
SPLETNE IDENTITETE IN PROFILIRANJE

ODRASLI, PODATKI IN SPREMLJAJOČE IDENTITETE

MODUL 2

PRIPRAVIL: COSMIC INNOVATIONS

2018-1-HR01-KA204-047433



Projekt AUDID gleda na spletno identiteto z več zornih kotov in identitete ne vidi le kot

zbirke podatkov. Čeprav je lahko digitalna identiteta popolnoma ločena od realnih

zaznav življenja, ki so del nespletne komunikacije, koncept “fiksne identitete” počasi

razpada, pristnost in odgovornost pa bi morali obravnavati na novo. Ta modul ima za

cilj povečanje zavedanja o spletnih identitetah.

MODUL 2

OPIS



Ob zaključenem modulu, boste lahko:
• dojeli pojem spletne identitete in njene vrednosti, gledano skozi denar in drugače.
• razumeli, kaj je profiliranje, kako poteka ter kako ga uporabljajo gospodarske družbe

in vlade.
• spoznali, kako prepoznati programe za spletno sledenje in se izogniti razkritju

osebnih podatkov.
• razumeli, kako oglaševalci sledijo naši uporabi spletnih strani s pomočjo piškotkov.
• ugotovili, kako deluje sledenje lokaciji in kako pridobijo podatke o sledenju lokaciji iz

spletnih in mobilnih aplikacij.
• razumeli razmerje med načini profiliranja in identitetami.

MODUL 2

UČNI CILJI



POGLAVJE 1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

POGLAVJE 2 SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

POGLAVJE 3 TEHNIKE IN ORODJA ZA PROFILIRANJE

MODUL 2

VSEBINA



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

UČNI CILJI

Ob zaključenem modulu boste lahko:
• določili vrednost spletne identitete, tudi delne.
• razumeli, kaj profiliranje je ter kako ga vlade in podjetja uporabljajo.
• prepoznali nevarnosti spletnega obstoja : “Pogled na spletno identiteto z več zornih

kotov”.
• bolje zaščitili lastno spletno življenje z izogibanjem morebitnih nevarnih početij.



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

VREDNOST SPLETNE IDENTITETE

Naša identiteta ima določeno vrednost, prav tako tudi
vsaka naša delna spletna identiteta. Ne predstavlja
določene vrednosti le nam, ampak tudi drugim:

1. posamezniku, saj ga predstavlja in mu daje
dostop do resursov.

2. ponudnikom storitev, ki se zanašajo na naše
zagotavljanje, da smo to res mi, na primer banke
ali socialna omrežja kot je Facebook. Naša
identiteta je za njih sredstvo poslovanja.



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

VREDNOST SPLETNE IDENTITETE

3. Naša bančna delna identiteta lahko ima denarno
vrednost. Če je v zvezi s socialnim omrežjem,
njena vrednost morda ni tako očitna, a nič manj
pomembna za nas.

4. Naša identiteta predstavlja vrednost spletnim
tatovom in drugim nelegalnim uporabnikom naše
identitete, ki jo zlorabijo za dostop do resursov, do
katerih nimajo pravice. Z naraščanjem vrednosti
naših delnih identitet postajajo zanje podatki bolj
zanimivi.



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

PROFILIRANJE

Profiliranje pomeni uporabo “prefinjenega
prepoznavanja vedenjskih vzorcev”, s strani oblasti ali
podjetij, ki uporabljajo te metode za izluščenje
pomembnih informacij iz množice podatkov.

Kaj je to ?



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

PROFILIRANJE

Profiliranje se lahko na primer uporabi za namen ciljanega
oglaševanja in personaliziranih storitev pri poslovanju, oblasti pa ga
uporabljajo pri nadzoru, preprečevanju in odkrivanju zločinov ter
borbi proti terorizmu.



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

PROFILIRANJE

Profiliranje temelji na ideji, da lahko veliki nabori
naključno zbranih podatkov o posameznikih
ustvarijo smiselne ppovezave, ki jih stroji lahko
zaznajo, medtem ko jih ljudje ne moremo.
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PROFILIRANJE

Uporaba takih povezav :
• podjetja lahko za stranke izboljšajo svoje storitve

ali zagotovijo boljše predloge izdelkov in s tem
povečajo prodajo.

• oblasti lahko odkrijejo in preprečijo neželeno
vedenje in kriminalna / teroristična dejanja, celo
v fazi načrtovanja.
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VRSTE PROFILIRANJA

Individualno profiliranje lahko sproži različne pomisleke.
• Predstavljajte si, da ne bi mogli dobiti bančnega posojila, ker je naša banka kupila

podatke o nas, kar kaže, da smo "nezanesljiva stranka".
• Ali pa si predstavljajte, da nas zavarovalnica obravnava kot nekoga s "tveganim

vedenjem", ker naša zgodovina brskanje kaže, da nas zanimajo ekstremni športi.
• Ali še huje, predstavljajte si, da organi pregona potrkajo na naša vrata, ker "beremo

preveč" anarhističnega gradiva na spletu.

1. INDIVIDUALNO PROFILIRANJE



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

VRSTE PROFILIRANJA

Sociolog David Lyon trdi, da profiliranje v veliki
meri pripomore k ustvarjanju in krepitvi
dolgoročnih socialnih razlik. Raziskave so
pokazale, da združevanje podatkov o skupinah
lahko privede do družbene stratifikacije in
diskriminacije, kar pa se posredno krepi tudi s
trgovino s podatki.

2. SKUPINSKO PROFILIRANJE (1/2)



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

VRSTE PROFILIRANJA

Podjetja za obdelavo podatkov, ki zbirajo, analizirajo in prodajajo informacije o
potrošnikih, omogočajo diskriminatorno ciljanje skupin na podlagi občutljivih
informacij (npr. finančno stanje, kazalniki zdravja). S prodajo informacij kategorizirajo
ljudi ("segmenti podatkov"), kar lahko vodi do diskriminatornega vedenja do njih.

2. SKUPINSKO PROFILIRANJE (2/2) 



1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

TVEGANJA PROFILIRANJA

Veliko internetnih tveganj je mogoče omiliti, če
posamezniki proaktivno ohranjajo svojo zasebnost na
spletu.

Za doseganje tega se morajo bolj zavedati:

• posledic razkritja osebnih podatkov in

• smernic za določitev, kdaj je razkritje tovrstnih
podatkov primerno.

Žal ljudje ne prepoznajo situacij, v katerih bi jih
razkritje informacij ogrozilo.
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TVEGANJA PROFILIRANJA

Eden najresnejših pomislekov v zvezi s profiliranjem je
njegova netransparentnost.

Uporabnikom interneta pogosto ni jasno, kdaj, kje in za
katere namene so profilirani.

Uporabnikom tudi ni jasno, v katerih primerih so jim
predstavljene odločitve, ki temeljijo na procesih
profiliranja, ali pa celo, da je temu tako.
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TVEGANJA PROFILIRANJA

Podjetja in vlade uporabljajo tehnike profiliranja, da
ustvarijo profile potrošnikov oz. posameznikov.

Profili jim pomagajo pri napovedovanju preferenc,
izbire, želja in potencialnega vedenja v prihodnosti.

Ti profili se tako lahko uporabljajo za ciljanje na
posameznike s komercialnimi ponudbami, ne da bi ti
za to vedeli.

Posameznikom prilagojena (osebna) priporočila so
resna zadeva!
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TVEGANJA PROFILIRANJA: OSEBNA PRIPOROČILA

Ker so priporočila lahko prilagojena na podlagi
profiliranja, je napeljevanje k nakupu ponujenih
izdelkov za ciljne posameznike lahko veliko večje.

To lahko potegne posameznike v komercializirane
svetove, katerih cilj je prodati čim več izdelkov,
posamezniki pa se tega dejstva ne zavedajo.

Spletno nakupovanje velja za obliko spletne odvisnosti!
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TVEGANJA PROFILIRANJA: CILJANI POSAMEZNIKI

Profiliranje lahko predstavlja tudi osnovo za
sprejemanje odločitev, ki lahko negativno vplivajo na
realni svet posameznikov.

Primeri uporabe profilov za ciljanje na posameznike :

• omejevanje svobode potovanja z letalom ali
pridobivanja določenih izdelkov ali storitev.

• izključitev oseb z visokim tveganjem iz paketov
zdravstvenih zavarovanj ali hipotek (posamezniki z
nadpovprečno verjetnostjo, da bodo zboleli za smrtno
nevarno boleznijo).
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TVEGANJA PROFILIRANJA: VLADNO PROFILIRANJE

Ob grožnji terorizma in pritiskih na številne zahodne
vlade, da bi se učinkovito borile proti kriminalu, se
domnevno znatno povečuje vladno profiliranje.

Veliko vladnih praks profiliranja spada pod okrilje
nacionalnih obveščevalnih agencij, zato je težko vedeti,
v kakšnem obsegu se dejansko izvaja vladno
profiliranje (Brown in Korff, 2009).
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TVEGANJA PROFILIRANJA: CILJANO OGLAŠEVANJE

Pogosteje bomo pri naših spletnih dejavnostih naleteli na
profiliranje komercialnih strank - od priporočil za izdelke v
aplikacijah do ciljanih oglasov, ki temeljijo na zgodovini
brskanja.

Naučiti bi se morali prepoznavati ciljna sporočila, s katerimi
se srečujemo na spletu, ali načine, kako podjetja poskušajo
neopazno sprožiti potrebe in želje, da bi povečala svoj
dobiček.
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TVEGANJA PROFILIRANJA: DOLGOTRAJNI VPLIV

Vsakdo lahko utrpi potencialno negativne posledice zaradi
ukrepov, ki se izvajajo na spletu, namerno ali po naključju /
nezavedno.

Pritegnitev pozornost policije po uporabi nekaterih ključnih
besed, ki so v spletnem pogovoru vzbudile sum.

In ker internet 'nikoli ne pozabi', pomislite na potencialne
posledice za prihodnost!

Primer: manj priložnosti v življenju zaradi prepovedi ali
omejitev.



• Naša spletna identiteta, tudi delna, ima vrednost, denarno ali drugače.
• Profiliranje se nanaša na uporabo „prefinjenega prepoznavanja vzorcev“ s strani vlad

in podjetij za izluščenje pomembnih informacij iz masovnih podatkov.
• Vpliv profiliranja je večinoma viden s ciljanim oglaševanjem in prilagojenimi priporočili.

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

ZAKLJUČKI
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REFERENCE
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1. Digitalna identiteta napram digitalnemu jazu (video, ki opisuje, kako se oblikuje vaša
identiteta na spletu)

2. Požarni zid spletne aplikacije definicija
3. Proti vohunska programska oprema definicija
4. Večfaktorska overitev definicija

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

DODATNI VIRI

https://deangroom.wordpress.com/2012/02/11/digital-identity-vs-digital-self/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_application_firewall
https://en.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-factor_authentication


1. Ali ima lahko naša delna spletna identiteta denarno vrednost za tatove identitete?
a. Da
b. Ne

2. Ko tat identitete zbere dovolj osebnih podatkov, da lahko na naše ime vzpostavi lažno
identiteto, se to imenuje
a. Množični kompromis
b. Vzporedna življenja
c. Lažna identiteta
d. Dvojna identiteta

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

KVIZ



3. Kaj so lažna (phishing) sporočila?
a. Sporočila z žaljivo vsebino o nas, ki jih pošiljajo spletni nasilneži (cyber bully).
b. Sporočila, ki oglašujejo izdelke ali storitve, ki jih ne potrebujemo.
c. Sporočila, ki nas skušajo prepričati, da se povežemo na zlonamerno spletno

mesto, zasnovano za krajo naših identitet.
d. Sporočila, ki nas poskušajo prepričati, da doniramo denar za določene namene.

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

KVIZ



4. Ciljno oglaševanje in prilagojene storitve so rezultat profiliranja.
a. Da
b. Ne

5. Profiliranje uporabljajo samo velike multinacionalne družbe.
a. Da, uporabljajo ga internetni velikani, kot sta Facebook in Google.
b. Ne, ga uporabljajo tudi vlade, na primer v boju proti terorizmu.

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

KVIZ



6. Prilagojena priporočila in ciljno oglaševanje
a. nas spodbujajo, da kupujemo stvari, ki jih običajno ne bi kupili.
b. za nas poiščejo najugodnejše ponudbe za stvari, ki jih potrebujemo.
c. omogočajo zavarovalnicam, da nam zagotovijo najprimernejše pakete.
d. nam pomagajo pri naših spletnih nakupih.

1 IDENTITETA IN SPLETNO PROFILIRANJE

KVIZ



2 SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

UČNI CILJI

Ob zaključenem modulu boste lahko:

• prepoznali, kako se profiliranje prične.
• spoznali, kaj je spletno sledenje, kakšne vrste sledenja poznamo in kako se začne.
• razumeli funkcijo sledilcev in prepoznali preproste sledilce.
• razumeli, kako oglaševalci s pomočjo piškotkov zbirajo dolgo sled spletnih mest, ki jih

obiščemo.
• razumeli, kaj je iskanje prstnih odtisov in kako spletne storitve uporabljajo tehnike

iskanja prstnih odtisov, da ugotovijo, ali smo večkratni obiskovalec.
• Spoznali, kako pridobiti nadzor nad svojimi spletnimi podatki z razširitvami brskalnika

proti sledenju ter z Googlovimi nastavitvami zasebnosti in varnosti.



2

Najlažji način je preprosto prošnja, da uporabniki ustvarijo
račun in se prijavijo za uporabo spletne storitve; na primer za
pridobitev izboljšane uporabniške izkušnje ali dostopa do
funkcij, ki niso na voljo neregistriranim uporabnikom.

Na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni ali tablični
računalniki, lahko ponudnik prepriča uporabnika, da namesti
aplikacijo (postopek je podoben postopku ustvarjanja računa).

Vendar pa se pogosto lahko spremljajo tudi uporabniki, ki ne
ustvarijo računa ali namestijo aplikacije z kakšnimi drugimi
metodami.

SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

KAKO SE ZAČNE

ORODNE VRSTICE

ISKANJE PRSTNIH 
ODTISOV

OGLAŠEVALSKA
OMREŽJA

PIŠKOTKI
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SLEDENJE NA SPLETU

V tem poglavju bomo razložili, kaj je spletno sledenje, in
dobili boljši vpogled v vrste sledenja na spletu.

Sledenje na spletu je dejavnost oziroma zmožnost
spletnega mesta, da z uporabo posebnih programskih
orodij sledi obiskovalcem spletnega mesta.



2 SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

SLEDENJE NA SPLETU

Glede na Guardianov članek "Sledenje sledilcem: Kaj so
piškotki? Uvod v sledenje na spletu" obstajajo različne
oblike sledenja na spletu, ki so razložene in opisane
spodaj.
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KAKO SE ZAČNE

Ko obiščemo spletno mesto, se v naš računalnik shranijo sledilni sledilniki (piškotki
(„Cookies“), spletni svetilniki („Web beacons“), Flash piškotki („Flash cookies“),
oznake pikslov („Pixel tags“) itd.).
Koliko sledilcev obstaja na določenem spletnem mestu, je odvisno od tega, koliko jih
je omogočil lastnik spletne strani. Nekatera spletna mesta imajo več kot 60 sledilcev,
ki pripadajo številnim podjetjem.

SLEDENJE PREKO SPLETNEGA BRSKALNIKA (1/3)
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KAKO SE ZAČNE

Niso vsi sledilci nujno povezani s podjetji, ki spremljajo
naše navade brskanja. Pa vendarle, ko 'sprejmemo
piškotke‘, dajemo naše dovoljenje za sledenje vsem
prisotnim sledilcem, vključno s tistimi, ki pošiljajo podatke
podjetjem.

SLEDENJE PREKO SPLETNEGA BRSKALNIKA (2/3)
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KAKO SE ZAČNE

Sledilci zbirajo informacije o tem, katera spletna mesta obiskujemo, pa tudi podatke o
naših napravah.
En sledilnik je morda tam, da lastniku spletnega mesta omogoči vpogled v promet na
svojih spletnih straneh, ostalo pa pripada podjetjem, katerih glavni cilj je ustvariti si
sliko tega, kdo smo, koliko smo stari, kje živimo, kaj beremo in kaj nas zanima.
Te podatke je mogoče nato zapakirati in prodati drugim, npr. oglaševalcem, drugim
podjetjem ali vladam.

SLEDENJE PREKO SPLETNEGA BRSKALNIKA (3/3)
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Sledilna podjetja niso povezana s spletnim mestom, ki ga
obiskujemo. Imenujejo jih "posredniki podatkov" in imajo
ponavadi imena, ki zvenijo kot okrajšave delnic na borzah, kot
so DoubleClick, ComScore in cXense, čeprav je DoubleClick v
resnici v lasti Googla.
Njihova celotna dejavnost temelji na prodaji podatkov o
strankah.
Enako počnejo tudi bolj znana podjetja. Nekateri so celo vidni:
Googleov rdeči G+ gumb je sledilnik, prav tako Facebookov
"like" in Twitterjeva modra ptička.

SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

SLEDILNA PODJETJA

GOOGLEOV G+ 
GUMB

FACEBOOKOV LIKE 

TWITTERJEVA PTIČKA
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Internetni velikani, kot sta Microsoft in Yahoo, pa tudi manjša podjetja zbirajo veliko
informacij o dejavnostih brskanja po spletu s ponudbo priročnih razširitev orodne
vrstice brskalnika.

Po namestitvi orodne vrstice v brskalnik se ljudje strinjajo s splošnimi pogoji brskalnik,
ki običajno omogočajo lastniku orodne vrstice, da zbira podatke o vseh dejavnostih, ki
se izvajajo v tem brskalniku.

Dodatna ugodnost za ponudnike orodnih vrstic je, da lahko ustvarijo uporabniške
profile na podlagi interakcij, ki presegajo njihove lastne storitve.

1. ORODNE VRSTICE (1/3) 
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Prav tako Google Chrome in Mozilla Firefox omogočata
sinhronizacijo računov na različnih napravah, kar končnemu
uporabniku ponuja možnost shranjevanja gesel in računov na
enem mestu ter možnost premikanja zavihkov in oken
brskalnika iz ene naprave v drugo.

Ponudnik storitev lahko v zameno v isti račun poveže več
brskalnikov in zajame uporabniške dejavnosti v več
brskalnikih in napravah.

1. ORODNE VRSTICE (2/3) 
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V teh primerih je razmeroma jasno, da je v zameno za osebne podatke omogočena
izboljšana uporabniška izkušnja.

Čeprav bi bil lahko postopek pridobitve dovoljenja ustvarjanje slike o uporabniku bolj
transparenten, pa večine uporabnike ne skrbi spoznanje, da je so za brezplačno
uporabo storitev elektronske pošte plačali prav z osebnimi podatki.

Veliki ponudniki spletnih storitev si ne morejo privoščiti, da bi z informacijami ravnali
nespoštljivo, saj so stroški zamenjave ponudnika nizki in bi v takšnem primeru izgubili
svoj nabor uporabnikov.

1. ORODNE VRSTICE (3/3) 
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Najpogostejši mehanizem, ki več spletnim mestom omogoča pridobivanje informacij o
dejavnostih uporabnika na spletu, je prek zelo majhnih besedilnih datotek, znanih kot
piškotki.
Piškotki so bili prvotno izumljeni z namenom, da bi spletna mesta shranjevala
informacije med različnimi spletnimi stranmi, npr. ko so predmeti v košarici, je
košarica ponavadi shranjena v piškotek.
Piškotki se lahko uporabljajo tudi za shranjevanje gesel ali odgovorov na vprašanja na
obrazcih, na primer za hranjenje e-poštnih naslovov, številk kreditnih kartic, datuma
rojstva itd.

2. PIŠKOTKI (1/7) 
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V nasprotju s splošnim prepričanjem piškotki ne vsebujejo programov, zato v
računalnik ne morejo namestiti ničesar.
Piškotki običajno vsebujejo niz besedila ali "edinstven identifikator". To deluje kot
oznaka. Ko spletno mesto vidi niz besedila, ki ga je prej nastavilo v piškotek, ve, da je
brskalnik tak, kot ga je videlo že prej.
Piškotki, za katere se zdi, da povzročajo največ polemike, so tisti, s katerimi se
upravlja oglaševanje na določeni spletni strani.

2. PIŠKOTKI (2/7) 
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Razvijalci uporabljajo piškotke za zbiranje zapisov o zgodovini brskanja posameznikov.

2. PIŠKOTKI (3/7) 
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Ko uporabnik prvič dostopa do spletnega mesta s funkcijo piškotka, spletni strežnik
pošlje majhno besedilno datoteko, imenovano piškotek, ki je del željene spletne strani.

Brskalnik shrani piškotek na napravo, vsebino piškotka pa lahko pregleda samo
njegov lastnik, tj. spletno mesto, ki ga je prvotno poslalo.

Ko se vrnete na to spletno mesto, se piškotek, ki je na vaši napravi, pošlje skupaj z
zahtevo po spletnem mestu. Tako lahko spletno mesto prepozna uporabnika, ki se
vrača, po informacijah, shranjenih v piškotku.

2. PIŠKOTKI (4/7) 
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Lastnik spletnega bloga, ki smo ga obiskali, dovoli oglaševalcu, da na to spletno
mesto postavi oglas. Običajno to prihaja s strani podjetja, specializiranega za spletno
oglaševanje. Ker je oglaševalcu dovoljeno prikazovanje oglasa, lahko piškotek
pošljejo tudi v naš brskalnik.

Ko obiščemo drugo spletno mesto, npr. vremensko napoved, in lastnik spletnega
mesta uporablja istega oglaševalca, potem lahko oglaševalec prebere njegov
piškotek in bo vedel, da smo spletni blog prebrali pred vremensko napovedjo, tudi če
je med obema dostopoma minilo veliko dni.

Oglaševalec v daljšem časovnem obdobju zbere dolgo sled spletnih mest, ki jih
obiščemo.

2. PIŠKOTKI (5/7) 
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Niti spletna stran spletnega dnevnika niti vremenska spletna stran ne moreta sami
obsežno profilirati. Ker pa so uporabljali isto oglaševalsko agencijo, lahko ta tretja
oseba izdela podroben profil naših želja.

Podoben postopek se odvija vsakič, ko obiščemo spletno mesto z gumbom Facebook
Like (kjer Facebook registrira vaš obisk), pripomoček za skupno rabo na Twitterju (kjer
Twitter opazi vaš obisk) ali katera koli spletna mesta, ki uporabljajo Google Analytics
(kjer vam Google lahko sledi).

2. PIŠKOTKI (6/7) 
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Čeprav na prvi pogled izgleda drugače, je
piškotke mogoče nadzorovati, vendar le, če
vemo, kako.

Brskalnik lahko namreč nastavimo tako, da
piškotke izbriše vsakič, ko končamo z
brskanjem (poiščite več za FireFox, Internet
Explorer, Chrome, Safari).

2. PIŠKOTKI (7/7) 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Deleting%2520cookies
http://support.microsoft.com/kb/278835
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py%3Fhl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://docs.info.apple.com/article.html%3Fpath=Safari/3.0/en/11471.html
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Flash piškotki: znani so tudi kot "lokalno deljeni
predmeti". To so podatki, ki jih Adobe Flash lahko shrani v
naš računalnik. Zasnovani so tako, da shranijo podatke,
kot so nastavitve glasnosti videoposnetkov ali, morda,
naše rezultate v spletni igri.

3. DRUGI NAČINI SLEDENJA NA SPLETU: FLASH PIŠKOTKI (1/2) 
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Flash piškotki so povzročili polemiko, saj jih ni mogoče izbrisati na enak način kot
druge piškotke. To je pomenilo, da so jih nekatera manj vestna podjetja uporabljala
kot "varnostne kopije piškotkov„ in tradicionalni piškotek naložila nazaj v vaš
računalnik, četudi ste ga izbrisali. Katere informacije so shranjene na spletnih mestih,
lahko nadziramo na spletni strani Adobe.

3. DRUGI NAČINI SPLETNEGA SLEDENJA: FLASH PIŠKOTKI (2/2) 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html
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Ko na spletno mesto naložimo stran, vložimo zahtevo na strežnik tega spletnega
mesta.

Ta strežnik bo zabeležil vrsto vložene zahteve in shranil podatke, kot so: IP naslov, ki
bo lastnikom spletnih strani omogočil sledenje lokaciji, datum in čas, ko je brskalnik
naložil stran, katera stran je bila naložena in na katerem spletnem mestu oz. mestih je
bil brskalnik, preden je prišel na to stran (napotilec).

Strežniški dnevniki so osnova za spletno analitiko in si jih lahko ogledajo le lastniki
spletnega mesta.

3. DRUGI NAČINI SLEDENJA NA SPLETU: STREŽNIŠKI DNEVNIKI
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To so majhni predmeti, vdelani v spletno stran, vendar niso vidni. Znani so tudi kot
"oznake", „hrošči za sledenje", "sledilci pikslov" ali „piksel gifi".

Preprosta različica tega je drobna jasna slika v velikosti slikovne pike. Ko se spletna
stran s to sliko naloži, pokliče strežnik za sliko. Ta "klic strežnika" podjetjem pove, da je
nekdo naložil stran.

3. DRUGI NAČINI SLEDENJA NA SPLETU: SPLETNI SVETILNIKI (1/3) 
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To je zelo koristno za podjetja, ki se želijo naučiti, ali bralci odpirajo
njihova e-poštna sporočila. Ko se spletni svetilnik naloži, podjetja vedo,
kdo je odprl e-pošto in kdaj.

3. DRUGI NAČINI SLEDENJA NA SPLETU: SPLETNI SVETILNIKI (2/3) 

Ta sistem zlorabljajo pošiljatelji neželene pošte, ki
identificirajo aktivne e-poštne račune s pošiljanjem
sporočil, ki vključujejo sledilce pikslov. Zato nas številni
e-poštni sistemi vprašajo, ali zaupamo pošiljatelju, 
preden prikažejo slike.
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Spletni svetilniki so manj uporabni za lastnike spletnih strani, ki že imajo dostop do
svojih strežniških dnevnikov.

Vendar so uporabni za oglaševalce, ki svoje oglase prikazujejo na spletnem mestu ali
storitvah, kjer nimajo dostopa do strežniškega dnevnika. Pogosto oglaševalci v svoje
oglase vdelajo spletne svetilnike, da dobijo predstavo o tem, kako pogosto se oglas
prikazuje.

3. DRUGI NAČINI SPLETNEGA SLEDENJA: SPLETNI SVETILNIKI (3/3) 
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Strojne naprave so edinstveno prepoznane s posebno izbiro nameščene programske
opreme.

Ta edinstvenost se lahko pretvori v dolgo zaporedje števil, ki se imenuje prstni odtis,
saj se lahko uporablja za identifikacijo tako kot resnični prstni odtisi.

Celo pisave, nameščene v računalniku, se lahko uporabljajo za iskanje prstnih odtisov!

4. ISKANJE PRSTNIH ODTISOV (1/2) 
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Preverite storitev Panoptic, ki jo ponuja Electronic Frontier Foundation
(neprofitna organizacija, ki se zavzema za zasebnost na spletu), na
spletni strani panopticlick.eff.org in kliknite gumb “Test me”.

Spletne storitve lahko beležijo prstne odtise za vsako zahtevo in s tem
sklepajo, da je isti brskalnik, kar pogosto pomeni tudi isto osebo,
povratni obiskovalec.

4. ISKANJE PRSTNIH ODTISOV (2/2) 

http://panopticlick.eff.org
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Na srečo je na voljo široka paleta orodij proti sledenju, na
primer razširitve brskalnika proti sledenju, ki vam pomagajo
zaščititi spletno anonimnost, zasebneje brskati in zmanjšati
prisotnost oglasov, hkrati pa pospešiti čas nalaganja strani.

RAZŠIRITVE BRSKALNIKA PROTI SLEDENJU (1/3)

VAROVANJE VAŠIH PODATKOV
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Razširitve proti sledenju delujejo s piškotki; zaznajo njih in njihove vire. Razširitev jih
nato blokira, tako da prepreči viru, da naloži vsebino in s tem spremlja vaše podatke in
aktivnosti.

RAZŠIRITVE BRSKALNIKA PROTI SLEDENJU (2/3)

KAKO DELUJEJO?

VAROVANJE VAŠIH PODATKOV
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Tukaj najdete nekaj primerov razširitev brskalnika proti sledenju, ki jih lahko uporabite:

• Disconnect
• Ghostery
• AdBlock Plus
• Privacy Badger

RAZŠIRITVE BRSKALNIKA PROTI SLEDENJU (3/3)

VAROVANJE VAŠIH PODATKOV

https://disconnect.me/
https://www.ghostery.com/
https://adblockplus.org/
https://www.eff.org/privacybadger
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Google vam omogoča, da upravljate svoje nastavitve zasebnosti in varnosti ter imate
več nadzora nad svojimi podatki.

Na nadzorni plošči vašega Google računa lahko najdete vse svoje podatke. Sem
spadajo: storitve, ki jih uporabljate, vaša zgodovina iskanja, e-poštna sporočila ali kar
koli drugega, kar ustvarite ali naredite. Prav tako lahko prenesete vse informacije.
Obiščite razdelek Moja aktivnost in si oglejte podrobne spletne aktivnosti. Tam se
lahko odločite, kateri predmeti so shranjeni in kateri ne.

Googleov nadzor zasebnosti (1/2) 

VAROVANJE VAŠIH PODATKOV

KAKO DELUJE?
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Na svojem računu lahko izberete tudi nastavitve zasebnosti
in varnosti, ki vam ustrezajo. Lahko pregledate, katere
podatke uporablja Google, in nastavite, kateri podatki bodo
vidni. Upravljate lahko tudi dejavnost v spletu in aplikacijah,
zgodovino lokacij, informacije o napravi, glasovno in zvočno
dejavnost ter zgodovino YouTube.

Več lahko izveste tukaj.

Googleov nadzor zasebnosti (2/2) 

VAROVANJE VAŠIH PODATKOV

https://safety.google/privacy/privacy-controls/


Najpomembnejši zaključek je, da ne moremo sodelovati v spletnem svetu, ne da bi bili podvrženi
spletnemu profiliranju:
• ponudniki storitev lahko na internetu sledijo ljudem preko več naprav hkrati.
• uporabnikom, ki ne ustvarijo računa pri ponudniku informacijskih storitev, je še vedno mogoče slediti z
uporabo kombinacije tehnik vse od piškotkov in prstnega odtisa do uporabe razširitev brskalnika.

Spletno profiliranje pomaga izboljšati kakovost spletnih izkušenj uporabnikov. Vendar pa je istočasno
ogromno identifikatorjev, razvidnih iz podatkov o uporabi, objava katere koli vrste zabeleženih podatkov pa
bo verjetno razkrila natančne informacije o naši identiteti.

2 SPLETNO PROFILIRANJE – KAKO IN ZAKAJ

ZAKLJUČKI
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1. Storitev Panoptic organizacije Electronic Frontier Foundation: panopticlick.eff.org
2. Program za nadzor piškotkov
3. Spletni svetilniki definicija
4. Blokiranje oglasov definicija
5. Sledenje prstnim odtisom v računalništvu definicija
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DODATNI VIRI

http://panopticlick.eff.org
https://www.civicuk.com/cookie-control
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_blocking
https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint_(computing)


1. Z namestitvijo orodne vrstice v naš brskalnik se strinjamo s pogoji storitve, ki
običajno omogočajo lastniku orodne vrstice, da zbira podatke o vseh dejavnostih
v tem brskalniku.
a. Da
b. Ne

2. Oglaševalci uporabljajo piškotke za izdelavo podrobne zgodovine spletnih strani,
ki smo jih obiskali.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



3. Sledilna podjetja so povezana s spletnimi mesti, ki jih obiskujemo.
a. Da
b. Ne

4. Facebookov gumb Like je sledilnik.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



5. Piškotki lahko v vaš računalnik namestijo zlonamerno programsko opremo.
a. Da
b. Ne

6. Ko se strinjamo, da v naš brskalnik namestimo orodno vrstico, osebne podatke
damo v zameno za boljšo storitev.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



7. Uporabo pripomočka Share na spletnem mestu Twitterju omogoča, da profilira.
a. Da
b. Ne

8. Strojne naprave je mogoče edinstveno prepoznati glede na izbiro nameščene
programske opreme.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



3 TEHNIKE IN ORODJA ZA PROFILIRANJE

UČNI CILJI

Ob zaključenem modulu boste lahko:

• spoznali osnove tehnik in orodij za profiliranje.
• prepoznali, kako deluje sledenje lokacij.
• razumeli, kako delujejo naslovi IP z vidika profiliranja.
• spoznali, kako pridobivajo podatke za sledenje lokacije iz spletnih storitev in mobilnih

telefonov.
• prepoznali možne vire lokacijskih podatkov.
• razumeli odnos med profiliranjem in identitetami.
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Sledenje lokacij daje zelo podrobno sliko, kdo smo, kam gremo in s kom preživimo
čas. Oglejte si, kako našo lokacijo spremljamo prek telefona, naših povezav prek
wifija, spletnih mest, ki jih obiskujemo, in platforme družbenih medijev in ponudnikov
e-pošte, ki jih uporabljamo.
Naše naprave - računalniki, mobilni telefoni in tablični računalniki - nenehno javljajo
drugim, kje smo. Zlasti naš mobilni telefon je zelo učinkovita sledilna naprava, beleži
našo lokacijo ves čas, tudi ko nismo povezani z internetom.

SLEDENJE LOKACIJ (1/2)
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Podatki o lokaciji, zbrani skozi čas, lahko povedo
presenetljivo zgodbo o tem, kdo smo in kako je videti
naše življenje.
Dodajte javno dostopne naslove, tvite, fotografije in / ali
telefonske zapise in zgodba bo resnično podrobna.
Informacije o lokaciji lahko razkrijejo ne samo kje živimo
in delamo, temveč tudi podatke o tem, v katero cerkev
zahajamo, katere ambulante, bare, prijatelje in partnerje
obiskujemo, v katerih protestih smo sodelovali ali v
katerih političnih organizacijah ali podpornih skupinah
sodelujemo.

SLEDENJE LOKACIJ (2/2)
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Lokacijske podatke lahko uporabimo tudi za preslikavo naših odnosov z
drugimi. Če smo z drugo osebo ali drugimi ljudmi v določenem času na
istem mestu, je mogoče sklepati, kakšne odnose imamo s temi ljudmi - če
so na primer sodelavci, ljubimci, sostanovalci ali družinski člani.

KARTIRANJE NAŠIH DRUŽBENIH ODNOSOV
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Ali, če vzamemo še en primer, če smo vladni uslužbenec in smo v isti kavarni kot
določen novinar, bi nas lahko označili kot nekoga, ki izdaja informacije.
Ta vrsta podrobne slike je lahko koristna za vse vrste ljudi in organizacije. Podjetja ga
lahko prodajo, da zaslužijo; lahko ga uporabimo tudi za napovedovanje, kje bomo v
določeni točki v prihodnosti.

KARTIRANJE NAŠIH DRUŽBENIH ODNOSOV
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Ko se ena od naših naprav poveže z internetom, ji
ponudnik internetnih storitev omrežja, ki ga
imamo bodisi doma ali v službi dodeli IP naslov.

SPLETNE STRANI, DRUŽBENA OMREŽJA IN PONUDNIKI E-POŠTE: IP NASLOVI (1/2)
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Ta IP naslov je niz številk, ki identificirajo, kdo je ponudnik internetnih storitev, in od
kod se povezujemo. Natančnost te lokacije je odvisna od tega, kako določeni ponudnik
dodeli naslove IP, vendar to je verjetno nekje med ulico, na kateri smo, in mestom.

Vaš IP naslov lahko preverite tukaj.

SPLETNE STRANI, DRUŽBENA OMREŽJA IN PONUDNIKI E-POŠTE: IP NASLOVI (2/2)

http://www.whatsmyip.org/


3 TEHNIKE IN ORODJA ZA PROFILIRANJE

Razen če ne uporabljamo programske opreme, ki skriva naš IP (npr. brskalnik Tor ali
VPN), naš računalnik deli svoj IP z vsakim spletnim mestom in platformo družbenih
medijev, ki jo obiščemo.
Tisti, ki imajo dostop do naših informacij o lokaciji, zato vključujejo tistega, ki je lastnik
spletnega mesta, ki ga obiskujemo, ali ki ima dostop do analitike spletnega mesta,
katero koli podjetje, ki uporablja spletne strani sledilnih tehnologij, vključenih na
spletno mesto, ali tisti, ki lahko prestreže naš internetni promet.

DOSTOP DO IP NASLOVOV
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Če imamo v telefonu vklopljene podatke o lokaciji za
fotografije, bodo te informacije vgrajene v fotografije
(t.im. metapodatki fotografije bodo vsebovali mesto
fotografiranja). Ko pošljemo ali naložimo te fotografije,
lahko svoje podatke o lokaciji delimo brez razmišljanja.
Večina ponudnikov socialnih medijev pridobi podatke o
lokaciji, ko naložimo fotografijo, vendar še vedno
obstaja veliko načinov, kako lahko podatke o lokaciji
združimo iz slik, ki jih delimo.

FOTOGRAFIJE, GOOGLE ZEMLJEVIDI IN DRUGI VIRI PODATKOV O LOKACIJI (1/4)
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Aljazeerina rubrika Ask the Decoder je objavila zgodbo, ki dobro prikaže to dejstvo:
(8.10.2014):
Uporabnica Androida Jean Yang se je poleti 2014 vrnila s potovanja po Evropi. V svojih
obvestilih v storitvi Google+ je našla paket presenečenja: urejen album fotografij z
naslovom "Izlet". Tega ni zahtevala, niti ni sporočila Googlu, da gre na počitnice.
A tega ji sploh ni bilo treba. Googlovi algoritmi so zaznali spremembo v njenem
vsakdanjiku in sklepali, da je na dopustu.

FOTOGRAFIJE, GOOGLE ZEMLJEVIDI IN DRUGI VIRI PODATKOV O LOKACIJI (2/4)

http://america.aljazeera.com/articles/2014/10/8/google-stories.html
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Google+ je lahko organiziral njene fotografije s pomočjo
kombinacije virov informacij: geografskih oznak na
fotografijah (informacije, vgrajene v fotografije, ki zagotavljajo
geografsko dolžino in širino, kjer je bila fotografija posneta),
podatkov o lokaciji iz Google zemljevidov in podatkov GPS.

FOTOGRAFIJE, GOOGLE ZEMLJEVIDI IN DRUGI VIRI PODATKOV O LOKACIJI (3/4)
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Googlovi algoritmi so lahko z uporabo strojnega vida prepoznali lokacije, tako da so jih
primerjali z znanimi mesti.

Do konca potovanja je Google kljub temu, da je bil Jeanin telefon večino časa
dejansko izklopljen, uspel zbrati dovolj informacij, da je njene fotografije uredil v
časovnem zaporedju.

FOTOGRAFIJE, GOOGLE ZEMLJEVIDI IN DRUGI VIRI PODATKOV O LOKACIJI (4/4)
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ODNOS MED PROFILIRANJEM IN IDENTITETAMI

Do zdaj je ostalo še nejasno, kako je profiliranje s strani
podjetij povezano z našo identiteto.

Da bi osvetlili ta postopek, bomo razpravljali o primeru
spletnega podjetja, ki obsežno uporablja profiliranje:
Amazon.com.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Ko uporabnik obišče trgovino Amazon, se njihovi nakupi in zgodovina iskanja shranijo
v osebni profil.
Na podlagi teh informacij uporabnik prejme prilagojene oglase po e-pošti in predloge
za nakupovanje, kadar koli ponovno obišče trgovino, oboje z namenom pomagati
uporabnikom, da najdejo več izdelkov po svojih željah in kupijo več blaga.
Vendar Amazon ne uporablja zgolj zgodovine nakupovanja in iskanja vsakega
posameznika. To zgodovino združuje z zgodovino drugih obiskovalcev trgovine.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Zgodovine nakupov in iskanja kupcev, ki so si ogledali
ali kupili izdelke, podobne tistim, ki si jih je ogledal ali
kupil posameznik, bodo pridružene posameznikovim,
da bi slednji lahko našel še več izdelkov, ki bi lahko
izpolnili njihove želje, tudi če teh ne išče.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Kadar koli kupec kupi izdelek, mu bo prikazan seznam drugega blaga, ki so ga kupili
drugi kupci tega istega izdelka, po načelu "načrtovane srečne naključnosti", tj.
„predpostavke, da če skupina ljudi kupi knjigo A in kupi tudi knjigo B, bi morda druge,
ki kupujejo A, zanimala tudi B.„ (Weinberger, 2007: 59)
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Zato se skupinsko vedenje nakupov strank kombinira z osebno zgodovino iskanja in
nakupovanja posameznikov in vodi v zapleten in izpopolnjen profil, ki se uporablja za
oblikovanje prilagojenih predlogov izdelkov.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Če pogledamo rezultat kombinacije skupinskega in osebnega vedenja iskanja in
nakupa v trgovini, kot je Amazon, je takoj razvidno, da se lahko predstavljena in
vsiljena oseba razlikujeta, preprosto zato, ker združevanje teh dveh nizov podatkov
lahko privede do predlogov izdelkov, ki sploh ne ustrezajo našim osebnim željam.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Medtem ko Amazon uporablja zelo velike nabore
podatkov za ustvarjanje predlogov o svojih izdelkih,
bomo občasno še vedno čutili občutek presenečenja
ali odtujenosti nad predlogi izdelkov, ki so nam jih
ponudili, saj kot edinstveni posamezniki očitno nismo
vedno usklajeni z interesi drugih.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

V zgornjem primeru Amazona smo opisali, kako se zgodovina osebnega iskanja in
nakupov posameznikov kombinira z zgodovino skupine. Toda pogosto profiliranje s
strani podjetij temelji na veliko bolj prikritih in implicitnih zaznamkih, na primer
posameznikovih podatkih o obisku stran (ang. clickstream), tj. na beleženju vseh
povezav, na katere je posameznik kliknil med navigacijo po spletnem mestu, na primer
v spletni trgovini.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Pot, ki jo uporabniki izberejo za krmarjenje po informacijah,
pove nekaj o tem, kaj se jim zdi oziroma ne zdi ustrezno in
zanimivo, zato lahko snemanje teh podatkov (zelo podrobno)
in njihova analiza za pridobitev smiselnih vzorcev privede do
boljšega vpogleda v to, kaj uporabnik išče in potencialno za
prodajo več izdelkov ali za opravljanje bolj osebno ustreznih
storitev.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Upoštevajte, da v tem zadnjem primeru uporabnik ne pušča informacij, ki jih
uporablja, namerno, temveč se le-te pridobijo iz njegovih vzorcev vedenja.
Upoštevajte tudi, da ta oblika profiliranja, bolj kot katera koli, o kateri smo že govorili,
lahko privede do pomembne razlike med osebnostjo, ki jo posameznik predstavlja v
spletu, in osebnostjo, ki mu jo prisodi algoritem, ki izvaja profiliranje (profiler).
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE

Prvič je temu tako, ker profiler uporablja tako informacije, ki jih oseba namerno daje,
kot tudi informacije, ki jih oddaja nenamerno med brskanjem po spletu, kot smo videli
v razpravi o snemanju klikstrima.
Drugič je temu tako, ker profiler kombinira podobo posameznika, ki izhaja iz teh dveh
virov informacij, z informacijami, ki jih drugi dajejo in oddajajo.
Nastala slika se projicira na posameznika kot vsiljena osebnost, kot je prikazano na
naslednji sliki.
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PROFILIRANJE IN IDENTITETE
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ZAKLJUČKI

Sledenje lokaciji daje podrobno sliko, kdo smo, kam gremo in s kom preživimo čas.
Mobilni telefoni olajšajo sledenje lokaciji, tudi ko niso prijavljeni na spletu.

Informacije o lokaciji lahko sčasoma razkrijejo veliko. Z dodajanjem javno dostopnih
naslovov, tvitov, fotografij in / ali naših telefonskih zapisov postane zgodba resnično
podrobna. Podatke o lokaciji lahko uporabimo tudi za kartiranje naših odnosov z
drugimi.
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ZAKLJUČKI

Za pridobivanje informacij o lokaciji se uporabljajo tudi IP naslovi in fotografije, naloženi
prek družabnih omrežij.

Razmerje med spletnimi identitetami in profiliranjem je mogoče ugotoviti v Amazonovi
storitvi prilagojenih priporočil, ki lahko projicira drugačno osebo, saj lahko obstaja velika
razlika med osebnostjo, ki jo posameznik predstavi v spletu, in osebnostjo, ki mu jo
prisodi profiler.
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1. Naš mobilni telefon ves čas beleži našo lokacijo - tudi ko nismo povezani z
internetom.
a. Da
b. Ne

2. Podatke o lokaciji lahko podjetja prodajo za zaslužek.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



3. Podatke o lokaciji lahko uporabimo tudi za napovedovanje, kje bomo v določeni točki
v prihodnosti.
a. Da
b. Ne

4. Katere od naslednjih programskih rešitev ni mogoče uporabiti za skrivanje našega IP-
ja?
a. VPN c. TOR brskalnik
b. Proxy d. P2P odjemalec
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KVIZ



5. Podatke o lokaciji se lahko razbere iz slik, ki jih delimo prek družabnih omrežij.
a. Da
b. Ne

6. Prilagojene storitve priporočanja (npr. Amazon) bodo vedno dajale predloge, ki
ustrezajo našim željam.
a. Da
b. Ne
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KVIZ



Janet je šest mesecev zalezoval duševno nestabilen sosed, preden se je preselila na
novo lokacijo. Glede na to, da je njen zalezovalec precej izkušen z IT-jem, želi biti Janet
prepričana, da ne bo slučajno razkrila spletnih informacij o svoji novi lokaciji.

Sedaj, ko ste preučili vse teme in z njimi povezane vsebine v tem modulu nas zanima,
kako lahko Janet stori, da ne bi razkrila kakršnih koli podatkov o svoji novi lokaciji v
spletu?

MODULE #

NALOGA



KRAJA IDENTITETE Izguba nadzora nad eno ali več naših delnih identitet

PARALELNA ŽIVLJENJA Ko napadalec zbere dovolj osebnih podatkov, da v našem imenu vzpostavi novo delno
identiteto

OSEBNA PRIPOROČILA Predlogi za izdelke glede na profil potrošnika

SLEDENJE NA SPLETU Dejavnost (in sposobnost) spletnega mesta za sledenje obiskovalcem spletnega mesta

PIŠKOTKI Majhni koščki besedila, ki jih naložijo v naš brskalnik, ko brskamo po spletu

SPLETNI SVETILNIKI Majhni predmeti, vdelani v spletno stran, vendar niso vidni. Znani tudi kot "oznake", 
„hrošči za sledenje", "sledilci pikslov" ali „piksel gifi".

PROFILIRANJE Uporaba „prefinjenega prepoznavanja vedenjskih vzorcev" s strani oblasti in podjetij, ki
uporabljajo to tehniko za črpanje pomembnih informacij iz množice podatkov. 
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