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Wstęp 
 
Kontrola rodzicielska zastosowana w programach antywirusowych ma na celu blokowanie stron www, 

które zawierają nieodpowiednie treści dla młodego użytkownika Internetu. Obecnie kontrola nie 

sprowadza się tylko do zezwolenia lub blokowania treści na odwiedzanych stronach internetowych. 

Producenci oprogramowania wydaje się nadążają (nie wszyscy) z duchem czasu i opracowują coraz to 

inne metody kontroli nad użytkownikiem. Kilka przetestowanych produktów nie ogranicza się tylko do 

samego nadzoru stron www. Zawierają bowiem takie elementy kontroli jak monitoring terminali, 

ochrona komunikatorów czy kontrola uruchamianych aplikacji. Sami możemy definiować, które 

programy powinny być blokowane, lub z których użytkownik może korzystać. Inną ciekawą opcją jest 

kontrola komunikatorów internetowych. Niestety, żaden produkt nie wspiera tych najbardziej 

popularnych w Polsce, tj. GG, AQQ, WTW, Kadu. Również bardzo ciekawym rozwiązaniem wydaje się 

być bezpieczne wyszukiwanie (SafeSearch) dla wyszukiwarek Google, Yahoo oraz Bing. Z tego filtru 

korzystają Kaspersky, F-Secure, Norton oraz McAfee. Dzięki temu rozwiązaniu w wynikach 

wyszukiwania nie są uwzględnione treści dla dorosłych. Programiści firm, które udostępniają nam 

wyszukiwarki internetowe, stosują zautomatyzowane metody identyfikowania budzącej zastrzeżenia 

treści, która jest filtrowana przez zaawansowane algorytmy uwzględniające  m.in. linki prowadzące do 

stron internetowych, słowa kluczowe czy grafiki. Nie jest to metoda doskonała. Jest to tylko algorytm 

stworzony przez człowieka, który w znacznym stopniu ograniczy wyszukiwanie niepożądanej treści.  

Z innych filtrów przeszukiwania treści korzysta eScan Internet Security. RSAC jest to system oceny 

zawartości Internetu (Recreational Software Advisory Concuil). System ten bazuje na pracy dr Donalda 

F. Robertsa ze Stanford University, który przez 20 lat badał efekty wywierane przez media. Kolejną 

metodą jest ICRA - Internet Content Rating Association, jest to globalny, wielokulturowy system oceny i 

filtrowania. 

Następną stosowaną metodą przez producentów oprogramowania antywirusowego do kontrolowania 

treści są różnego rodzaju blokady i kontrole danych prywatnych, dzięki którym dziecko nie będzie w 

stanie nikomu przekazać poufnych informacji, które wcześniej zdefiniujemy w blokowanych treściach 

(słowa kluczowe). Dzięki temu rozwiązaniu takie dane nie wydostaną się przez komunikatory 

internetowe lub pocztę e-mail. Co więcej, producent Bitdefender posunął się jeszcze dalej. Pozwala na 

kontrolę telefonu, z którego korzysta dziecko. W ten sposób rodzic jest w stanie kontrolować wysyłane 

SMS-y oraz połączenia wychodzące i wszystkim zarządzać przez konsolę internetową kontroli 

rodzicielskiej. Może zdefiniować zaufane lub zablokować numery, do których wysłanie SMS-a czy 

wykonanie połączenia stanie się niemożliwe. Ale to nie wszystko. Dzięki nawigacji satelitarnej rodzic ma 

możliwość sprawdzenia (w dowolnym momencie) gdzie znajduje się dziecko oraz prześledzić jego drogę 

na mapie internetowej. 
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Testowane produkty i ich wersje 
 

Ograniczyliśmy się do tych najbardziej popularnych kontroli rodzicielskich zaimplementowanych w 
programy antywirusowe. Oto one: 
 

Producent Wersja produktu 

ArcaVir 
 
13.1.6401.0 
 

Avira 
 
13.0.0.2890 
 

Bitdefender 
 
16.25.0.1710   
 

ESET 
 
6.0.306.7 
 

F-Secure 
 
1.71.337.0 
 

G Data 
 
23.0.0.0 
 

Kaspersky 
 
13.0.1.4190 
 

McAfee 
 
4.35 
 

MicroWorld (eScan) 
 
11.0.1139.1229 
 

Panda 
 
18.00.02 
 

Producent 
 
Wersja produktu 
 

Symantec (Norton) 
 
20.2.0.19 
 

TrustPort 
 
13.07.5093 
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Zasady testowania 

Programy antywirusowe, których producenci zaimplementowali w produkt kontrolę rodzicielską były 

zainstalowane na rzeczywistym i czystym systemie Windows 7 x64 SP1 z najnowszymi aktualizacjami. 

Wszystkie sterowniki były zainstalowane automatycznie bez instalacji dodatkowych programów.         

Po instalacji produktu aktualizowaliśmy program oraz bazy sygnatur wirusów do najnowszych wersji. 

Kolejnym krokiem była ocena kontroli rodzicielskiej produktu. Większość programów z poziomu 

aplikacji pozwalały na zdefiniowanie reguł w celu blokowania lub zezwolenia na wyświetlanie stron 

internetowych. Dodatkowej aplikacji kontrolującej poczynania użytkownika, którego chcemy sprawdzać 

wymagają Bitdefender oraz Norton. Aplikacje te można pobrać z panelu klienta po aktywacji usługi 

kontroli rodzicielskiej (w razie problemów z instalacją lub konfiguracją zapraszamy na nasze forum).  

 

 

Wyjaśnienie tabeli wyników 

Jakość kontroli rodzicielskich ocenialiśmy w następujący sposób: 

Kolumna1:  

Producent – nie wymaga komentarza. 

 

Kolumna2:  

Wersja programu – jak wyżej. 

 

Kolumna3:  

Wspierane przeglądarki. Braliśmy pod uwagę czy kontrola rodzicielska działa z najpopularniejszymi 

przeglądarkami w Polsce. Jeśli tak, przyznawaliśmy jeden punkt. 

 

Kolumna4:  

Sprawdzaliśmy możliwości konfiguracyjne kontroli rodzicielskiej w danym produkcie. Im więcej 

punktów, tym opcji do konfiguracji jest więcej (n/5 PKT, gdzie n – ilość punktów). 

 

Kolumna5:  

Sprawdzaliśmy czy kontrola rodzicielska pozwala na nadzór spędzanego czasu przez użytkownika w 

Internecie. Ręczna konfiguracja, jak sama nazwa wskazuje, jest to ręczne zdefiniowanie ilości godzin w 

danym dniu pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu. 

http://www.avlab.pl/forum
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Zdefiniowanie ilości godzin automatycznie, w których użytkownik może korzystać z Internetu jest o tyle 

wygodniejsze, że rodzic/opiekun nie musi z góry definiować w jakim dniu i w jakiej porze zezwala na 

korzystanie z Internetu. Bardzo często jest to trudne do ustalenia. Natomiast jeśli kontrola rodzicielska 

pozwala na ustawienie zezwolenia na korzystanie z Internetu tylko przez np. 2 godziny dziennie, 

niezależnie od pory (czy to od 16 do 18 czy od 12 do 14) dnia, w takim wypadku przyznawaliśmy jeden 

punkt. 
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Kolumna6:  

Jeśli produkt umożliwiał wybór czy zezwolić na wczytywanie subdomen domeny głównej dodanej do 

białej listy, otrzymywał 1 punkt. Jeśli takiej opcji nie posiadał, ale automatycznie zezwalał na 

wczytywanie się subdomen należących do domeny głównej z białej listy – również przyznawaliśmy 

jeden punkt.  

 

Kolumna7:  

W sytuacji kiedy produkt zezwalał na wczytywanie się subdomen i domen, sprawdzaliśmy czy 

poprawnie wyświetlał całą stronę, tj. czy wczytywała się zawartość na domenie / subdomenie, która 

była pod adresem innym niż domena macierzysta / subdomena.  Dla przykładu serwis Wirtualna Polska 

swoje obrazy trzyma pod adresem hxxp://x.wpimg.pl/* 

 

Krótkie wyjaśnienie 

Kolumna 6 i 7:  

Dlaczego ocena dotyczyła domen / subdomen z białych list? W przypadku kiedy domena główna jest 

blokowana, automatycznie również są blokowane subdomeny. Jeśli domena główna należy do 

kategorii, która pozwala na wyświetlanie treści, jej subdomena również nie zostanie zablokowana jeśli 

jej treść jest zgodna z ustaloną kategorią. Natomiast jeśli korzystamy z białych list witryn 

internetowych, nie każdy produkt radzi sobie z tego typu zadaniem. Rodzic / opiekun zezwalając 

dziecku na domenę wp.pl czy onet.pl lub facebook.com również zezwala na dostęp do subdomen np. 

tech.wp.pl czy pogoda.onet.pl Zaufane i znane przez rodzica domeny z reguły nie zawierają 

niepożądanej treści na swoich subdomenach. Oczywiście może się zdarzyć wyjątek, ale w takim 

przypadku taka treść powinna być zablokowana przez kontrolę rodzicielską.  

  

Kolumna8:  

Łączna ilość punktów. 
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Wyniki końcowe 
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Producent 

Inne funkcje kontroli rodzicielskiej 

ArcaVir Brak 

Avira Ochrona sieci społecznościowych 

Bitdefender 

Definiowanie słów kluczowych 
Ochrona Facebooka i Twittera 
Lokalizacja urządzenia 
Blokowanie e-maili 
Blokada połączeń i SMS-ów 

ESET Skanowanie stron HTTPS 

F-Secure Filtrowanie wyszukiwanej treści (SafeSearch) 

G Data Brak 

Kaspersky 

Kontrola aplikacji 
Kontrola pobierania typów plików 
Kontrola komunikatorów Internetowych 
Ochrona sieci społecznościowych 
Ochrona danych prywatnych (kontrola słów 
kluczowych) 
Filtrowanie wyszukiwania (SafeSearch) 

McAfee Filtrowanie wyszukiwania (SafeSearch) 

MicroWorld (eScan) 
Filtracja wg RSCA oraz IRCA 
Filtrowanie wyszukiwania (SafeSearch) 

Panda Brak 

Symantec (Norton) 
Kontrola wybranych komputerów 
Filtrowanie wyszukiwania (SafeSearch) 

TrustPort Brak 
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Wnioski końcowe 

Moduł kontroli rodzicielskiej umożliwia rodzicom kontrolę wykonywanych akcji przez użytkownika na 

komputerze oraz w sieci, umożliwia także ograniczanie dostępu do Internetu oraz przeglądanie 

raportów dotyczących aktywności użytkowników. W obecnych czasach coraz więcej dzieci i nastolatków 

ma dostęp do komputera i Internetu. Korzystanie z tych zasobów wiąże się z różnego rodzaju 

niebezpieczeństwem, o których powinien pamiętać rodzic: 

 utrata pieniędzy podczas odwiedzania sklepów lub aukcji internetowych 

 dostęp tylko i wyłącznie dla osób dorosłych do stron, które zawierają pornografię, treści o broni 

palnej, narkotykach, przemoc 

 pobieranie szkodliwego oprogramowania 

 kontakt z nieznajomymi ludźmi, którzy mogą próbować podszywać się pod rówieśników 

Waszych pociech i uzyskać od nich różne informacje np. imię i nazwisko, adres, czy godziny, w 

których nie ma nikogo w domu. 

Rodzic powinien pamiętać, że profilaktyka jest skuteczniejsza niż leczenie: 

 ogranicz dziecku czas korzystania z komputera / Internetu. Wiele kontroli rodzicielskich pozwala 

na korzystanie z zasobów Internetu nie tylko w konkretnych przedziałach godzinowych ale też 

przez określoną ilość czasu, niezależną od tego, o jakiej porze nasze dziecko zacznie korzystać z 

komputera 

 stwórz listy dozwolonych i blokowanych aplikacji i stron www. Możemy także skorzystać z 

klasyfikatorów dozwolonych / blokowanych treści w programach antywirusowych. 

 ogranicz pobieranie plików z Internetu 

 stwórz listy kontaktów, z którymi komunikacja przez komunikatory internetowe i sieci 

społecznościowe jest dozwolona lub blokowana 

 przeglądaj raporty generowane przez programy w celu kontroli uruchamianych aplikacji / stron 

internetowych 

I jeszcze jedna uwaga. Podstawową rzeczą, którą powinniśmy zrobić używając korzystając kontroli 

rodzicielskich to utworzenie hasła, aby ustawienia programu nie mogły być zmodyfikowane przez 

użytkownika, którego chcemy uchronić przed nieodpowiednią dla niego treścią. Co więcej, jeśli z 

komputera korzysta dziecko pamiętajmy, aby jego konto nie miało uprawnień administratora. 
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Kontakt w sprawie testów dla producentów: kontakt@avlab.pl  

Nie odpowiadamy na maile w sprawie testu wysłane z prywatnych skrzynek 

pocztowych. 

 

Dyskusja dla użytkowników na temat testu będzie toczyć się na forum: 

www.avlab.pl/forum 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z dokumentem oraz zapraszamy na nasze 

kolejne testy! 

 

mailto:kontakt@avlab.pl
http://www.avlab.pl/forum

