում Երեխայի տեղորոշում 

my.eset.com պորտալի միջոցով 

այո 

 

Երեխայի տեղորոշում ծնողի 

սմարթֆոնի կամ պլանշետի 

միջոցով 

այո 
  

Ծանուցում՝ 

երեխային 

Ծնողից ստացվող կարևոր 

հաղորդագրություն, որն 

արգելափակում է սարքի 

էկրանը մինչև այն ընթերցվի 

այո   

Այո Կանոնների սահմանում և 

կարգավորումներ՝ ծնողների 

բջջային սարքից և 

համակարգչից 

այո այո 



Կարգավորումների և 

ծնողական վերահսկողության 

կարգավորումների 

պաշտպանություն երեխայից՝ 

գաղտնաբառի միջոցով 

այո այո 

Պաշտպանվող «մանկական» 

սարքերի քանակը 

Առանց 

սահմանափակման 

Առանց 

սահմանափակման 

 

 

Ծառայության ֆունկցիոնալ փոփոխությունների և պայմանների թարմացումներին 

(բացառությամբ SMS-ի միջոցով բաժանորդագրման վերաբերյալ տեղեկությունների) կարող եք 

հետևել՝ այցելելով ծառայություն մատուցողի պաշտոնական վեբ-կայք 

https://help.eset.com/epca/3/hy-AM/ հղմամբ: Եթե Ձեզ հետաքրքրող հարցի պատասխանն այստեղ 

չգտնվեց, խնդրում ենք զանգահարել 098 485828 հեռախոսահամարով, կամ նամակ ուղղել 

info@playworld.am էլեկտրոնային հասցեին: SMS-ին վերաբերող հարցերի դեպքում զանգահարեք 

Վիվա-ՄՏՍ-ի 111 թեժ գծին:  

https://help.eset.com/epca/3/hy-AM/
mailto:info@playworld.am

