KINDERGATE
PARENTAL
CONTROL
Internet Parental Control e Estatísticas

FUNÇÕES DO PARENTAL CONTROL
KinderGate Parental Control é uma ferramenta que permite que usuários
domésticos controlem os recursos da Web usados por seus filhos menores de idade.
A versão 3.0 KinderGate está disponível para Linux e MAC OS.

Características:









Análise Morfológica
Filtragem de tráfego HTTPS
Bloqueio de categorias de URL indesejadas
Bloqueio de sites perigosos
Busca segura
Suporte de Clustering
Controle de download de arquivos
Estatísticas

DEEP CONTENT INSPECTION (DCI)
KinderGate tem como característica a DCI que se baseia em uma análise
morfológica que fornece uma proteção adicional.

O mecanismo analisa as
páginas web por palavras e
frases
específicas.
Desta
forma, ele bloqueia somente
as páginas específicas sem
bloquear o site inteiro na
categoria ou nível de domínio.
Essa abordagem é útil para
redes sociais, fóruns e outros
portais com grande parte do
conteúdo gerado pelo usuário
(Web 2.0).

Filtragem de tráfego HTTPS
Protocolo de HTTPS, usado por milhões de sites para proteger as
comunicações da Web ainda é um perigo, porque a maioria das soluções de
segurança, ou bloqueia o tráfego HTTPS ou não, o que torna a navegação na
web perigosa ou inconveniente.
Ao contrário de outras soluções
similares, KinderGate pode filtrar
o tráfego HTTPS. Desta forma, o
usuário ainda pode utilizar
serviços bancários on-line ou
navegar na web em outros
recursos
criptografados,
enquanto
KinderGate
irá
analisar o conteúdo e bloquear
todos os sites de phishing ou
recursos
que
contenham
conteúdo impróprio.

BLOQUEIO DE CATEGORIAS DE URL INDESEJADAS
Com o UserGate Parental Control, os pais
podem negar o acesso a sites com conteúdo
adulto e bloquear uma ampla gama de
outras categorias de URL, incluindo os
recursos que contém software malicioso,
sites relacionados a drogas e violência,
recursos de jogos, etc.
A ferramenta também pode monitorar
categorias de páginas visitadas por seu filho,
sem negar o acesso a todos os recursos.
O programa usa o módulo de filtragem de URL Entensys com um banco de
dados de 500 milhões de sites divididos em 82 categorias. Esse banco de dados é
mantido atualizado constantemente.
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BUSCA SEGURA
KinderGate Parental Control 3.0 tem como característica a função “Busca
Segura", que ajuda a bloquear as solicitações indesejadas, como pornografia,
palavrões, etc, no Google, Yahoo e outros motores de busca. “Busca Segura"
bloqueia não só sites, mas vídeos e fotos também.

SUPORTE DE CLUSTERING
KinderGate Parental Control
possui suporte de clustering,
que permite a criação de um
sistema de várias máquinas que
é controlado e operado a partir
de um computador. Os grupos
consistem em nós, os nós
replicam as configurações e o
cache local com todos os nós
remanescentes
no
grupo.
Informações sobre todas as
solicitações dos usuários são
armazenados localmente em
cada servidor (raw data) e não é
replicado em outros servidores.

CONTROLE DE DOWNLOAD DE ARQUIVOS
KinderGate Parental Control 3.0 pode impedir o seu filho de fazer o download de
arquivos indesejados (EXE, DOC, MP3, AVI, etc.).
Alguns arquivos muitas
vezes contêm trojans e os
conteúdos de certos vídeos
podem não corresponder
ao seu título. Você pode
escolher o tipo de arquivo
de download que você
gostaria de bloquear.

Ao
impedir
downloads
perigosos,
KinderGate
mantém o seu computador
limpo e capaz de realizar
bons resultados.

ESTATÍSTICAS
Além de restringir o acesso, você pode usar KinderGate Parental Control para
monitorar os recursos da web visitados por seus filhos.
KinderGate gera relatórios de
categorias de URL visitadas,
aplicativos online e jogos,
tempo de conexão, etc.
Você pode usar as estatísticas
fornecidas pelo programa para
determinar se restringir o uso
da Internet de seu filho é uma
boa escolha ou não.
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