דוחות והתראות
 iKeeperמספקת מידע עדכני על התנהגות ילדיך באינטרנט ועוזרת לך להגן על ילדיך מפני סכנות
האינטרנט .מידע זה מגיע אליך בצורה של דוחות והתראות.
דוחות אוספים מידע תקופתי (יומי ,שבועי או חודשי) אודות פעילות הגלישה באינטרנט ,תוכנות
מסרים מיידים ותוכנות שיתוף קבצים .ניתן לשלוח דוחות לדוא"ל שלך ,או לצפות בהם באופן מקוון.
אירועים מסוימים עשויים לדרוש ממך תשומת לב מיידית ולכן נשלחים לך כהודעות בדוא"ל.
התראות אלה מודיעות לך על בעיות שימוש אפשריות ,כמו ניסיון לגשת לאתרים חסומים ,לנחש את
סיסמה הורה או לחבל בקבצי תוכנת .iKeeper

שינוי הגדרת התראות
התראות שימוש לרעה נשלחות בדואר אלקטרוני מיד לאחר ניסיונות לעקוף או להערים על מדיניות
הסינון של התוכנה .במהלך ההתקנה הראשונה של  iKeeperהתבקשת להחליט אם לקבל התראות
שימוש לרעה באופן מיידי.
 iKeeperמציעה חמש התראות לרעה אודות הפעילות המקוונת של הילדים שלך .ניתן לקבל התראה
כאשר ילדך:
 .1מנסה לגשת לאתרים חסומים
 .2לעקוף את המגבלות על ידי ניחוש סיסמה
 .3משתמש במילה בלתי רצויה בשיחה בתוכנות מסרים מיידיים (צ'אט)
 .4משתמש בתוכנה חסומה למסרים מיידיים
 .5משתמש בתוכנה חסומה לשיתוף קבצים.
עבור כל אחד מסוגי התראות באפשרותך להחליט אם תרצה לקבל או לבטל את ההתראה המסוימת.
בנוסף ,ניתן לשנות את סבילות המערכת להתראות שימוש לרעה.
לדוגמה :באפשרותך לקבל התראה לאחר שהילד ניסה לפתוח אתר פוגעני בפעם הראשונה .לחלופין,
באפשרותך להחליט לקבל את ההתראה רק לאחר הפעם החמישית הילד שלך מנסה לגלוש באתר
פוגעני.

בכדי לשנות את הגדרות התראות בצע את השלבים הבאים:
.1

תחת תפריט "הגדרות" לחץ על "הגדרת התראות" .

.2

תחת כותרת "עדכן אותי לאחר שבוצע" בחר כיצד לקבל את ההתראה ובאיזו תדירות
עבור כל סוג התראה

.3

תחת כותרת "שלח התראות ל" עדכן את כתובת הדוא"ל אליה תרצה לקבל את
ההתראות השונות .ניתן לעדכן מספר כתובות דוא"ל
כתובות דוא"ל הנ"ל יוגדרו עבור כל הפרופילים הקיימים בחשבון .כתובות אלה ישמשו
גם לשליחת דוחות ,במידה ואפשרות זו הופעלה.

.4

לחץ על "שמור שינויים"

שינוי הגדרת דוחות
דוחות דוא"ל על התנהגות הגלישה של משפחתך ניתנים לשליחה על בסיס יומי ,שבועי או חודשי.
דוחות דוא"ל אלה יכול להיות מוגנים על ידי סיסמה.
 iKeeperמציעה שני סוגים של דוחות בדוא"ל:
דוח מסוכם המציג את המידע הבא ,לכל פרופיל ,לתקופת הדו"ח:

.1

.2

•

מספר אתרי אינטרנט אשר נחסמו לגישה.

•

מספר הפעמים בהן כל אתר ספציפי הותר לגישה או חסום.

דוח מפורט המציג את הפרטים הבאים ,לכל פרופיל ,לתקופת הדו"ח:


מספר אתרי אינטרנט אשר נחסמו לגישה.



עבור כל אתר  -התאריך והשעה בו הוא הותר לגישה או חסום קטגוריה האתר.

אם בחרת באפשרות "שלח לי דוחות במהלך התקנת התוכנה" ,תקבל דוח מסוכם באופן אוטומטי
פעם בשבוע
 .1תחת תפריט ניווט "הגדרות" בחר ב"הגדרת דוחות" .מסך "הגדרת דוחות" יופיע

 .2בחר באיזו תדירות תרצה לקבל את הדו"ח (יומי /שבועי/חודשי)  .במידה ובחרת "שבועי",
בחר את היום בו ישלח הדו"ח .במידה ובחרת "חודשי" ,בחר את היום בחודש בו ישלח
הדו"ח

 .3עדכן את כתובת הדוא"ל אליה תרצה לקבל את הדוחות
 .4תחת הכותרת "סוג דו"ח" ,בחר את סוג הדו"ח אותו תרצה לקבל:
•

דו"ח מפורט

•

דו"ח סיכום בלבד

 .5במידה וברצונך לקבל את דוחות באמצעות דוא"ל המוגנים על ידי סיסמה ,סמן את תיבת
הסימון הגן על הדוח באמצעות סיסמה .הקלד סיסמה לדוחות אלה ,והקלד אותה שוב כדי
לאשר אותה

 .6לחץ על "שמור שינויים"

ניהול רשומות של פעילויות באינטרנט (היסטוריית פעילות)
 iKeeperשומרת באופן אוטומטי את כל המידע אודות הפעילויות המקוונות של ילדיך למשך חודש
אחד .בדרך זו ,באפשרותך להפיק את כל דוחות הפעילות שמוצעים על ידי ( iKeeperיומי ,שבועי
וחודשי) .באפשרותך לשנות הגדרות אלה בכל זמן .אנו ממליצים ,לעומת זאת ,על שמירת רשומות
של פעילויות אינטרנט למשך חודש שלם.
שינוי משך זמן לשמירת רשומות פעילות
בכדי לשנות את פרק הזמן שבו נרשמות פעילויות האינטרנט של ילדיך בצע את הפעולות הבאות:
.1

לחץ על "הגדרות מתקדמות" בפינה השמאלית העליונה של המסך.

.2

בחר ב "הגדרות כלליות" מתפריט הניווט.

.3

תחת כותרת "שמור רשומות של פעילויות אינטרנט למשך" בחר את פרק הזמן שבו
ברצונך לשמור את המידע .האפשרויות הן :יום אחד ,שבוע אחד ,או חודש אחד.

.4

לחץ על "שמור שינויים"

יש לשים לב:
במידה ותבחר יום אחד ,באפשרותך להפיק דוחות רק עבור  24השעות האחרונות.
במידה ותבחר שבוע אחד ,באפשרותך להפיק דוחות בלבד  -עבור  7הימים האחרונים ,או  24שעות
אחרונות.

דוחות מקוונים
 iKeeperמספקת סטטיסטיקות ודוחות (בצורת טבלה) ונתונים סטטיסטיים לגבי ההתנהגות המקוונת
של הילדים שלך .בכל פעם שאתה נכנס ל iKeeper-יוצגו עבורך מספר אתרי האינטרנט אשר נחסמו
או אושרו לשימוש באותו יום.
סיכום היום
 iKeeperמבצעת מעקב מתמיד אחר פעילות האינטרנט של משפחתך ,כולל הזמן שבו השתמשו
ביישומי אינטרנט וניסיונות לעקוף את מדיניות הסינון של .iKeeper
בכדי לצפות בסיכום היומי אנא בצע את הפעולות הבאות:
.1

תחת "דוחות פעילות" בתפריט לחץ על "דוח מסוכם"

.2

מסך דוח מסוכם יופיע ויציג את המידע הבא:


מספר אירועי שימוש לרעה שנמנעו על ידי  iKeeperלאורך היום



מספר האתרים שנחסמו על ידי  iKeeperלאורך היום



הזמן הכולל שבו הילד שלך בילה באינטרנט



הזמן המסוים שבו הילד שלך בילה בגלישה באינטרנט



הזמן המסוים שבו הילד שלך בילה בשירותי מסרים מיידים



הזמן המסוים שבו הילד שלך בילה בתוכנות שיתוף קבצים



מספר ההתראות לאירועי שימוש לרעה שנשלחו אליך באמצעות דוא"ל לאורך היום.

מידע זה מתעדכן באופן שוטף.

תרשים של פעילות היום באינטרנט
תרשים עוגה פאי ממחיש כמה זמן הילד בילה בגלישה באינטרנט ,שוחח בשירותי מסרים
מידיים או השתמש בהורדת קבצים בתוכנות שיתוף קבצים (.)P2P
תרשים זה מתעדכן באופן שוטף

אירועים אחרונים של שימוש לרעה
אירועים אחרונים של שימוש לרעה מציגה טבלת ניסיונות ילדיך לשימוש לרעה במשך כל היום:


גלישה באתרים פוגעניים



עקיפה לא מורשית של אתרי אינטרנט חסומים



ניחוש סיסמה לכיבוי iKeeper



שינוי לרעה או השחתת קבצי תוכנת iKeeper



ניחוש רב של התשובה לשאלה הסודית שלך



שימוש במילה לא רצויה במהלך שיחה בצ'אט



שימוש בשירות מסרים מידיים חסום



שימוש בתוכנת שיתוף קבצים חסומה



ניסיון להשתמש באינטרנט או בתוכנות מסוימות באינטרנט למרות החריגה ממגבלות
הזמן שהגדרת



שינוי של סיסמת ההורה בהצלחה (עם מידע זה ברצוננו לוודא כי אתה האדם שאישר
את הסיסמה החדשה)
הטבלה מתעדכנת באופן שוטף ומציגה עד כעשר אירועי שימוש לרעה האחרונים שנמנעו על
ידי התוכנה.

דו"ח פייסבוק
דו"ח פעילות פייסבוק מאפשר לך לעקוב אחר הפעילויות של ילדיך בפייסבוק.
הדו"ח מנתח את הודעות על הקיר של ילדכם בפייסבוק ואת רשימת החברים שלהם.
הדו"ח מדגיש תוכן חשוד וחברים חשודים על מנת לוודא שהילדים שלך בטוחים גם בפייסבוק.
הדו"ח מחולק לשלושה חלקים:


סיכום



חברים



חדשות

אפשר דוחות פייסבוק
 .1לחץ על סמל  Facebookבמסך סקירה  /דף הבית בכדי לפתוח את הדוח

 .2וודא כי הגנת האינטרנט והגנת  Facebookמוגדרים במצב "מסנן" או "השגחה בלבד".
 .3קטגוריית התוכן "רשתות חברתיות" צריכה להיות לא מסומנת כלומר ,פייסבוק אינו חסום על
ידי .iKeeper
 .4כדי לוודא זאת ,לחץ על "קטגוריות תוכן" בתפריט בצד ימין של המסך .תחת "הגנה כללית"
בטל את הסימון של "רשתות חברתיות" .הדבר יאפשר ל iKeeperלאסוף נתונים אודות
פייסבוק.
 .5אם אתה רק רוצה לאפשר גישה ל ,Facebook-אבל לא לכל אתר אחר ברשתות חברתיות,
השאר את הקטגוריה "רשותות חברתיות" מסומנת ,והוסף את אתר facebook.com
לרשימת האתרים שלי .עבור אל "חסום או אשר אתרים" ותחת כותרת הגנה ממוקדת
בתפריט בצד ימין גלול לתחתית העמוד .תחת "שלב  "3הזן  facebook.comובחר "אשר".

 .6לאחר ביצוע פעולות אלו ,בפעם הראשונה שילדיך יכנסו לפייסבוק ,הם יתבקשו לאשר את
הבקשה להרשאה של היישום המקוון שלנו באופן הבא:
 .aעליהם ללחוץ על "עבור ליישום".

 .bהם יופנו לחלון בקשה להרשאה .בחלון עליהם לאפשר את כל ההרשאות לפעולות
על ידי לחיצה על "אשר".

 .7לאחר שילדך אישרו iKeeper ,תתחיל לאסוף נתונים .אם הילדים אינם מאשרים או מבטלים
את הבקשה של היישום ,פייסבוק תחסם באופן אוטומטי.

בחירת תצוגה עבור דוחות פייסבוק
הדו"ח מציע שתי תצוגות שונות:
 .1תוכן שנוי במחלוקת  -מציג רק הודעות עם תוכן שנוי במחלוקת ומדגיש מילים וביטויים אשר
עשויים להצביע על אירועים של שימוש בבריונות ,אלכוהול או סמים ,כמו גם מילים וביטויים
עם תוכן למבוגרים.
 .2כל התוכן  -מציג את כל ההודעות על הקיר של ילדכם.
הערה :ניתן לשנות את הגדרות תצוגה תחת "אפשרויות" בצד ימין של הדף את הדוח פייסבוק.

רמת סכנה וקטגוריות
דוח פעילות פייסבוק מדרג מילים וביטויים על פי שלוש רמות סיכון שונות:
 .1סיכון גבוה  -מילים וביטויים המודגשים באדום מציינים אירועי בריונות או תוכן למבוגרים.
 .2סיכון בינוני  -מילים וביטויים המודגשים בכתום מציינים אלימות ,דברי שנאה (שטנה) ושימוש
באלכוהול וסמים
 .3סיכון נמוך  -מילים וביטויים המודגשים בצהוב iKeeper .ממליצה על סקירת ההודעות
שנכתבו.

כרטסת סיכום
כרטסת סיכום מציגה:


עד  4חברים חשודים בפייסבוק iKeeper .מגדירה חברים בתור חברים מפוקפקים,
במידה ואלה מבוגרים בהרבה מילדיך או שאין להם חברים משותפים עם ילדיך.



עד  3חדשות שפורסמו על הקיר של ילדיך בפייסבוק.

לחץ על תמונת פרופיל של חבר מוטל בספק בכדי לצפות בפרטים נוספים או לחץ על
"הצג את כל החברים" כדי לראות את כל החברים :חשודים והאחרים.

כרטסת חברים
כרטסת חברים מציגה :


כל החברים שזוהו כחשודים על ידי  iKeeperעבור תקופת הזמן שבחרת ( 24שעות
האחרונות 3 ,ימים 7 ,ימים).



כל החברים בפייסבוק

לחץ על תמונת פרופיל בכדי לצפות בפרטים נוספים על חבר מסויים.

כרטסת חדשות
כרטסת חדשות מציגה:


כל החדשות שזוהו על ידי  iKeeperופורסמו על ידי ילדיך



כל החדשות שזוהו על ידי  iKeeperשפורסמו על ידי חברים של ילדיך בפייסבוק

ביטול ניטור הפייסבוק
בכל עת באפשרותך לבטל את ניטור  iKeeperבפייסבוק:
 .1לחץ על סמל  Facebookבמסך סקירה  /דף הבית בכדי לפתוח את הדוח

 .2תחת "אפשרויות" בצד שמאל של הדף לחץ על "כבה את הניטור".

 iKeeper .3תפסיק לנטר את פעילות ילדכם בפייסבוק .אם ילדכם יכנסו לחשבון פייסבוק חדש,
הם לא יתבקשו יותר לאפשר את יישום iKeeper

