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Poletje je za otroke Ä•as zabave in uÅ¾ivanja na poÄ•itnicah, to pa pomeni tudi preÅ¾ivljanje
Ä•asa za raÄ•unalnikom â€“ za igranje raÄ•unalniÅ¡kih iger, brskanje po spletu in klepetanje s
prijatelji. StarÅ¡i lahko le steÅ¾ka sledijo vsakemu kiber koraku svojih otrok na spletu. Strokovanjaki
na ESETu spodbujajo starÅ¡e k pogovoru z otroki glede spletnih nevarnosti, zato so pripravili nekaj
nasvetov za veÄ•jo varnost najmlajÅ¡ih v kiber prostoru.
Uporabniki spleta po celem svetu se zavedajo potencialnih nevarnosti interneta, ki pretijo otrokom.
ESET je pred kratkim opravil anketo, ki je pokazala, da veÄ• kot polovica uporabnikov spleta
(53,7%) obravnava izpostavljenost otrok neprimernim vsebinam kot precej resno groÅ¾njo. Kar
25,9% anketirancev neprimerno vsebino za otroke obravnava kot najresnejÅ¡o groÅ¾njo, 14,6% pa
kot zelo resno groÅ¾njo.
â€œObstaja nekaj preprostih varnostnih pravil, ki se jih morajo zavedati tako starÅ¡i kot otroci,â€œ
je povedal Sebastian Bortnik, ESETov raziskovalec.
Pet nasvetov za starÅ¡e:
- Svojemu otroku dodelite uporabniÅ¡ki raÄ•un: Otroci bi morali imeti na raÄ•unalniku svoj
uporabniÅ¡ki raÄ•un. To je edini uÄ•inkoviti naÄ•in za spremljanje njihovih aktivnosti na spletu.
Poleg tega mora biti skrbnik sistema odrasla oseba.
- Poskrbite, da sta vaÅ¡a protivirusna reÅ¡itev in program za starÅ¡evski nadzor vedno
posodobljena.
- Spremljajte zgodovino brskanja: ÄŒe ugotovite, da otroci zgodovino brskanja briÅ¡ejo, to pomeni,
da je Ä•as za pogovor.
- Spremljajte aktivnost spletne kamere: PrepriÄ•ajte se, da je spletna kamera takrat, ko je ne
uporabljate, izklopljena.
- Preverite nastavitve raÄ•unov svojih otrok v socialnih omreÅ¾jih: Poskrbite, da objave otrok na
Facebook zidu niso javno vidne.
Poleg tega ESETovi raziskovalci ponujajo Å¡e pet predlogov:
- Uporabljajte orodja za starÅ¡evski nadzor: TakÅ¡na orodja moÄ•no zmanjÅ¡ajo izpostavljenost
otrok na spletu pred neprimerno vsebino. PrihajajoÄ•a verzija ESET Smart Security 5 vkljuÄ•uje tudi
novo moÅ¾nost StarÅ¡evski nadzor, ki omogoÄ•a blokiranje spletnih strani z neprimerno vsebino.
StarÅ¡i lahko onemogoÄ•ijo dostop do dvajsetih razliÄ•nih kategorij spletnih strani.
- Po spletu ne poÅ¡iljajte zaupnih informacij: Banke in druge uradne ustanove vaÅ¡ih informacij,
Å¡tevilk kreditnih kartic ali PIN kod nikoli ne zahtevajo v e-poÅ¡ti ali v klepetu. Pomembno je, da to
razloÅ¾ite tudi svojim otrokom.
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- Ne odgovarjajte na sporoÄ•ila, v katerih vas nadlegujejo: V primeru, da vaÅ¡i otroci prejmejo
sporoÄ•ila v katerih jih nadlegujejo, jih nauÄ•ite, daj nanje ne odgovarjajo. TakÅ¡ne primere reÅ¡ujte
starÅ¡i sami, Ä•e pa se takÅ¡na sporoÄ•ila ponavljajo, o tem obvestite organe pregona.
- Na spletu ni vsa vsebina zanesljiva: Otroci se morajo zavedati, da ni vsa vsebina, ki je objavljena
na spletu, preverjena in objavljena s strani zanesljivega vira. Danes je na spletu nadvse preprosto
objavljati razliÄ•na staliÅ¡Ä•a, zato moramo biti uporabniki kritiÄ•ni do informacij, ki jih najdemo na
spletu.
- Odprta komunikacija: Veliko uÄ•inkovitejÅ¡e od kaznovanja je spodbujanje komunikacije otrok o
njihovih strahovih in zanimanjih na spletu. Odprto druÅ¾insko okolje in komunikacija je zelo
pomembna pri zagotavljanju varnosti otrok v kiber prostoru.
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