INFORMACJA PRASOWA
Największe zagrożenia internetowe dla dzieci
Częstochowa, 31 sierpnia 2012 r. – Internet odgrywa coraz większą rolę w życiu dzieci,
jednocześnie rodziców coraz bardziej niepokoi łatwość, z jaką można uzyskać dostęp
online do niepożądanych treści. Świadczy o tym rosnąca liczba osób aktywujących
funkcję kontroli rodzicielskiej w produktach firmy Kaspersky Lab. W ostatnim tygodniu
wakacji eksperci z Kaspersky Lab przeanalizowali dane statystyczne generowane przez
kontrolę rodzicielską na całym świecie przez ostatnie sześć miesięcy.
Kontrola rodzicielska ma za zadanie pomóc rodzicom chronić swoje dzieci przed zagrożeniami
płynącymi z niekontrolowanego korzystania z komputerów oraz internetu. Funkcja ta nie jest
domyślnie włączona – musi zostać aktywowana przez samych rodziców. To właśnie oni muszą
zdefiniować kategorie stron internetowych, do których ich dzieci mogą mieć dostęp.
Dane otrzymane z chmury Kaspersky Security Network pokazują, że ostrzeżenia generowane
przez kontrolę rodzicielską najczęściej dotyczą kategorii „Pornografia, treści erotyczne”, „Portale
społecznościowe” oraz „Nielegalne oprogramowanie”. Pod tym względem te trzy kategorie
zdecydowanie wyprzedzają pozostałe. Każdego miesiąca ma miejsce 60 milionów prób
uzyskania dostępu do stron z zawartością pornograficzną, niemal czterokrotnie więcej niż
w przypadku kategorii, która uplasowała się na drugim miejscu. Ostrzeżenia wygenerowane
przez kontrolę rodzicielską firmy Kaspersky Lab pokazują, że dzieci celowo lub niechcąco
odwiedzają strony zawierające niepożądane treści.

Kategorie stron, których otwarciu przez dzieci zapobiegł moduł Kontrola rodzicielska wbudowany
w rozwiązania Kaspersky Lab; statystyki globalne - marzec – sierpień 2012 r.
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Statystyki dotyczące ostrzeżeń wygenerowanych przez kontrolę rodzicielską nie są takie same
dla wszystkich państw. Kategoria „Anonimowe serwery proxy” znalazła się na trzecim miejscu
zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Wielkiej Brytanii, odpowiadając za około 9%
wszystkich ostrzeżeń w tych państwach. Warto zauważyć, że globalna średnia dla tej kategorii
to zaledwie 2,43%. Również w Wielkiej Brytanii na czwartym miejscu uplasowało się
„Nielegalne

oprogramowanie”

(6,3%).

Najwyraźniej,

brytyjskie

dzieci

interesują

się

oprogramowaniem i znają metody obchodzenia filtrów sieciowych oraz stosują metody
pozwalające na zwiększanie anonimowości w internecie.
Inną charakterystyczną cechą statystyk dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii był
stosunkowo wysoki odsetek ostrzeżeń dotyczących kategorii „Hazard” – odpowiednio 5,77%
i 5,68%. W Stanach Zjednoczonych odnotowano również wysoki udział ostrzeżeń dotyczących
kategorii „Przemoc” - w rankingu dla tego państwa kategoria ta zajęła czwarte miejsce (7,32%
ostrzeżeń). Udział ten jest wyższy niż w pozostałych analizowanych państwach.
Chociaż kategoria „Pornografia, treści erotyczne” stanowiła lidera w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, ostrzeżenia kontroli rodzicielskiej dotyczące innych kategorii były bardziej
zrównoważone niż w pozostałych analizowanych państwach. Może to oznaczać, że
statystycznie amerykańscy i brytyjscy rodzice aktywują więcej kategorii w Kontroli rodzicielskiej.
Niemcy stanowiły absolutnego lidera w kategorii „Pornografia, treści erotyczne”: 80% wszystkich
ostrzeżeń dotyczyło tej kategorii, znacznie przewyższając globalną średnią (53,6%).
W wartościach absolutnych przekłada się to na 5,3 mln. prób otwarcia tego typu stron
miesięcznie. Nie należy jednak traktować tego wyniku jako cechy charakterystycznej dla
Niemiec – istnieje możliwość, że niemieccy rodzice blokują tę kategorię, dając swoim dzieciom
wolną rękę w przypadku innych stron WWW.
W Brazylii absolutnego lidera stanowiła kategoria „Portale społecznościowe” (57,84%) –
odsetek ostrzeżeń dotyczących takich stron był dwukrotnie wyższy niż w przypadku kategorii
„Pornografia, treści erotyczne”. Mamy tu do czynienia ze znaczną różnicą w porównaniu do
średniej światowej.
Jak pokazują statystyki przygotowane dzięki danym dostarczonym przez kontrolę rodzicielską
i chmurę Kaspersky Security Network, dzieci są tak samo ciekawe świata, niezależnie od tego,
gdzie mieszkają, jednak każdy kraj posiada swoje cechy charakterystyczne. Rodzice muszą
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wykazać się odpowiedzialnością i zadbać o to, by ich dzieci były tak bezpieczne online, jak tylko
jest to możliwe.
„Chociaż wiele dzieci uczy się niektórych aspektów bezpieczeństwa internetowego w szkole,
pewną rolę w tej edukacji może odegrać również branża IT, pomagając w zapewnieniu ochrony
online młodym użytkownikom oraz zwiększając świadomość zagrożeń internetowych zarówno
wśród dzieci, jak i ich rodziców. Być może dzięki temu rodzice przyjmą bardziej proaktywną
postawę w zapewnianiu swoim dzieciom bezpieczeństwa online. Jasne, wyraźne i przystępne
porady prezentowane przez serwisy z branży IT mogą pomóc dzieciom i młodym ludziom
bezpiecznie korzystać ze wszystkiego, co ma do zaoferowania internet. Istotna jest również
koordynacja w całej branży, tak aby informacje, których potrzebują rodzice, zostały skutecznie
rozpowszechnione” – powiedział Peter Davies, dyrektor centrum Child Exploitation and Online
Protection działającego w Wielkiej Brytanii.
„Liczba zagrożeń internetowych zwiększa się o 125 000 z każdym dniem, nie powstrzymało to
jednak dzieci przed jeszcze większą aktywnością na portalach społecznościowych w ubiegłym
roku. Portale te są niezwykle niebezpiecznym środowiskiem dla dzieci. Jest to ulubiony teren
„polowania” dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują te serwisy do rozprzestrzeniania
szkodliwych odsyłaczy i linków do sfałszowanych stron internetowych. Jest to również miejsce,
gdzie dzieci mogą spotkać nieprzyjemnych, a nawet niebezpiecznych ludzi. Jednocześnie nie
można zapominać o bardziej tradycyjnych zagrożeniach online, takich jak przeglądanie treści,
które nie są przeznaczone dla dzieci, czy też phishing i różne inne rodzaje oszustw” –
komentuje Konstantin Ingatiew, menedżer grupy odpowiedzialnej za analizę treści w Kaspersky
Lab.
Pełna wersja artykułu „Na jakie strony chcą wchodzić dzieci - statystyki z kontroli rodzicielskiej”
jest dostępna w Encyklopedii Wirusów VirusList.pl prowadzonej przez Kaspersky Lab:
http://www.viruslist.pl/analysis.html?newsid=718.
Informację oraz artykuł można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky
Lab jako źródła.
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Dalszych informacji udziela:
Piotr Kupczyk
Dyrektor działu prasowego, Kaspersky Lab Polska
piotr.kupczyk@kaspersky.pl
tel.: 0 801 000 215, (34) 368 18 14
tel. kom.: 518 935 846
Informacje o Kaspersky Lab
Kaspersky Lab jest największą na świecie prywatną firmą tworzącą rozwiązania do ochrony
punktów końcowych. Firma znalazła się w pierwszej czwórce producentów rozwiązań
bezpieczeństwa punktów końcowych w klasyfikacji ogólnoświatowej*. Od 15 lat swojej
działalności Kaspersky Lab pozostaje innowatorem w dziedzinie bezpieczeństwa IT i oferuje
skuteczne rozwiązania bezpieczeństwa cyfrowego dla klientów indywidualnych, firm z sektora
SMB oraz przedsiębiorstw. Obecnie firma działa w prawie 200 krajach na całym świecie,
zapewniając ochronę dla ponad 300 milionów użytkowników. Polski oddział firmy istnieje od
2001 r. i we wrześniu 2011 r. obchodził 10-lecie swojej działalności. Więcej informacji można
uzyskać na stronie www.kaspersky.pl.
Facebook: http://www.facebook.com/KasperskyLabPolska
Twitter: http://www.twitter.com/KasperskyLabPL
Blip: http://kasperskylabpolska.blip.pl
YouTube: http://www.youtube.com/KasperskyLabPL
Google+: http://plus.google.com/b/106840833840919366574/106840833840919366574
*Firma uplasowała się na czwartym miejscu w rankingu IDC „Worldwide Endpoint Security Revenue by Vendor, 2010”. Ranking ten
został opublikowany w raporcie „IDC Worldwide IT Security Products 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares – grudzień
2011”. W raporcie producenci oprogramowania zostali uszeregowani według wysokości dochodów ze sprzedaży rozwiązań
bezpieczeństwa punktów końcowych w 2010 r.
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