
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα φίλτρα;  

Μια τεχνική λύση για την ρύθμιση της πρόσβασης σε πληροφορίες ή υπηρεσίες στο Διαδίκτυο σύμφωνα με 
καθορισμένα κριτήρια αποτελούν τα φίλτρα. Ο βασικός στόχος των φίλτρων για την προστασία των 
ανηλίκων είναι η παροχή ενός αξιόπιστου φράγματος που αποτρέπει την πρόσβαση σε μη αποδεκτό 
περιεχόμενο, σε περιεχόμενο που θεωρείται επικίνδυνο ή σε περιεχόμενο που μπορεί να προκαλέσει ηθικές 
βλάβες στην ανάπτυξη των παιδιών. Ταυτόχρονα, το κατάλληλο για παιδιά και για νέους περιεχόμενο δεν θα 
πρέπει να μπλοκάρεται. Όμως πόσο αποτελεσματικά είναι τα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά;

Για να δοθεί απάντηση στην παραπάνω ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγχρηματοδοτεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος Safer Internet Plus ετήσια ανεξάρτητη έρευνα με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση 
συστημάτων και υπηρεσιών φιλτραρίσματος που υπάρχουν στη διεθνή αγορά. Για τρία συνεχή έτη (2006-
2008) υλοποιείται  το έργο SIP-BENCH 1, το οποίο σε ετήσια βάση αξιολογεί 30 συστήματα γονεϊκού 
ελέγχου, καθώς και συστήματα φιλτραρίσματος spam.   

Σκοπός: Η έρευνα σκοπεύει α) να αποτελέσει οδηγό για γονείς και εκπαιδευτικούς με ειδικό στόχο τη 
βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τις παρεχόμενες λύσεις και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, και 
β) να δώσει συστάσεις για μελλοντικά προϊόντα με στόχο την καθοδήγηση των παρόχων αυτών των 
προϊόντων. 
 
Εστίαση στα εξής κριτήρια: Αποτελεσματικότητα, επιδόσεις, χρηστικότητα, ευκολία διαμόρφωσης από τον 
χρήστη, καταλληλότητα για το Ευρωπαϊκό διαπολιτισμικό περιβάλλον.  
 
Κατηγοριοποίηση: σε τρεις ηλικιακές ομάδες: (6-10 ετών, 11-14 ετών, 15-16 ετών) με στόχο την αξιολόγηση 
βάσει των διαφορετικών απαιτήσεων και ρίσκων που υπάρχουν για κάθε ομάδα.  
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- Βασισμένη σε 5000 ανεξάρτητες δοκιμές 
- Με ποικιλία περιεχομένου 
- Με κριτήρια που αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες ενός μέσου Ευρωπαίου γονέα 
 
Συμπεράσματα: 
Σύμφωνα με τον συντονιστή του έργου SIP-BENCH: «Τα εργαλεία ανταποκρίθηκαν καλά στο φιλτράρισμα 
περιεχομένου ιστοσελίδων που έχουν εκατομμύρια hits καθημερινώς με πρόδηλο προφανές περιεχόμενο 
(π.χ. πορνό) γραμμένο σε μια διαδεδομένη γλώσσα (π.χ. Αγγλικά). Όμως, στην προσπάθεια να φιλτραριστεί 
λιγότερο προφανές αλλά αντίστοιχα επιβλαβές περιεχόμενο σε μια άλλη γλώσσα σε π.χ. λεγόμενα ιδιωτικά 
sites η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα από τα εργαλεία δεν είναι αυτή τη στιγμή ικανό να 
φιλτράρει αυτές τις σελίδες σε ικανοποιητικό βαθμό. Μάλιστα, όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα απέτυχαν σε 
περισσότερες από ¼ των δοκιμών». 

                                                 
1 Το έργο SIP-BENCH (www.sip-bench.eu) υλοποιείται από την εταιρία Deloitte σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λέβεν στην Ολλανδία και 
το δικηγορικό γραφείο DLA Piper στις Βρυξέλλες. 
2 Magic Desktop 2.0, Panda Platinum 2006 Internet Security 10.03, eScan Internet Security Suit 8.0, NetNanny 5.1, Optenet Web Filter PC 9.4, 
CyberPatrol 7.6, CyberSieve v1.2, F-Secure Internet Security 2006 6.12, Brightfilter 1.0, ContentProtect 2.1, Internet Security Barrier Platinum 
Edition X4, Norton Internet Security 2006 9.1, Internet Security Suite 2.0 + Blue Coat K9, Safe Eyes 2006 4.2, McAfee Security Suite 8.0, 
Netintelligence Home Edition 1.2, PC-Cillin Internet Security 14/2006, Kidsnet Light 2.1, Internet Filter/Integrity Online Shield 3.2, BitDefender 
Internet Security v9, InterGate PolicyManager Suite 9.1, Poesia 3.6, DansGuardian 2.9, NetOp Netfilter Business 4.4, Surfpass 3.6, Echo Suite 7.0, 
Secure Content Manager 8.0, School Guardian 4.0, Websense Enterprise 6.2, Parental Controls 9.0.  

 

 

  
 

http://www.sip-bench.eu/


 
2007 – Δεύτερη ανάλυση 30 προϊόντων φιλτραρίσματος 3

- Συμμετοχή 149 γονέων και εκπαιδευτικών, 9 διαφορετικών γλωσσών 
- Απάντηση σε 50 ερωτήσεις 
- 3000 ανεξάρτητες δοκιμές  
  
Συμπεράσματα: 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μελέτης του 2006 για 
να ερευνηθεί η εξέλιξη των φίλτρων:

 Τα μισά από τα 23 φίλτρα που αξιολογήθηκαν και τα δύο έτη βελτίωσαν τις δυνατότητες φιλτραρίσματος 
μη σεξουαλικού περιεχομένου.  

 Οκτώ προϊόντα απέδωσαν χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στο φιλτράρισμα 
σεξουαλικού περιεχομένου. Κατά ένα ποσοστό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή τη χρονιά τα τεστ 
περιείχαν περιεχόμενο διαμορφωμένο από τους χρήστες (εφαρμογές Web 2.0 – ιστοσελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, blogs, κ.α.), το οποίο είναι πιο δύσκολο να φιλτραριστεί.  

 7 προϊόντα διόρθωσαν τα προβλήματα που τους επισημάνθηκαν την προηγούμενη χρονιά και 3 
προϊόντα βελτιώθηκαν σε σχέση με την υποστήριξη Ευρωπαϊκών γλωσσών. 

 Για παιδιά ηλικίας 6-10 ετών, ένα φίλτρο απέδωσε «πολύ καλά» ενώ έξι «καλά». Για τους νέους ηλικίας 
11-16 ετών, ωστόσο κανένα φίλτρο δεν απέδωσε «πολύ καλά», ούτε καν «καλά». Αν όμως 
περιορίσουμε το επιβλαβές περιεχόμενο στο πορνογραφικό, τρία φίλτρα βαθμολογούνται με «πολύ 
καλά» και οχτώ «καλά». 

Για παιδιά μικρότερα των 10 ετών, θεωρείται προτιμότερο να μπλοκάρεται από τα φίλτρα παραπάνω 
περιεχόμενο από όσο πρέπει, εάν αυτό εξασφαλίζει ότι σχεδόν όλο το επιβλαβές περιεχόμενο μπλοκάρεται. 
Για τα παιδιά άνω των 10 ετών προτιμάται γενικά το προσεκτικό φιλτράρισμα, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχει περιεχόμενο που δεν φιλτράρεται, έτσι ώστε να μην μπλοκάρεται ενδεχομένως ενδιαφέρον υλικό.  
Τέλος, είναι πολύ βασικό να αναφέρουμε, πως γονείς & εκπαιδευτικοί αναμένουν τα συστήματα 
φιλτραρίσματος να είναι ιδιαίτερα εύχρηστα («one click away») και να έρχονται μαζί με κάποιο σύστημα 
(προ-εγκατεστημένα) ή μια υπηρεσία (π.χ. μέσω ISP / filtering on the net). Αναφορικά με την ευκολία 
εγκατάστασης και τη διαδικασία ενημέρωσης των προγραμμάτων, τα εργαλεία που απέδωσαν καλύτερα 
στην έρευνα είναι αυτά που προσφέρονταν ως πακέτο υπηρεσιών ή ως επιλογή κατά την εγκατάσταση.  
Ο Carlo Schüpp, εκπρόσωπος της εταιρίας Deloitte, επισημαίνει: «Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι τεχνολογίες 
φιλτραρίσματος έχουν ωριμάσει και μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των γονέων σε όλη την Ε.Ε. Ωστόσο, χρειάζονται ακόμη περισσότερες βελτιώσεις για να 
εξαλειφθεί η αντίληψη που υπάρχει ότι τα φίλτρα δεν λειτουργούν».  

Η συμβουλή του Ελληνικού Κόμβου Saferinternet.gr : «Ναι στα φίλτρα, αλλά …» 
Τα φίλτρα μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμα εργαλεία στην προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές 
περιεχόμενο. Για αυτό, σας προτείνουμε να μπείτε στην ιστοσελίδα http://www.sip-bench.eu και να 
επισκεφθείτε τους ιστοχώρους των φίλτρων που αξιολογήθηκαν. Εκεί μπορείτε να κατεβάσετε τις δωρεάν 
δοκιμαστικές τους εκδόσεις ώστε να  επιλέξετε το φίλτρο/εργαλείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. 
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα φίλτρα μπορούν να δράσουν μόνο συμπληρωματικά 
και πιθανώς μόνο σε μικρότερες ηλικίες. Η εκπαιδευτική επίβλεψη στο σπίτι, σε αντιστοιχία με αυτή που 
γίνεται στo σχολείο, μαζί με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και την γνώση των κινδύνων, είναι 
προτιμότερη από τα τεχνολογικά φράγματα καθώς συμβάλλει στη σωστή εκπαίδευση των ανηλίκων, στην 
κατανόηση των προβλημάτων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση αυτών. Γιατί τελικά, 
το καλύτερο φίλτρο προστασίας είναι το μυαλό μας. 
                                                 
3 Magic Desktop, LiveMark Family 1.7.2, eScan Internet Security Suite, Norman Security Suite 7, PC-cillin Internet Security 2007 (15.3), OpteNet 
Web Filter 2007, Safe Eyes 2006, CyberSieve v2.3, CyberPatrol 7.6, Norton Internet Security 2007, Brightfilter, Windows Visa Ultimate (parental 
controls), Internet Security Suite 2007, Internet Security 2007 7.02 build 395, Net Nanny 5.6, Internet Security Suite CA Inc., BitDefender v10 
Internet Security, ClarkConnect server/gateway 4.1, Panda Internet Security 2007, Internet Security Barrier X4 Platinum Edition 10.4, SafeScreen 1.0, 
Kidsnet, DansGuardian, Poesia Open Source Filtering, School Guadrian 5.0, Secure Content Manager, SurfPass, Pearl Echo Suite 8.0, Security 
Gateway 7.0, AOL 9.0 Parental Controls. 
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