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1 UVOD 
 

Progresivna evolucija in difuzija informacijske tehnologije je izboljšala ţivljenje 

mnogim in s tem posledično ponudila nove moţnosti posameznikom in gospodarstvu. 

Na ţalost se je razvoj usmerjal tudi na kriminalnem področju, ki se je s klasičnega 

kriminala usmeril na novo obliko kriminala. 

 

Zadeva je dobila večje dimenzije s pojavom interneta. Omreţje se je izkazalo za zelo 

ploden kraj za razvoj kriminalne aktivnosti. Odvzem in manipulacija podatkov so del 

dnevne kronike in niti hujša kriminaliteta ni imuna v času informatizacije. Temeljni 

elementi nedovoljene informatike so analogni s tradicionalnimi kaznivimi dejanji, 

medtem ko se razlika kaţe v kontekstu, v katerem se računalniški kriminal razlaga. Gre 

za komplicirano razlago, karakterizirano v hitri tehnični evoluciji in se nadaljuje v 

neasimilaciji ostalih vrst kriminala. V računalniškem kriminalu so različni le igralci in 

scene. Njihov namen je izrabiti potencial medmreţja za izvrševanje prepovedanih dejanj 

z namenom pridobivanja zaupnih podatkov in posledično denarja. 

 

V svetovnem spletu se spremeni kraj kaznivega dejanja, ki se razprostira v neskončnost. 

Razdalja med ţrtvijo in storilcem je neskončna, karakterizirana z brezmejnim 

območjem, ki presega drţavne meje. Kriminalci so sposobni izvršiti napad po vsem 

svetu,v porasti je vedno več sofisticiranih instrumentov, ki so lahko dostopni in na 

razpolago vsem za izvajanje informacijskega napada. Ena izmed oblik napadov je tudi 

phishing, ki je svoj razmah pridobil z uvedbo internetnega standarda WEB 2.0, ki je 

vnesel večpredstavnost v spletne strani. S tem je internet postal še polj interaktiven in 

privlačen. Snovalci spletnih strani pa so pri tem pozabljali na temelj – to je varnost 

uporabnika, ki je na internetu kot riba v oceanu.  

 

Ko so se ponudniki spletnih strani in elektronske pošte ter drugih dejavnosti na internetu 

pričeli ukvarjati z varnostjo, je bila škoda ţe narejena. Na odgovor povečane varnosti 

internetnih storitev so napadalci pričeli izvajati napade na še bolj premetene načine z 

namenom pridobivanja občutljivih podatkov internetnih uporabnikov in sicer s 

socialnim inţeniringom in pharmingom, vedno na račun neukega uporabnika. 
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2 Phishing 
 

Beseda phishing je nastala iz popačenja angleškega glagola ''fishing'' (ribariti), 

asociiranega na ''phreaking'' (neke vrste vdora v telefonske sisteme). Vstopila je v 

informacijski leksikon kot ena izmet goljufivih tehnik z glavnim ciljem pridobiti osebne 

podatke poslovnih partnerjev, finančnih transakcij (gesla, podatki kreditnih kartic, 

številke računov, ipd.) s prepričanjem uporabnika posredovati te podatke preko laţnih 

zahtevkov.  

 

Namreč ideja je ta, da z ''ribarjenjem'' – lovljenjem  uporabnika v omreţju preslepi in 

zapelje v past, nastavljeno s strani goljufov. Z enako tehniko je moţno pridobiti z 

namenom goljufije katerikoli občutljivi podatek (podatke političnega značaja, 

zdravstveni podatki, podatki vezani na veroizpoved in etično pripadnost, itd). Kljub 

temu pa organizacije za boj proti phishingu (SICERT, Anti-Phishing Working Group in 

drugi) opisujejo različne primere phisinga, ki imajo točno določene tarče oz. objekt 

napada – home banking oz. kreditne kartice, spletne banke, izvedene transakcije v 

bančnih ustanovah. 

 

Phishing je eden izmed zadnjih razvitih sistemov tako imenovanega računalniškega 

kriminala. Rojstvo tega fenomena izvira iz Zdruţenih drţav Amerike v povezavi s 

prvimi razmahi gibanja undergraound, ki je širilo tehnike telefonskega piratstva. 
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3 Kako deluje?  
 

Začne se z zelo uradnim e-sporočilom, ki ga spremlja logotip ţrtvi dobro poznanega 

podjetja, (npr. njegove banke, njegovega internetnega ponudnika, spletne prodajalne, 

katere član je, itd). 

 

Phisher pošlje na milijone takšnih sporočil na dan z namenom pridobivanja elektronskih 

naslovov s poštnih računov nezavedajočih se uporabnikov. Vsakokrat, ko se posreduje 

svoje podatke na nezavarovano spletno stran ali na neznana društva, so ti podatki lahko 

naprej prodani nepooblaščenim. Iz navedenega izhaja, da bi morali biti uporabniki 

vedno pozorni ţe pri pošiljanju spletnega naslova. 

 

E-sporočilo, ki pride do nezavedajočega se uporabnika, vsebuje obvestila o posebnih 

poloţajih ali nastalih teţavah na njegovem tekočem računu (npr. preveliko nakazilo, 

potek veljavnosti prijave, tudi obvestilo, da osebni podatki niso varni). 

 

Spletno sporočilo priporoča rešitev teţave z odhodom na spletno stran banke ali na stran 

spletne trgovine in vnosom osebnih podatkov, kot normalnim postopkom za dostop do 

navedene spletne strani. 

 

3.1 Ključni element goljufije 

 

Če bi ob prejemu sumljivega e-poštnega obvestila, kakršno je na sliki 1 (Unicredit 

Banca, 2009), kot zaskrbljen uporabnik šli preverit na spletno stran preko internetnega 

brskalnika (npr. Internet Explorer, Firefox,…) ali v orodno vrstico za iskanje vpisali 

internetni naslov nam znane spletne strani oz. še bolje predhodno shranjene med 

priljubljene, ne bi bilo nobene nevarnosti za podatke in bi opravljali transakcije povsem 

varno. 
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Slika 1. Primer lažnega e-sporočila (vir: Anti pishing Italia, 2009) 

 

V prejetem elektronskem sporočilu (slika 1, vir Anti pishing Italija, 2009
1
) pa nas 

obvestilo vodi, da sledimo spletni povezavi v sporočilu, ki na prvi pogled izgleda 

identično pravi povezavi. Z namenom skrajšanja časa je uporabnik zaveden, da vstopi v 

spletno stran preko ponujene spletne povezave v sporočilu, ki odpre spletni brskalnik na 

laţno spletno stran. 

 

Vsebina te prevare je, da navedena povezava ne vodi na uradno spletno stran, ampak na 

kopijo strani, ki je zelo podobna uradni strani (dvojnik po grafičnem prikazu in barvi, z 

manjšimi popravki), kreirana pa je s strani phisherja. Z vnosom občutljivih podatkov v 

take spletne strani so le ti shranjeni s strani napadalca. V nadaljevanju so občutljivi 

podatki in informacije uporabljene na različne načine. Nepravočasno obveščanje svoje 

banke lahko prinese do zelo grenkega odkritja na bančnem računu. 

 

                                                 
1
 Anti phishing Italia, 2009; http://www.anti-phishing.it/archivio/c.italiani/unicredit.banca.17.07.php; 

dostopno 25.09.2009. 
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3.2 Pot ukradenega denarja in odgovornost uporabnika 

 

 Potem ko je bil denar ukraden oz. prenesen s tekočega računa ogoljufanega, imajo 

storilci potrebo, da denar tranzitirajo znotraj neznanih transakcijskih računov (teţko 

odkritih s strani organov pregona) z namenom prikritja kasnejšega dviga. 

Za izvedbo takega prepovedanega dejanja se posluţujejo raznih zvijač. Na spletu so 

prisotne razne firme, ki ponujajo lahek zasluţek v zameno delovnega mesta fiktivnega 

blagajnika. Navedeno delo zahteva od prihodnjega poslovnega partnerja oz. delavca, da 

da firmi na razpolago svoj transakcijski račun. V resnici pa je naloga ta, da na svoj 

transakcijski račun prejema manjše količine denarja in jih potem po naročilu firme 

posreduje na drug transakcijski račun, v zameno pa prejme odstotek od prenesenega 

denarja. 

 

Delo preiskovalcev je pripeljalo do odkritja različnih skritih organizacij (kot so Plant 

Way, Sateny, Silversty Enterprise, in mnogih drugih, ki so bile odkrite s strani raznih 

spletnih strani, ki se ukvarjajo z bojem proti phishing-u, na primer ameriška Anti-

phishing.org, italijanska Anti-shishing.it, slovenska si-cert.si), ki obljubljajo lahke 

zasluţke, v resnici pa predvidevajo visoko stopnjo zlorabe uporabnika v samo dejavnost 

pranja denarja. 

 

Tako 245. člen Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 66/08; 2009) v prvem odstavku piše:  

''Kdor denar ali premoženje, za katero ve, da je bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem, 

sprejme, zamenja, hrani, z njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na 

drug način, določen z zakonom o preprečevanju pranja denarja, s pranjem zakrije ali 

poskusi zakriti njegov izvor, se kaznuje z zaporom do petih let.''  

 

S sprejetjem Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT, Ur. l. RS, št. 60/2007) 

ter zadnjimi spremembami Kazenskega zakonika (KZ-1 Ur. l. RS, št. 39/09 z dne 

26.5.2009) v citiranem členu, ima zgoraj navedeno dejanje specifične znake skrivanja 

ali prikrivanja prave narave, izvora, nahajanja, gibanja, razpolaganja, lastništva denarja 

sumljivega izvora.  
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Taka ravnanja so v vsakem primeru ovira v preiskavi samega kaznivega dejanja pri 

odkrivanju izvora inkriminiranega denarja. V primeru, ko je oseba vstopila v 

sodelovanje s  firmo na spletu, ki ponuja določene usluge s končnim namenom hitrega 

zasluţka, v zameno uporabe lastnega transakcijskega računa, je vsekakor pozicija osebe 

občutljiva, če ne celo kazniva. S sprejetjem ponudbe za opravljanje on line  usluge,ki 

vsebuje zgoraj navedene rekvizite, je tveganje, da je oseba udeleţena pri pranju denarja 

zelo visoko, v določenih vidikih neizogibno (vsaj v predkazenskem postopku, kjer se 

ugotavlja v kolikšni meri je oseba  vpletena v samo kaznivo dejanje pranja denarja). 

 

4 Tehnike phishinga 
 

Če bi prejeli e-sporočilo s strani zaupne banke ter bi v obvestilu opazili, da vpisani 

spletni naslov, ki nas usmerja na spletno banko, ima čudno ime, npr. 

www.goljufija.com, bi bilo malo uporabnikov, kateri bi na taki strani vpisali lastne 

podatke. Zato se uporabljajo razni načini maskiranja naslova ali pa se ustvari naslov, ki 

je podoben - klonirane strani. Phisherji uporabljajo preteţno dve metodi:  

 registriranje imena v domeni podobni pravim in  

 izkoriščanje ranljivosti spletnih brskalnikov z maskiranjem naslova. 
 

4.1 Registriranje imena v domeni 
 

V tem primeru bo laţna spletna stran imela zelo podoben naslov originalnemu, po 

moţnosti samo črko več od prave, kot v primeru Unicredit banc 

(www.unicreditbanca.com), ki je odkrila poslana sporočila svojim poslovnim 

partnerjem preko e-sporočila z laţnim naslovom www.unicreditsbanca.com prikazano v  

sliki 2 (Anti phishing Italia, 2009
2
), podoben, ampak popolnoma tuj za navedeno banko. 

 

                                                 
2
 Anti pishing Italia, 2009; http://www.anti-phishing.it/archivio/c.italiani/unicredit.banca.17.07.php; 

dostopno 26.09.2009. 
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Slika 2. Primer registriranje lažnega imena v domeno (vir Anti pishing Italija, 2009) 

    

Navedena tehnika je med najpreprostejšimi, je pa tudi med najlaţje odkritimi. 

 

4.2  Izkoriščanje ranljivosti spletnih brskalnikov z maskiranjem naslova 

 

V primeru maskiranja spletnega naslova pa so uporabljene nekatere posebne metode, s 

katerimi se lahko prikaţe nek spletni naslov, v resnici pa smo speljani na drug naslov. 

Za prekrit URL, predvsem v e-sporočilih, phisher običajno uporablja eno izmen 

naslednjih metod: 

 

4.2.1 Konverzija imena domene v IP številko 

 

Ta način omogoča maskiranje imena laţne spletne strani z uporabo enakovrednega IP – 

(Internet Protocol) naslova. Tako naslov: www.goljufija.com se spremeni v 

http//201.46.250.119/ in ne prikaţe svojega pravega imena kot je prikazano v sliki 3 

(The Washington post, 2009
3
). 

                                                 
3
 The Washinton post, 2009; 

http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2006/06/no_bank_scams_only_ebay_and_pa.html; 

dostopno 25.08.2009. 
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Slika 3. Primer konverzije lažne domene v IP številko (vir The Washington post, 2009) 

 

4.2.2 Karakter @ 

 

Uporabljen je ţe v prvih primerih phishinga. Simbol @ je uporabljen za usmerjanje 

uporabnika na goljufivo stran. Z modificiranem URL naslova s tem načinom  npr: 

''http://www.banka.com@www.goljufija.com'' vse, kar je levo od simbola @, je 

zanemarjeno in povezava steče na laţno stran www.goljufija.com.  

 

Ustvariti navedeno tehniko še bolj zahrbtno je pomagal dotles decimale, ki omogoča 

pretvorbo IP naslova v desetiške številke v 32-bit prikaz brez pik. V tem primeru IP 

naslov www.goljufija.com oz. 201.46.250.119 je preračunan v  3475962487 in 

modificiran naslov dobi naslednji zgled http://www.banka.com@3475962487. 

 

4.2.3 Kodifikacija URL 

 

Kodifikacija URL naslova ali del naslova, ki je enakovreden v ASCII heksadecimalnem 

številu, je še vedno najbolj uporabljena metoda s strani phisherjev. Mehanizem je 
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preprost, saj preko ustreznega konverterja, lahko tudi ročno, je mogoče spremeniti 

hipotetični IP naslov, kot je www.goljufija.com, v manj razumljiv način 

http://www%2E%61%6E%74%69%2d%70%68%69%73%68%69%6E%67%2E%69%

74 

4.2.4 URL predimenzionirane velikosti 

 

Še ena izmed zelo uporabnih metod predvideva registracijo spletnega naslova z daljšim 

imenom od vnosne vrstice naslova v brskalniku. Primer URL, kakršnega so prejeli 

komintenti Banc of America, v zadnjem primeru phisinga: 

http;//62.192.218.82/daokewqoekwqoekwqoekqwqoekwqpewqkeopwkdopsajdaoidoisa

djsaoidjsaiodjsaoidjsaoidjsaoidsajoisajdoisajdoisadjsaoijdsaoidjsaoidjsaoidwqewqjepwq

iekpwqkeopwk/cad_activation.htm. 

 

4.2.5 Preusmeritev 

 

Za zavajanje uporabnika o realni spletni povezavi se phiserji zelo pogosto  posluţujejo 

preusmeritve. Na ta način uporabnik misli, da je na pravem naslovu, medtem ko v 

resnici je preusmerjen na goljufivo stran, tako kot je bilo v primeru Banca Intesa slika 4 

(vir Anti phishing Italia, 2009). 

 

 

Slika 4. Primer spletnega naslova s preusmeritvijo (vir Anti pishing Italija, 2009) 
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Prav tako se je razvila goljufija, ki izrablja razdeljeno omreţje v več računalnikov, ki 

usmerja uporabnika iz časa v čas na različne računalnike. To je sistem »round robin«, 

kjer DNS menjujejo IP številko domene v definiranih intervalih za teţje odkrivanje in 

identifikacijo končnega streţnika. 

 

4.2.6 Trojans, Worms, Spyware 

 

V vseh verzijah operacijskega sistema Microsoft Windows se je opazila slabost uporabe 

datoteke HOSTH, ki je omogočal phishing napade. HOSTH datoteka, je datoteka, v 

kateri se shranijo imena obiskanih spletnih strani in pripadajoči IP naslovi. 

 

Kadar v brskalnik vtipkamo ime neke domene, običajno protokol IP zasliši DNS 

(Domain Name System) streţnik za prepoznanje pripadajočih IP naslovov in poveţe  

pripadajočo stran. Preden pa sploh to spelje, da bi skrajšal odzivni čas, pogleda v 

HOSTH datoteko, v kateri preveri, če ţe obstaja iskani naslov predčasnega srfanja. Če 

je iskani naslov prisoten, se le ta avtomatično poveţe  na shranjen IP naslov. So pa 

določeni Worms (črvi), škodljivi programi, ki se vrinejo v sistem med povezavo na 

internet, ki so sposobni spreminjati shranjene podatke v HOSTS datoteki. V tem 

primeru tudi pri povezavi preko pravilno vpisanega spletnega naslova obstaja nevarnost 

preusmeritve na drugo spletno stran. Za zlorabo te slabosti, za krajo številk bančnih 

računov je poskrbel worm PWS-Banker.y in njegove izpeljanke. Prav tako velik 

pripomoček phisherjev je KEYLOGGER, ki je sposoben registrirati vse, kar tipkamo 

znotraj svojega sistema; uporabniška imena in gesla, e-mail naslove, številke kreditnih 

kartic, tekočih računov, zasebne informacije. Program se prodaja legalno kot orodje za 

spremljanje dejavnosti otrok, zakonskih partnerjev in zaposlenih na izbranem 

računalniku. 

 

4.2.7 Dvojnik spletne strani 

 

Ko se klikne na povezavo, ponujeno v prejetem e-sporočilu, se pride na klonirano stran 

izvirnika, ki pa nikoli ni popolnoma enaka. Phishing skuša zadeti psihološko stran ţrtve 

z izgradnjo strani tekstovno, z barvnimi odtenki, podobnimi slikami oz. v večina 



11 

 

primerih prave klone pravih strani, da uporabnika prepriča o pristnosti sporočila. V 

nekaterih primerih so bile podobe posledica direktne povezave na uradno stran. 

Neizobraţeni uporabnik spletne banke je v takem primeru  v dilemi razkriti razlike med 

spletnima stranema ter podleči preslepitvi. Naveden primer je prikazan v sliki 5 (vir 

Anti phishing Italia, 2009
4
). 

 

 

Slika 5. Na levi prava stran, na desni dvojnik (vir Anti phishing Italia, 2009) 

 

4.2.8 Maskiranje naslovne vrstice  

 

V primerih, ko ni moţno registrirati ali  pridobiti URL – Uniform Resounce Locator 

(enolilčni krajevnik vira) podoben originalu, se phisher zateče k slabostim brskalnika in 

zvijačam z namenom zavajanja uporabnika o avtentičnosti laţne strani. Namreč starejše 

verzije Internet Explorer-ja imajo serijo hroščev, ki so pospešili ponarejanje in širjenje 

phishing fenomena. 

 

Zelo uporabljena metoda je ta, da se zamenja vnosna vrstica. Ta tehnika omogoča na 

preprosti in brez posebnega znanja tehnike zamenjavo prave vnosne vrstice z laţno, ki 

ţe vsebuje URL povezavo. Skrije se vnosno vrstico, medtem ko slika prikazuje na vrhu 

brskalnika laţno vrstico z laţnim naslovom. V vnosni vrstici je prikazan naslov: 

http://it.yahoo.it, v resnici smo v notranjosti druge spletne strani. 
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Ta tehnika je še posebej moteča, ker je lahko isti mehanizem uporabljen za modifikacijo 

statusne vrstice za prikazovanje ključavnice (rumena ikona, desno spodaj), tipično za 

označevanje varovane povezave ter tako preslepi uporabnika, da je zares v varni 

povezavi. 

4.2.9 Zamenjava spletnega naslova 

 

Zamenjava spletnega naslova ostaja v današnjem času ena izmed najbolj uporabljenih 

metod spletne prevare. 

 

 

Slika 6.  Preko lastnosti spletne strani preverimo pristnost (vir: lasten) 

 

Glede na to, da zamenjava celotne naslovne vrstice lahko sproţi sum o nepristnosti tudi 

pri neizkušenih, kot je bilo predhodno opisano, je v tem primeru zamenjana samo s 

ponarejeno sliko - URL vsebovan v naslovni vrstici. Za razkritje prevare zadostuje 

odprtje katerekoli spletne strani ali vpogled v lastnosti, kako laţna URL prekriva  

ospredje okna (glej sliko . 

 

4.2.10 Popup okna 

 

Tehnika popup oken bazira predvsem na izrabi slabosti brskalnikov.  Prav tako je izbira, 

ki garantira boljši zasluţek za phisherja. 

 

Medtem ko je v ozadju prisotna prava spletna stran, okno brez naslovne in orodne 

vrstice, v nekaterih primerih tudi z onemogočenim desnim gumbom, od uporabnika 
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zahteva informacije zasebnega značaja (glej sliko 7, vir: FraudWatch international, 

2009
5
).  

 

 

Slika 7. V ozadju prava spletna stran, v ospredju lažno okno za vnos podatkov (vir FraudWatch 

international, 2009) 

 

Tehniko je moţno izrabiti tudi z uporabo preprostega HTML jezika z naslednjim 

zapisom: 

 

<html><head><title>Anti-Phishing Italia  

</title></head><body 

topmargin=''0'' leftmargin=''0'' rightmargin=''0'' 

bottommarhin=''0''><iframe src=''http://www.yahoo.com'' 

width=''100%'' heigjt=''650'' 

frameborder=''0''></iframe><iframe 

src=''http://www.hotmail.com'' width=''0%'' height=''350'' 

frameborder=''0''></iframe></body></hrml> 

 

                                                 
5
 FraudWatch international, 2009; http://fraudcenter.freedom.net/html/phishing.html; dostopno 25.08.09 
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Moţno je prikazati v prvem (delu) originalne spletne strani, medtem ko v drugem delu 

je moţno izvesti odprtje določenega popup okna oz. v nekaterih primerih keylogger 

program. 

 

4.2.11 Cross Site Scripting (CSS ali XSS) 

 

CSS ali XSS napad (ang. Cross-site Scripting) je navzkriţno izvajanje skriptov na 

spletnih straneh. Gre za tehniko, ki se izvaja v uporabnikovem spletnem brskalniku in 

ne na streţniku. V tem primeru ni vdora v informacijski sistem, le sprememba prikaza 

spletne strani pri uporabniku. Ta način zlorablja ranljivost dinamičnih spletnih strani, ki 

uporabljajo premajhno kontrolo nad vhodnimi podatki. Ta ranljivost omogoča 

napadalcu, da v spletno stran vnese kodo z namenom modificiranja vsebine spletne 

strani. S tako modificirano stranjo izvede krajo občutljivih podatkov.  

 

Tipične oblike vnosa CSS v veljavno spletno stran vključujejo: 

 popolno zamenjavo HTML,  

 neposreden vnos java skripta v spletni naslov, prikazano v sliki 8 (vir Acunetix, 

2009
6
) http://testasp.acunetix.com/Search.asp? <SCRIPT> goljufiva koda: 

 

tfSearch=%3Cbr%3E%3Cbr%3EPlease+login+with+the+form+below+b

efore+proceeding%3A%3Cform+action%3D%22test.asp%22%3E%3Ctab

le%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3ELogin%3A%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3Cinput+ty

pe%3Dtext+length%3D20+name%3Dlogin%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E

%3Ctr%3E%3Ctd%3EPassword%3A%3C%2Ftd%3E%3Ctd%3E%3Cinput+type

%3Dtext+length%3D20+name%3Dpassword%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3

E%3C%2Ftable%3E%3Cinput+type%3Dsubmit+value%3DLOGIN%3E%3C%2

Fform%3E 

 

                                                 
6
 Acunetix, 2009; http://www.acunetix.com/websitesecurity/xss.htm; dostopno 30.08.2009 
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Slika 8. Zgled strani po dodanem skriptu – pojavi se vnosno polje uporabniškega imena in gesla 

katera se zbirajo na drugem strežniku. (vir Acunetix, 2009) 

 

 Vsiljevanje strani z nalaganjem zunanje skriptne kode: http://mojabanka.si/e-

banka?page=1&response=laţnastran.si% & go = 2 (glej sliko 9; vir: Core 

Security Patterns Weblog, 2009
7
) 

 

 

Slika 9. Prikaz poteka nalaganje skripta iz zunanjega strežnika (vir: Core Security Patterns 

Weblog, 2009) 

                                                 
7
 Core Security Patterns Weblog, 2009; http://www.coresecuritypatterns.com/blogs/?tag=xss; dostopno 

25.08.2009. 



16 

 

5 Phishing - zaščita 
 

Kot je opisano, ima phisher veliko metod na razpolago - zato ne obstaja ena sama 

rešitev, ki bi lahko obranila pred vsemi različnimi metodami napadov. Mogoče pa je 

preprečiti sedanje in prihodnje phishing napade z uporabo kombinacije informacijske 

varnostne tehnologije in tehnike. To poleg samozaščitnih ukrepov posameznika 

vključuje tudi organizacije, ki ponujajo internetne usluge in proizvajalce programske 

opreme. 

 

Uporabnika je mogoče šteti za čelo anti-phishing varnosti. Glede distribucijske narave 

domačega računalništva je zelo različna raven znanja in ozaveščanja. Posameznikova 

varnost je praviloma mnogo revnejša od varnosti, ki se uporablja za upravljanje  

računalništva v podjetjih. Vendar pa obstajajo številne rešitve za uporabnike doma in v 

poslovnih okoljih.  

 

S strani odjemalca pa mora biti zaščita pred laţnim predstavljanjem usmerjena v:  

 Tehnologijo za zaščito osebnega računalnika. 

 Uporabo ustrezno manj strokovnih, zahtevnih komunikacijskih nastavitev. 

 Spremljanje rešitev na ravni uporabnika. 

 Zmogljivosti brskalnika.  

 Digitalni podpis in potrditev e-pošte.  

 Varnostno obnašanje. 

 

5.1 Tehnologijo za zaščito osebnega računalnika 

 

Večina uporabnikov namiznih sistemov je seznanjenih z lokalno nameščeno varnostno 

programsko opremo, običajno v obliki skupne protivirusne rešitve. V idealnih razmerah 

bi bilo potrebno namizne sisteme konfigurirati za uporabo več dejavnikov varnosti 

namizja in biti sposobni opravljati naslednje storitve:  

 Lokalni protivirusni program.  

 Osebni poţarni zid. 

 Anti-Spam program. 

 Program za Spyware odkrivanje. 
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Mnogi ponudniki zaščite namizne programske opreme (npr. Symantec, McAfee, 

Microsoft,… itd) sedaj zagotavljajo rešitev, ki lahko izpolnjuje enega ali več teh 

funkcij. Specifični program za preprečevanje phishing napadov oz. prenašalcev mora 

zagotoviti naslednje funkcije:  

 

 Sposobnost za odkrivanje in blokiranje "on fly" programa, ki poskuša namestiti 

zlonamerno programsko opremo (kot so trojanski konji, keylogerji in java 

skripti) preko e-poštnih priponk, prenosa datotek, dinamični HTML strani. 

 Sposobnost prepoznati skupine Spam sporočil in zagotoviti njihovo karanteno. 

 Sposobnost, da prepoznajo zadnje anti-virus in anti-spam podpise in jih 

uporabijo za prestrezanje.  

 Sposobnost za odkrivanje in preprečevanje nepooblaščene povezave od 

nameščene programske opreme ali dejavnih procesov.  

 Sposobnosti za odkrivanje nepravilnosti v profilih prometa v omreţju (tako 

dohodnih kot izhodnih) in aktiviranje ustreznih protiukrepov.  

 Sposobnost blokirati vhodne povezave do nepovezanih ali omejenih vrat 

omreţja in njihovih storitev.  

 Sposobnost opredeliti skupne Spyware naprave in sposobnost, da se prepreči 

namestitev programske opreme in ali blokira odhodna sporočila na mesta, kjer ta 

sporočila beleţijo. 

 Samodejno blokira pošiljanje občutljivih informacij na domnevne zlonamerne 

strani.  

 

Občutljive informacije vključujejo zaupne finančne podatke in kontaktne podatke, tudi 

če uporabnik ne more vizualno ugotoviti resničnosti spletne strani, ki bo prejela 

občutljive informacije. 

 

5.2  E-pošta  

 

Tako podjetja kot uporabniki posvečajo veliko vlogo e-sporočilu za dostop do interneta 

in njegovih virov, ki zagotavlja vedno večjo stopnjo funkcionalnosti. Za polepšanje 

videza le te se uporabljajo razni programi (incredible email in podobni), ki omogočajo 

vnos raznih učinkov in manjših skriptnih programov (flash programi, animirane 
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slike,…). Medtem ko so lahko nekatere od teh funkcij potrebne za prefinjeno 

podjetniške reklame v e-sporočilih, pa je uporaba teh tehnologij za običajno 

vsakodnevno komuniciranje nepotrebna. 

 

To nepotrebno vgrajeno (in pogosto privzeto) funkcionalnost izkoriščajo Phishing 

napadi. Da bi se izognili izkoriščanju navedenih pomanjkljivostim, jih je moţno tudi 

izklopiti v samem poštnem odjemalcu.   

 

5.2.1 E-pošta v HTML obliki 

 

Veliko napadov, opisanih v 3. poglavju, je uspešnih zaradi osnovnih HTML 

funkcionalnosti v e-sporočilu, še zlasti sposobnost preslepitve z vneseno laţno 

povezavo, sposobnost vlaganja skriptnih elementov in samodejno opravljanja vgrajenih 

večpredstavnostnih elementov. 

 

HTML funkcionalnost mora biti onemogočena v vseh e-poštnih odjemalnih programih, 

ki lahko sprejmejo ali v Internet pošiljajo e-pošto. Namesto navadne oblike besedila v e-

pošti je treba uporabiti in v najboljšem primeru izbrati navadno pisavo, kot je na primer 

Courier. 

 

E-pošta bo nato poslana kot navaden tekstovni dokument, na tak način se preprečujejo 

najpogostejši napadi prenašalcev zlonamernih programov. Vendar pa morajo biti 

uporabniki pripravljeni sprejeti e-poštna sporočila, ki po zgledu ne bodo "zaupanja 

vredna" zaradi tekstovno vprašljivih oblik ter zaradi vsebovanih neaktivnih HTML 

vtičnikov, ker bodo le ti onemogočeni. Nekateri e-mail odjemalci bodo samodejno  

HTML kodo odstranili. Medtem ko bo sprejeto e-sporočilo vizualno grše,  bo varnost 

bistveno izboljšana. 

 

V izogib nevarnostim v e-sporočilih odsvetujejo vnašanje dodatnih moţnosti (na primer 

obogatenega tekstovna besedila ali urejevalnike Microsoft Word-a), saj so znane 

varnostne pomanjkljivosti s temi formati, ki prav tako lahko izkoriščajo za laţna 

predstavljanja. 
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5.2.2 Blokiranje priponk v e-sporočilih 

 

E-poštni odjemalci imajo vgrajeno funkcijo, ki blokira nevarne priponke ter onemogoča 

njihovo gledanje. Če je le mogoče, naj bo ta funkcija vedno aktivna.  Medtem ko 

nekateri programi (npr MS Outlook) ţe vsebujejo sezname nevarnih priponk, ki se 

lahko pojavijo v sporočilu ter tako preprečijo njihovo aktiviranje. Drugi programi 

ponujajo, da se taka sporočila shranijo na mesto, kjer je dostop do teh sporočil omejen.  

 

V idealnih razmerah uporabnik do takih sporočil naj ne bi imel neposrednega dostopa 

znotraj samega poštnega odjemalca. To velja za vse vrste datotek (vključno z MS Word 

dokumenti, večpredstavnostnimi  in binarnimii datotekami), saj mnoge od teh oblik 

dokumentov lahko vsebujejo škodljivo kodo, ki lahko  neposredno ogrozijo programe, s 

katerimi jih odpiramo (npr. pomanjkljivosti Real Playerja, RM payerja). V izogib je 

treba priponke shraniti na lokalni disk, preveriti z lokalnim protivirusnim programom, 

ali datoteka vsebuje viruse oz. drugo škodljivo kodo. 

 

5.3  Spletni brskalnik 

 

Tudi spletni brskalnik se lahko uporabi kot obramba proti phishingu, seveda če je 

pravilno konfiguriran na nivoju varnosti. Podobno kot se srečujejo s teţavami poštni 

odjemalci, imajo tudi brskalniki svoje napake in razne razširjene funkcije, ki so lahko 

zlorabljene s strani phisherja. Za večino uporabnikov je uporabljeni spletni brskalnik 

najbolj dovršen in izpopolnjen.  

 

Najbolj priljubljeni brskalniki ponujajo fantastične funkcionalnosti ter rešitve na vseh 

področjih, kljub temu pa se vedno najdejo pomanjkljivosti, ki spravijo v nevarnost tako 

uporabnika kakor sam sistem (ne mine teden, da ni odkrita ranljivost v spletnem 

brskalniku, ki je lahko izkoriščena na daljavo). Vse s spletnim brskalnikom ponujene 

inovacije ne bodo nikoli popolnoma izkoriščene. 

 



20 

 

Posamezniki in podjetja se morajo sami odločiti, kateri brskalnik je bolj primeren za 

njihovo uporabo. Na primer, če bodo uporabljali brskalnik samo za srfanje po interentu, 

potem ni potreben sofisticiran brskalnik. 

 

Da se prepreči neţelene phishishing napade, je na spletnem brskalniku potrebno 

naslednje: 

 izključiti vsakršno odpiranje nezahtevanih oken, 

 izključiti podporo Java aplikacijam, 

 izključiti ActivX podporo, 

 izključiti vse multimedijske zvočne in video samodejno zaganjanje, 

 vključiti preprečevanje shranjevanja neveljavnih piškotkov, 

 zagotoviti, da ne poteka prenos datotek avtomatično, odvisno od brskalnika, ter 

da so shranjene v mapo, kjer bodo kasneje pregledane z protivirusnim 

programom, 

 zagotoviti, da je brskalnik vedno posodobljen. 

 

5.4  Digitalno podpisovanje elektronske pošte 
 

Za digitalno podpisovanje e-pošte je mogoče uporabiti kriptografijo javnih ključev. Ta 

podpis se lahko uporablja za preverjanje celovitosti vsebine sporočil z namenom 

ugotavljanja, ali je bila vsebina le tega spremenjena. Podpisano sporočilo je mogoče 

pripisati specifičnemu uporabniku (ali podjetju), ki poseduje javni ključ. 

 

Skoraj vsi priljubljeni programski poštni odjemalci podpirajo moţnost podpisovanja in 

preverjanja podpisanih e-poštnih sporočil. Za uporabnike poštnih odjemalcev je 

priporočljivo:  

 kreiranje lastnega javnega/privatnega ključa, 

 prenos javnega ključa na upravljavca streţnikov, tako da lahko drugi prejemniki, 

ki prejmejo e-sporočilo preverijo celovitost le tega, 

 vključiti avtomatsko digitalno podpisovanje,  

 preveriti vsa podpisana e-sporočila ter biti previdni na nepodpisana e-sporočila 

oz. sporočila z neveljavnim podpisom. 
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5.5  Lastni samozaščitni ukrepi 

 

Da kot uporabniki interneta ne bi postali ţrtev phishinga, lahko izvedemo preproste 

varnostne ukrepe, ki vključujejo pregled vsebine e-pošte, preverjanje njene 

verodostojnosti ponudbe ali pošiljatelja. 

 

Glavni varnostni ukrepi, poleg ţe zgoraj navedenih, vključujejo še: 

 V kolikor prejmete e-sporočilo, ki vas opozarja, da bo vaš transakcijski račun 

zaprt ali da je zaradi napake potrebno ponovno posredovati osebne podatke, ne 

odgovarjajte in ne klikajte na povezave v e-sporočilu. V takem primeru pokličite 

po telefonu pošiljatelja e-sporočila. Vedeti je treba, da finančne ustanove z 

občutljivimi podatki ne operirajo preko spleta in telefona. 

 Nikoli se ne odzivajte na e-sporočila, ki vsebujejo obrazce v HTML obliki, 

namreč podatki bodo poslani kot nezavarovani (tudi če je pošiljatelj legitimen). 

 Pri vnosu osebnih in finančnih podatkov preverite, ali je spletna stran varna. To 

preverite tako, da v spodnjem desnem kotu brskalnika vidite zaklenjeno 

ključavnico. 

 Na spletnih straneh, ki so označene, da uporabljajo varnostni protokol SSL, 

preverite certifikat, ki potrjuje, da je stran zaupanja vredna, kdo je certifikat 

izdal ter njegovo veljavnost. Informacije o certifikatu se dobijo z dvoklikom na 

ključavnico v desnem kotu. (Pri novejših brskalnikih Explorer 8 in Opera 10 v 

vnosni vrstici desno, Firefox 3.0 več pa levo v vnosi vrstici.) 

 Takojšnji pregled transakcijskega računa ter bančnih kartic, če ugotovite, da so 

bile izvedene transakcije, katerih niste odobrili. Ugotovitve takoj posredujte 

banki, da blokira transakcijske račune oz. kreditne kartice ter potrdi stanje na 

vašem računu. 

 

Še pomembno napotilo; da bi se obranili tako phishinga kot virusov in drugih 

zlonamernih kod, je treba redno nadgrajevati operacijski sistem, protivirusne programe 

ter spletni brskalnik. 
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6 Posledice phishinga 
 

Posledice, ki jih povzroča računalniški kriminal, so s finančne plati zelo visoke. Višina 

škode povzročena z računalniškim kriminalom naj bi se v letu 2008 gibala okoli 262 

milijonov dolarjev.  

 

Graf 1. Grafični prikaz v odstotkih 10 najbolj napadenih držav 
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40%
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Vir: RSA Anti-fraud Command Center; 2009 

 

Iz grafa 1 je razvidno, da so v letu 2008 bili napadi preteţno usmerjeni na trg angleško 

govoreče populacije kot je Velika Britanija in ZDA (vir letno poročilo RSA Anti-Fraud 

Command Center
8
). Kljub temu pa se phishing širi tudi na druge drţave predvsem na 

račun sistemov za prevajanje, kot je npr. Google prevajalnik, ki dokaj dobro prevaja 

besedila iz angleškega jezika v druge svetovne jezike.  

 

                                                 
8
 RSA Anti Fraud command center, 2009; 

http://www.rsa.com/solutions/consumer_authentication/intelreport/FRARPT_DS_0109.pdf; dostopno 

25.08.2009. 
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Čeprav je v letu 2008 bil phishing v porastu za 20 odstotkov (graf 2), v prvem 

šestmesečju za leto 2009 pa se beleţi padec, in sicer pri klasičnih metod phishinga za 5 

odstotkov. 

 

Graf 2 Pregled phishing napadov v letu 2008 
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Vir: RSA Anti-fraud Command Center; 2009 

 

Da se svetovni trend napadov zniţuje, je razvidno tudi iz letnega poročila o delu 

policije. Medtem ko se je med letoma 2007/08 problematika na področju računalniškega 

kriminala  povečala za 176,8 % oz. iz  112 na 310 evidentiranih kaznivih dejanj, število 

ovadenih oseb pa iz 96 na 304, kar je za 216,7 % več (največ z uporabo vdora v 

informacijski sistem, to pa je posledica povečanega kriminala v računalniškem prostoru 

ter posledica večje ozaveščenosti javnosti, da so tako dejanje prepoznali in prijavili). V 

letošnjem prvem šestmesečju pa je trend tovrstnih kaznivih dejanj v upadu.  

 

Kljub temu pa se moramo vprašati, ali je ta padec zaznamovalo večje ozaveščanje 

uporabnikov interneta ali pa gre zgolj za spremembo načina evidentiranja kaznivih 

dejanj s področja računalniškega kriminala. 
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7 Boj proti phishingu 
 

Od sredine 90 let, v obdobju, ko se je uradno začelo govoriti o phishingu, pa vse do 

danes, so oblike goljufije postale še bolj prefinjene in razširjene.  Pri napadih se storilci 

ne osredotočajo več na klasičen način goljufije, temveč uporabljajo vedno bolj 

napredne, dodelane tehnike in sredstva ter načine; govorimo o phishingu preko e-maila, 

VoIP, fax, sms itd.. To so načini, ki povzročajo vedno večjo škodo. To pa na račun 

vedno večje razširjenosti fenomena ter priročne programske opreme ''all inclusiv'', ki 

omogoča tudi storilcem začetnikom, da se preizkušajo v dokaj verodostojnih poskusih 

goljufije. 

 

Čeprav trenutna zakonodaja (Zakon o elektronskih komunikacijah, Zakon o 

elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Kazenski zakonik RS) direktno ne 

kaznuje phishinga kot samostojnega kaznivega dejanja, so pa določeni znaki izvrševanja 

navedenega dejanja po dinamiki in karakteristiki podobni kaznivim dejanjem, ki se 

preganjajo po veljavni zakonodaji.  

 

Ključni znaki kršitve phishinga, ki so posredno ali neposredno opredeljeni v Kazenskem 

zakoniku: 

 

Ontološka narava phishinga je vsekakor povezana z goljufijo, oblika kaznivega dejanja 

opisana v 211. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 66/08; 2009), ki v prvem 

odstavku opisuje:  

''Kdor, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, 

spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali 

ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj 

stori ali opusti, se kaznuje z zaporom do treh let.'' 

Storilec s svojim ravnanjem in zavajanjem – laţno e-sporočilo, s katerim si ţeli 

pridobiti večjo premoţenjsko korist. 

 

Poleg znakov suma storitve goljufije, phishing vsebuje tudi elemente kaznivega dejanja 

Napad na informacijski sistem 1. odstavek 221. člena (KZ-1; Ur. l. RS, št. 66/08; 2009): 

''Kdor podatke v informacijskem sistemu neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, 
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prenaša, uniči ali v informacijski sistem neupravičeno vnese kakšen podatek, ovira 

prenos podatkov ali delovanje informacijskega sistema, se kaznuje z zaporom do dveh 

let.', 

 

Vdor v poslovni informacijski sistem, 1. odstavek 237. člena(KZ-1; Ur. l. RS, št. 66/08; 

2009): 

Kdor pri gospodarskem poslovanju neupravičeno uporabi, spremeni, preslika, prenaša, 

uniči ali v informacijski sistem vnese kakšen svoj podatek, ovira prenos podatkov ali 

delovanje informacijskega sistema ali kako drugače vdre v informacijski sistem, da bi 

sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoţenjsko korist ali drugemu povzročil 

premoţenjsko škodo, se kaznuje z zaporom do treh let. 

 

S pojavom socialnih omreţij se je vzporedno pojavila še kraja identitete, kjer so znaki 

kaznivega dejanja opredeljeni v 143. člen Zloraba osebnih podatkov (KZ-1; Ur. l. RS, 

št. 66/08; 2009): 

Kdor uporabi osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi zakona, v neskladju z 

namenom njihovega zbiranja ali brez osebne privolitve osebe, na katero se osebni 

podatki nanašajo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

 

Enako se kaznuje, kdor vdre ali nepooblaščeno vstopi v računalniško vodeno zbirko 

podatkov z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšen osebni podatek. 

 

Kdor prevzame identiteto druge osebe in pod njenim imenom izkorišča njene pravice, si 

na njen račun pridobiva premoženjsko korist ali prizadene njeno osebno dostojanstvo, 

se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let. 

 

Poleg navedene zakonodaje in vladnih sluţb (Policija, Informacijska pooblaščenka, 

APEK …), ki do neke mere skrbijo za varnost uporabnikov interneta, so tu tudi 

nevladne organizacije, kot na primer  SI-CERT v okviru Akademske in raziskovalne 

mreţe Slovenije (ARNES), članica CERT (Computer Emergency Response Team) 

zdruţenja, AWPG (Anti-Phishing Working Group), katere člani so druţbe za 

informacijske rešitve in podporo in še mnogo drugih.  
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8 Socialna omrežja in novi pojavi phishinga – pharming 
 

Ţe od samega začetka je WEB – (World Wide Web) svetovni splet bil uporabljen kot 

sredstvo za spoznavanje novih prijateljev. V našem primeru se je v zadnjem obdobju 

močno povečala interakcija med uporabniki na svetovnem spletu. 

 

S prehodom na WEB 2.0 oz. na model spletnih strani, ki omogočajo kreiranje in 

deljenje vsebine, je dalo ţivljenje novim oblikam spletnih strani, ki so postale še bolj 

popularne kot kdajkoli. 

 

Socialna mreţa (v angleščini social network) je sestavljena iz vseh skupin ljudi, ki so 

povezani z različnimi socialnimi vezmi, od priloţnostnega znanca, razmerja, dela, do 

druţinskih vezi. Pojav fenomena virtualne socialne mreţe je bil rojen v Zdruţenih 

drţavah in se je razvil okrog treh glavnih tematskih sklopov: poklicno okolje, 

prijateljski in ljubezenski odnosi. 

 

Različica socialnih mreţ na internetu je eden izmed najbolj naprednih oblik 

komunikacijskega omreţja in je tudi poskus, da se krši "pravilo 150". Mreţo druţbenih 

odnosov vsak izmed nas vsak dan prepleta bolj ali manj naključno na različnih 

področjih ţivljenja, tako da lahko "uresniči", organizira  "zemljevid" prijateljstev in se s 

tem obogati z novimi stiki. 

 

Razmah socialnih mreţ pride v letu 2003 zaradi priljubljenosti spletnih strani kot 

Friendster, abcTribe in LinkedIn. 

 

Spletne strani, kot so Myspace, Friendster, Facebooke in Linkedin (zadnja kot spletna 

stran za poslovno izmenjavo), so povečale trend socialnega omreţja. Navedena omreţja 

so posebno močan medij, uporabniki pa so začeli spoznavati, kako so lahko učinkovita 

za vzpostavljanje prijateljskih vezi ter poslovnega povezovanja. 

 

Ţe po sami naravi so taka omreţja podvrţena malverzaciji, za katera obstaja nekakšno 

laţno zaupanje v anonimnost. Ljudje svojih osebnih podatkov ne zaupajo neznancu na 

cesti, na spletu pa te podatke prosto brez zadrţkov vnašajo ter ustvarjajo svoje profile. 

Do navedenih profilov - skladišč podatkov (imena in interesi, podatki o hišnih ţivalih 
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ter osebne ţivljenjske zgodbe) pa imajo spletni kriminalci neposreden dostop. To jim 

omogoča, da lahko prevzamejo identiteto nekega uporabnika z namenom ga ogoljufati 

oz. podatke izrabiti na tak način, da pridobijo popolno osebnostno sliko identitete ter jo 

izrabijo z namenom iskanja bolj učinkovitega izvajanja phishinga oz. izvajanje goljufij 

na točno določeno strukturo ljudi. 

 

Moţnost vnosa glasbe na Myspace je bil eden izmed glavnih uspehov socialnih omreţij. 

Neznani ansambli so dokazali, da so spletne strani socialnega omreţja lahko zelo 

učinkovite za njihovo promocijo.  

 

Umetniki, kot so Lilly Allen in Artic Monkeys so z uporabo spletnih strani Myspace 

pridobili odskočno desko za uspeh. To pa je istočasno predstavljalo dobro priloţnost za 

računalniški kriminal, ki je vnesel spywere in adeware v datoteko za določeno vleko. 

Navedene datoteke lahko okuţijo osebni računalnik, sledijo obnašanju internetnih 

uporabnikov ali uporabnike usmerijo na spletne strani z neprimerno vsebino. Tudi na 

tak način je moţno izdelati celotni profil uporabnika z namenom izvajanja kaznivih 

dejanj. 

  

Prav tako so varnostne druţbe potrdile, da zlonamerni programi, ki se prenašajo preko 

socialnega omreţja, so 10-krat bolj učinkoviti v tem, da okuţijo in širijo zlonamerne 

programe po e-pošti. 

 

S čedalje večjo popularnostjo socialnih omreţij so se tudi oblike phishinga iz preproste 

oblike prevare, kot je registracija domene spletne strani, laţna e-sporočila z namenom 

predvsem kraje gesel in bančnih računov, prešle v stopnjo, ko se uporabljajo na bolj 

usmerjene načine z namenom kraje identitete in drugih občutljivih podatkov. Za 

izvajanje tovrstnih dejanj se posluţujejo predvsem teh dveh metod: 

socialni inţeniring in  

pharming.  

 

Socialni inţeniring - je nabor tehnik napadalca za prepričevanje uporabnika ali 

upravitelja sistema, da mu izda gesla in uporabniška imena, s katerimi se nato 

nezakonito prijavi v sistem. Socialni inţeniring temelji na tako imenovanih kognitivnih 

odklonih in izkorišča reagiranje ljudi v določenih poloţajih (npr. pod pritiskom). 
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Izvajalci socialnega inţeniringa s pomočjo obvladovanja veščin prevzemanja identitete 

drugih ljudi lahko izjemno uspešno pridobijo pomembne podatke.  

 

Pri socialnem inţeniringu so lahko zelo koristna omreţja za spletno druţenje (npr. 

Facebook, Myspace,…), kjer ljudje sami od sebe objavljajo številne osebne podatke, ki 

napadalcu omogočijo boljše poznavanje ţrtve in s tem predvidevanje njenega 

reagiranja.  

 

Pharming - (beseda je skovanka med phishing in farming) gre za to, da napadalec 

pridobi dostop do usmerjevalnika, ki je zaščiten s privzetim geslom - teh ni malo, tudi z 

Googlom jih je enostavno najti. Od tu naprej je korak do DNS cache poisoninga zelo 

enostaven. Glavna razlika med phishingom in pharmingom je v tem, da gre pri 

pharmingu bolj za tehnični napad kot za tehniko socialnega inţeniringa, na katerem 

temelji ribarjenje podatkov. V takem primeru ni napaden uporabnik direktno, (ko vnese 

pravilno naslov misleč, da se povezuje na pravo stran) je preusmerjen na laţno. V 

zmoti, da je na pravi strani pa še z večjo samozavestjo vnaša občutljive podatke na to 

stran. Takega napada pa se posamezniki lahko zelo enostavno rešijo; da spremenijo 

privzeto geslo za dostop do domačega usmerjevalnika. 

 

Navedena načina napadov sta zelo nevarna, ko uporabniki s sluţbenega internetnega 

omreţja (kjer se hranijo poleg osebnih podatkov usluţbencev tudi pomembni podatki za 

podjetje) preko internetne povezave dostopajo do socialnih omreţij. V primeru napada 

je nevarno, da se oseba, ki se prijavlja na laţno stran, poleg tega da posreduje napadalcu 

svoje občutljive podatke, posreduje tudi podatke, ki se nanašajo na sam varnostni sistem 

podjetja ter tako ogrozi informacijski sistem in zaupne podatke podjetja. 

 

Iz navedenega razloga je bilo v določenih podjetjih iz varnosti omejen dostop do 

spletnih strani socialnega omreţja, kakor tudi do internetnih odjemalcev elektronske 

pošte, kot so Gmail, yahoo in podobni. Navedeni ukrep je izveden z namenom omejiti 

moţnost posredovanja občutljivih podatkov usluţbencev in moţnih posrednih napadov 

na internetna omreţja.  
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9 Zaključek 
 

V diplomskem delu sem predstavil problematiko nevarnosti phishinga, s katero se 

srečujemo ob vsakodnevni uporabi interneta pri elektronskem poslovanju. V Sloveniji je 

bilo leta 2008 storjenih največ kaznivih dejanj s področja računalniške kriminalitete, 

odkar slovenska policija vodi statistiko te vrste kaznivih dejanj. 

 

Današnji informacijski sistemi so med seboj tesno povezani. Skoraj vsakodnevno 

uporabljamo svetovni splet za elektronsko poslovanje. S tem pa smo podvrţeni 

nevarnostim in pastem napadalcev, ki izkoriščajo ranljivost neprimerno zaščitenih 

informacijskih sistemov. 

 

V diplomski nalogi sem predstavil najpogostejše metode in tehnike napadov, ki jih 

uporabljajo phisherji. Napadalec lahko pridobi občutljive podatke z izkoriščanjem 

ranljivosti spletnih brskalnikov ali s preslepitvijo neukega uporabnika interneta. Ob 

pomanjkljivih samozaščitnih ukrepih ter neposodobljeni programski opremi lahko 

napadalec izrabi ranljivost sistema in pridobi dostop do občutljivih podatkov. 

 

Na koncu diplomskega dela sem predstavil vidike samozaščitnih ukrepov in rešitev. 

Dejstvo je, da se posveča premalo pozornosti varnosti pri brskanju in poslovanju prek 

spleta. 

 

Prvo sredstvo za zaščito je vsekakor informiranje in ozaveščanje uporabnikov interneta. 

Prepoznati problem je prvi korak k obravnavanju in reševanju pojava. Namen 

diplomskega dela je dati majhen prispevek k splošnemu spoznavanju problema in 

predstaviti, kaj je phishing ter njegove razseţnosti. Organizacije lahko v okviru svojih 

zmoţnosti ponudijo številne tehnike in procese, ki se lahko uporabijo za varovanje 

zaupnih podatkov ter zagotavlja njihova celovitost. Obravnavana tema ter opisane 

rešitve predstavljajo začetni korak pri zagotavljanju spletnih rešitev za omejevanje 

goljufivih phishing napadov.  Še dolga pa je pot na področju zaščite pred spletnim 

kriminalom. 
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