
Varnost na spletu in shranjevanje 
podatkov 

KOMMP Miha Mržek s.p.



Pozdravljeni!
- Miha Mržek, sistemski administrator, programer (miha.mrzek@kommp.si) 
- KOMMP Miha Mržek s.p. (www.kommp.si)
- IT rešitve za s.p., mikro in mala podjetja
- Računalniške rešitve
- Spletne rešitve
- Izobraževanja

http://www.kommp.si


Kazalo 
- Zakaj je varnost na internetu pomembna
- Primeri računalniških virusov
- Brezplačni ali plačljivi antivirusni programi
- Varnostno kopiranje podatkov
- Kako preverim ali je moja programska oprema posodobljena



Zakaj je varnost na internetu pomembna
- Uporaba interneta že desetletje intenzivno narašča (leta 2005: 1,02 

bilijona uporabnikov - leta 2016 3,5 bilijona uporabnikov).
- Vedno več aplikaciji, ki jih dnevno uporabljamo delujejo na oziroma z 

internetom (od epošte do spletnih bank, državnih aplikacij eDavki, eVem, 
eRačuni, Ajpes ...).

- Vedno več možnosti za spletne kriminalce. Naraščanje zlonamerne 
računalniške opreme (Malware), ter napadov na IT opremo in aplikacije.

- Napadi na velika podjetja kot male s.p.



Primeri zlonamerne računalniške opreme
- Glavna ideja: škodovati računalniški opremi (od spreminjanja ostale 

programske opreme na računalniku, ne-pooblaščeni dostopi, oviranje 
delovanja ostale računalniške opreme, uničenja podatkov).

- Obstaja ogromno različnih vrst. 
- Širijo se preko interneta s pomočjo spletnih strani, aplikacij in 

programov, ki uporabljajo internet.
- Tudi preko izmenljivih medijev:

- USB ključi / diski
- CD/DVD pogoni



Primeri zlonamerne računalniške opreme
- Posvetili pa se bomo sledečim:

- Spletne prevare (prevare s pomočjo mailov, lažnjivih spletnih strani, 
aplikacij),

- Phishing (“Ribarjenje” za podatki od uporabnika),
- Tehnični napadi (vsi prej našteti virusi):

- Ransomware (izsiljevalska zlonamerna oprema)





Spletne prevare
- Podobno oziroma gre z roko v roki z Phishing-om - “ribarjenjem”.
- Dogajajo se s pomočjo:

- Spletne trgovine s sumljivo nizkimi cenami produktov priznanih svetovnih znamk,
- Spletne strani, ki nam obljubljajo neverjetne stvari v neverjetnih časih,
- Preko socialnih omrežji, klepetalnic,…,
- Lukenj v sistemih spletnih aplikacij,
- Programske opreme - lažnjivi antivirusni programi, optimizacijska orodja,...











Phishing - “Ribarjenje”
- Poskus pridobitve občutljivih informacij od uporabnika kot so:

- Uporabniška imena in gesla,
- podatke kreditnih kartic,
- osebni podatki.

- S prihodom interneta se je še povečalo in narašča
- “Ribolov” se izvaja:

- preko email sporočil,
- preko lažnih spletnih strani, ki so kopije originala (spletne banke, spletne tržnice: Ebay, ..., 

spletne aplkacije, socialna omrežja),
- preko instant message aplikacij (Skype, Viber, ...),
- preko SMS, MMS sporočil,
- preko klicev.





Napačen URL na katerega nas preusmeri napadalčeva spletna stran:

Pravilen naslov Abanet spletne banke:





Preventiva proti ribarjenju in prevaram
- Nič ni brezplačno, niste srečni 1.000.000 uporabnik in nigerijski princ vas 

ni kontaktiral zato, da vas bo nagradil :)
- Pri elektronskih sporočilih vedno preverite:

- elektronski naslov od kje je bilo sporočilo poslano,
- kam naj bi vodile povezave v elektronskem sporočilu,
- pokličete oz. na drugačen način poizkušate kontaktirati z osebo, ki je poslala to pošto - 

nikoli ne odgovorite na tako pošto!
- Preverite da spletne strani, aplikacije, banke uporabljajo certifikate 

(https://) in da so ti certifikati pristni.
- Izogibajte se pošiljanju gesel in uporabniških imen preko elektronske 

pošte.



Izsiljevalska zlonamerna prog. oprema (Ransomware)
- Trenutno najbolj vroča zlonamerna programska oprema.
- Ogromno različnih vrst. -
- Po prihodu anonimne valute Bitcoin in anonimnega interneta s pomočjo 

aplikacije Tor.
- Širjenje največkrat po elektronski pošti, kot priponka s končnicami .zip, 

.rar, .cab, .exe pa tudi .docx, docm, xlsx, .js…
- Vdiranje preko oddaljenih namizji (Remote Desktop Protocol) in kodiranje 

podatkov.
- Lahko tudi preko povezav v elektronskem sporočilu.
- Besedila teh e-sporočil so ponavadi kratka oz. jih sploh ni, pogoste 

slovnične napake, sploh ko gre za slovenščino.
- V zadnjem času pa so besedila vedno bolj prepričljiva, prav tako 

elektronski naslovi s katerih naj bi e-pošta poslana



Izsiljevalska zlonamerna prog. oprema (Ransomware)
- Tak virus z močnim šifriranjem zakodira podatke na računalniku in vseh 

napravah oz diskih, ki so povezane s tem računalnikom. 
- Podatki postanejo neberljivi oz. neuporabni.
- Virus na računalniku pusti sporočilo, da so bil podatki zakodirani in da 

moramo za ključ, ki bo podatke odkodiral, plačati večjo vsoto denarja 
(ponavadi od 100€ pa do več 1000€). Če le tega ne storimo nam grozi 
trajna izguba podatkov.

- Nekatere žrtve znesek plačajo in podatke dobijo nazaj nekatere pa ne.
- Če imamo urejeno varnostno kopiranje samo odstranimo virus in 

zakodirane podatke nadomestimo z podatki z varnostnih kopij.



Izsiljevalska zlonamerna prog. oprema (Ransomware)
- Obstajajo tudi programi, ki nam zakodirane podatke odkodirajo, vendar 

običajno še ne obstajajo v času ko je virus nov in aktualen.
- https://www.nomoreransom.org/
- https://www.bleepingcomputer.com/
- https://www.varninainternetu.si/
- https://www.cert.si

https://www.nomoreransom.org/
https://www.nomoreransom.org/
https://www.bleepingcomputer.com/
https://www.bleepingcomputer.com/
https://www.varninainternetu.si/
https://www.varninainternetu.si/
https://www.cert.si
https://www.cert.si








MBR ransomware (virus ki nam zaklene dostop do diska)



Šifrirni virus za spletne strežnike:



Šifrirni/strašilni virus za mobilne naprave:



Preventiva proti izsiljevalskim virusom
- Redno posodabljajte programsko opremo.
- Redno posodabljajte ustrezen antivirusni program oz. programe .
- Uporabljajte preverjene ponudnike elektronske pošte in ostalih spletnih 

rešitev.
- Pazljiva uporaba aplikacij na mobilnih napravah.
- Ne odpirajte priponk in povezav sumljive elektronske pošte.
- Uporabljajte močna gesla za dostop do računalnika, le teh ne delite javno.
- Redna izdelujte varnostne kopije pomembnih podatkov.



Antivirusni program - zastonj ali plačljivi? 

Brezplačni

- So brezplačni
- Primerni za nezahtevne 

uporabnike
- Ponavadi osnovni 

pregledovalnik za virusi
- Baza virusnih definicij ni najbolj 

ažurna
- Običajno ni podpore
- Pogoji uporabe ponavadi 

dovolijo uporabo le domačemu 
uporabniku

Plačljivi

- Letne licence - plačljiv
- Primerni za zahtevnejše 

uporabnike - podjetja
- Poleg pregledovalnika za virusi, 

tudi druge aplikacije, ki nam 
omogačajo bolj varno uporabo 
interneta in aplikacij.

- Baza virusnih definicji je ažurna
- Vsebuje možnost podpore.



Varnostno kopiranje podatkov
- Obvezno!
- 1. korak: Organizirajte si podatke
- 2. korak: Veliko možnosti varnostnega kopiranja:

- Mrežni diski / NAS sistemi (če so vidni nas varujejo samo v primeru mehanskih napak)
- Oblačne rešive (zasebni oblak, Google Drive, Dropbox, ...)
- Zunanje diskovne enote.

- 3. korak: Varnostno kopiranje na “roke” ali s pomočjo aplikacij.
- Priporoča se uporaba več različnih možnosti varnostnega kopiranja, ki 

naj bojo na različnih lokacijah.
- 3-2-1 metoda je v poslovne svetu že de facto.
- Redno preverjanje ali varnostne kopije delujejo in da so varnostno 

kopirani ustrezni podatki. 



Praktični del: Preverimo ali je naš računalnik 
ustrezno posodobljen





Hvala za vašo pozornost!






