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ЕТИЧКА ПИТАЊА ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА



ИНФОРМАЦИЈСКА ЕТИКА

У савременом глобализованом свету нове 

технологије се развијају великом брзином, па се као 

најважније технологије данашњице издвајају 

телекомуникације, електроника, компјутери, 

информатизација итд... Употреба информационе 

технологије покреће значајна питања, тако да су 

етички проблеми веома важна пратећа појава 

дигиталне економије, и то без обзира да ли се ради о 

надгледању.



ЕТИКА И МОРАЛНЕ НОРМЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Нема сумње да нове технологије уводе нове приступе 

неетичком понашању, али то је већ позната ствар. Једна од 

највећих брига јесте лакоћа којом се личне информације могу 

прикупљати и делити преко интернета. Основна вредност још 

увек је приватност. Једна од последица нарушавања нечије 

приватности може да буде и тзв. крађа идентитета. 

Снабдевени персоналним информацијама, крадљивци 

идентитета могу да отворе рачуне у банкама, обављају 

куповину.. На тај начин жртву може да оптерети финансијски, 

а у неким случајевима да јој направи и криминални досије.





РАЧУНАРСКИ КРИМИНАЛ

Рачунарски криминал је општи појам који обухвата 

кривична дела која се врше посредством рачунарског 

система или мреже. Већину рачунарских злочина 

почине инсајдери компаније, а њих не пријављују 

властима, чак и када су ухваћени на делу. 

Организовани криминал је одавно прешао на 

рачунарску технологију. Најновији извештаји 

компаније AreSight су алармантно показали да 

компаније годишње губе 3,8 милијарди долара, од 

рачунарског криминала.



САЈБЕР (CYBER) КРИМИНАЛ

Сајбер криминал представља облик криминалног понашања, код кога се 

коришћење рачунарске технологије испољава као начин извршења кривичног дела.

ТИПОВИ САЈБЕР КРИМИНАЛА

Сајбер криминал у ужем смислу - као свако незаконито понашање усмерено на 

електронске операције сигурности

Сајбер криминал у ширем смислу – као свако незаконито понашање везано за 

компјутерски систем и мрежу укључујући и такав криминал какво је незаконито 

поседовање преко компјутерских система и мрежа

Конкретни облици овог криминалитета су : 

* Оштећење компјутерских програма или података

* Компјутерске саботаже и шпијунажа

* Неатуроизвони приступ рачунарском систему или мрежи



ВИРУСИ

Компјутерски „вирус“ дефинишемо као програм који „инфицира“ остале програме 

модификујући их да укључују његову напредну копију. Са инфицираног подручја, вирус 

се може ширити кроз компјутерски систем и мрежу користећи ауторизацију сваког 

корисника. Сваки програм који се инфицира се такође понаша као вирус, и стога 

„инфекција“ расте.

Рачунарски вируси су писани са намером да поремете рад рачунара. Названи су тако 

јер имају способност разможавања. Они сами себе ископирају на више места на диску. 

Вирус тако на неки начин мора да се прикачи за домаћина и то тако да када се заврши 

домаћин изврши се и вирус.



ЗЛОУПОТРЕБЕ И ПРЕВАРЕ ПРИМЕНОМ НОВИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА

Нове технологије пружају велике могућности за различите врсте 

злоупотреба и превара, највише из разлога  што механизми заштите 

пословања на интернету још увек нису довољно развијени. Данас многи 

преваранти користе Интернет за различите врсте злоупотреба. Према 

истраживању америчког удружења за заштиту потрошача, чак 98% 

испитаних је рекло да су бар једном добили e-mail у којем су им биле 

понуђене финансијске услуге или необични пословни предлози. Једна од 

најраспрострањенијих облика кривичног дела је превара позната као 

„Нигеријска превара“. То је метода вршења кривичног дела преваре уз 

помоћ рачунара и најчешће почиње писмом или електронском поруком. 

Поред тих превара постоје и преваре на друштвеним мрежама, 

кладионичарска превара, телефонска превара, „Црна превара“, е-mail са 

тројанцима...





ЗАКЉУЧАК

Један од видова борбе против рачунарског криминала је 

стална едукација кроз честе тренинге који обезбеђују 

успешност у откривању кривичних дела, доказе и самих 

починиоца. Едукација у том смислу мора бити на нивоу 

сарадње са представницима земаља које имају завидне успехе 

у борби против рачунарског криминала и на интернационалном 

нивоу. Рачунарским системима не представљају само претњу 

људи, њима такође прете софтверски багови и хардверски 

кварови. Како се брзина, снага и комплетност оружаних 

система повећава, многи се плаше да су људи истиснути из 

процеса доношења одлуке.


