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10 Hekerji
V informacijski varnosti je aktivnih veliko lju-
di, od sistemskih skrbnikov in varnostnih stro-
kovnjakov in analitikov, programerjev, heker-
jev, krekerjev, socialnih inženirjev, haktivistov 
in hekerjev. In med hekerji so tako dobri kot sla-
bi fantje.

Varnost  
v podjetjih
Samo pomislite, kako bi se sami lotili nadgra-
jevanja in zamenjave varnostnih rešitev, tesno 
vpetih v vse digitalne pore poslovanja, medtem 
ko na drugi strani stoji četa napadalcev, ki preži-
jo na sleherno razpoko. Preverili smo, kje so slo-
venska in tuja podjetja najšibkejša, ko gre za in-
formacijsko varnost.

Zaščitimo se!
Minili so časi, ko so se v spletu varovali samo ti-
sti, ki so domnevno imeli kaj skriti. Danes je ši-
friranje podatkov pri prenosu podatkov po in-
ternetu nuja, če ne želimo, da po njih brskajo 
nepridipravi ter tri- in veččrkovne vladne agen-
cije različnih držav. Nujna je tudi uporaba do-
brih gesel, morda celo uporaba povezav VPN.

(Ne)varnost  
skozi čas
Včasih se je o računalniških vdorih, vsaj v teh-
noloških krogih, poročalo na prvih straneh, he-
kerji, kot je bil Kevin Mitnick, pa so bili velike 
zvezde. Danes se vdori dogajajo skorajda vsak 
dan, interes za njihovo prikrivanje pa imajo 
tako storilci kot žrtve.
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Recimo izsiljevalcem NE!
Pomenljivemu javno-zasebnemu partnerstvu, ki ga predstavlja projekt No 
More Ransom, je v manj kot letu dni uspelo več kot 29.000 žrtvam povrniti 
zašifrirane podatke brez plačila odkupnine.

Varnost računalniškega 
oblaka – mit ali resnica?
Sistemi IT, aplikacije in storitve, ki gostujejo v računalniških oblakih prevze-
majo vse pomembnejšo vlogo v poslovanju sodobnih podjetij. A vse (nas) 
zanima predvsem eno – so računalniški oblaki varni?

ZAŠČITIMO SE!

VARNOST V PODJETJIH

HEKERJI

Intervju -  
Milan Gabor, 
etični heker
Milan Gabor je etični heker, ki podje-
tjem in organizacijam pomaga dvigati 
raven informacijske varnosti. Opozar-
ja, da varnost zgolj na papirju ne kori-
sti nikomur.




