CONTROL PARENTAL AMB K9 WEB PROTECTION
L'accés a Internet ofereix als alumnes una excel·lent eina per a l'aprenentatge (i també
per a l'oci), però també és molt fàcil accedir a continguts no desitjats. Per evitar això és
necessari un programa de control parental. La majoria són de pagament. Una opció molt
interessant i gratuïta és K9 Web Protection.
Aquest programa ens permet monitoritzar i filtrar tota l'activitat del navegador.

INSTAL·LACIÓ
1. Anem al web www1.k9webprotection.com i fem clic al botó Free Download. S'obrirà un
formulari on hem d'introduir el nom, el cognom i el correu electrònic. En acabar fem clic al
botó Request License.

2. Anem al correu on tindrem un missatge amb un codi.
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3. Una vegada descarregat el programa, l'instal·lem. A la casella K9 User License introduïm el codi. També hem de posar una contrasenya per al administrador, amb la qual podrem administrar totes les opcions del programa. I a més és imprescindible per si alguna
vegada volem desinstal·lar el programa.
En acabar, ens demanarà de reiniciar l'ordinador. Després ja podem obrir el programa al
menú Inicia del Windows, a Blue Coat K9 Web Protection / Blue Coat K9 Web Protection Admin. El programa s'obre al navegador que tinguem predeterminat.

FILTRAR
Per configurar el que volem filtrar fem clic a Setup.

Al menú de l'esquerra fem clic a Web Categories to Block. Aquí veurem el llistat de les
categories temàtiques que el programa filtrarà automàticament.

High

Protecció màxima.

Default

Opció per defecte.

Moderate Protecció intermèdia.
Minimal

Només categories bàsiques (porno i malware).

Monitor

Per fer un seguiment del tipus de pàgines que es visiten, sense filtrar.

Custom

Per personalitzar el nostre propi llistat de categories.
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EXCEPCIONS
Independentment de les categories bloquejades, també podem especificar webs
que estiguin sempre bloquejats o, al contrari, sempre permeses. Per fer-ho, fem clic al
menú Web Site Exceptions, i introduïm les URLs (les adreces dels webs) a Always
Block o Always Allow i fem clic al botó Add to List.

PARAULES CLAU
També podem bloquejar per paraules claus. Quan aquesta paraula sigui a la URL
d'un web, aquest quedarà bloquejat. Per fer-ho, fem clic al clic al menú URL Keybords.
Escrivim la paraula a Keyword to Add i fem clic al botó Add to list.

Al menú Advanced podem establir que les cerques en els principals motors de cerca es facin sempre amb el paràmetre Safe Search activat.

EXAMINAR LA NAVEGACIÓ WEB
Fent clic a View Internet Activity podrem consultar tota la navegació que s'ha fet.
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