Kriminalitetsbekæmpelse på internettet
Redegørelse over DK Hostmaster og DIFOs indsats mod
internetkriminalitet, der vedrører IPR-krænkelser
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Resumé
DK Hostmaster indførte ultimo 2017 en skærpelse af identitetskontrollen for danske og udenlandske kunder. Det skete på
baggrund af en høring, som DIFO / DK Hostmaster afholdte den 6.
juni 2016 blandt parterne i internetsamfundet om bekæmpelse af
kriminalitet på nettet.
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Prognose

Danske kunder skal nu dokumentere deres identitet ved brug af
NemID ved oprettelse af et nyt domænenavn samt ved adgang til
DK Hostmasters selvbetjening.
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Udenlandske kunder bliver i forbindelse med oprettelse af nye
domænenavne risikovurderet. Vurderer DK Hostmaster, at risikoen er høj, skal kunden dokumentere sin identitet,
inden kunden kan få råderet over domænenavnet. Vurderer DK Hostmaster, at der er en lav risiko, får kunden
råderet over domænenavnet med det samme men skal inden for 30 dage dokumentere sin identitet. Vurderer
DK Hostmaster, at der ingen risiko er, får kunden domænenavnet med det samme.
Kan eller vil kunden ikke dokumentere sin identitet slettes domænenavnet.
DK Hostmaster har ydermere siden 19. december 2017 gennemført en skærpet kontrol af identiteten på eksisterende kunder, der samlet set har fjernet 2.781 domænenavne fra zonen.
I tillæg hertil kommer 799 domænenavne, der siden 1. januar 2018 er blevet beslaglagt, og 236 domænenavne
der ikke er blevet oprettet i zonen, fordi dokumentationskravet af identitet ikke er opfyldt.
Samlet set er 3.816 domænenavne slettet eller forhindret oprettet som følge af DK Hostmasters indsats med
at kontrollere identiteten på kunderne.

Markant færre fupbutikker
DK Hostmaster fik inden idriftsættelsen af den skærpede identitetskontrol gennemført en analyse, der indikerede, at 3.075 webbutikker i .dk zonen kunne mistænkes for at være en fupbutik svarende til 6,74 % af alle webbutikker i .dk-zonen.
Sammenlignes denne gruppe med den gruppe af domænenavne, som DK Hostmaster har fjernet som følge af
den skærpede identitetskontrol, og de beslaglæggelser der har været i perioden, så har DK Hostmaster fjernet
domænenavne svarende til 85% af de 3.075 webbutikker, der blev identificeret i analysen.
Analysen er blevet gennemført igen efter, at DK Hostmaster har kørt en risikovurdering af alle eksisterende
udenlandske kunder, og den indikerer nu, at 1,03% af alle webbutikker er fupbutikker. Dette svarer til et faktisk
fald på 2.622 fupbutikker.
Nov. 2017

Mar. 2018

Mistænkte IRP-krænkende hjemmesider i forhold til antal aktive hjemmesider i lokal zone.

0,43%

0,25%

0,05%

0,17%

0,28%

0,04%

Mistænkte IPR-krænkende hjemmesiders andel
i forhold til antal webbutikker i lokal zone.

9,08%

9,52%

2,90%

6,33%

6,73%

1,03%

Kilde: EIT-undersøgelse. Det skal bemærkes, at kun zonerne for .dk og .se er 100% komplette ved undersøgelsens gennemførsel.

Med disse tiltag under ét konkluderer DK Hostmaster, at misbruget med fupbutikker er reduceret
markant, og at .dk zonen dermed er blevet en mere sikker zone.
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I april – maj 2018 vil DK Hostmaster fortsat gennemføre indsatser rettet mod DK Hostmasters eksisterende
kunder. Det er DK Hostmasters forventning, at der i denne periode vil kunne identificeres yderligere kunder, der
skal udsætte for identitetskontrol.

Baggrund
Over de seneste år har man konstateret en stigning i den internetbaserede kriminalitet, der involverer et .dk
domænenavn og vedrører IPR-krænkelser.
Krænkelserne forekommer ved, at der etableres webbutikker, hvorfra der sælges kopiprodukter, der fremstår
som varer fra etablerede varemærker. Produktet, der derefter leveres, er i en markant dårligere kvalitet end det originale produkt, og
er typisk en ulovligt produceret kopi.
Disse webbutikker – også kaldet fupbutikker - udgiver sig med
andre ord for noget, de ikke er.

3560

Prognose

Stigningen i denne kriminalitetsform kan bl.a. ses i antallet af .dkdomænenavne, der beslaglægges efter anmeldelse af SØIK* og
behandling i retssystemet.
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I figurerne vises udviklingen over de seneste år med tal op til dags
dato (21. marts 2018).
Der ses en vækst i antallet af beslaglæggelser fra 2016 til 2018.
Benyttes de foreløbige tal for 2018 til at lave en prognose for 2018 ses en markant stigning fra 2017 til 2018.
Under ét bekræfter tallene, at situationen med misbrug af .dk-domænenavne er stigende.

Tidligere misbrug på .dk-domænenavne
Vi har tidligere set et udbredt misbrug af .dk domænenavne til
typosquatting, hvor stave- og slåfejl udnyttes til at skabe trafik
på egen hjemmeside eller andre kriminelle formål.
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DK Hostmaster tog i 2010 initiativ til en række ændringer i vilkårene for brugsretten til et domænenavn, hvilket
betyder, at DK Hostmaster nu kan handle såfremt, der bliver indbragt en klage over en potentiel typosquatting-situation.
Denne handlemulighed har medvirket til en nedbringelse af problemet således, at der kun blev anmeldt 38 sager
om typosquatting til DK Hostmaster i 2017 mod 970 i 2009.

Problemet med IPR-krænkelser og fupbutikker
Misbruget af .dk domænenavne kommer som nævnt til udtryk ved, at der på et givent domænenavn oprettes en
webbutik, der efterfølgende misbruges til at sælge kopiprodukter.
DK Hostmaster har analyseret på de domænenavne, som DK Hostmaster har modtaget kendelse om at overdrage til SØIK som følge af en beslaglæggelse. Denne analyse viser:
 Hovedparten af kunderne er kinesere
 Enkelte kunder har flere domænenavne
 Bestillingen af domænenavnene sker ofte umiddelbart efter, at domænenavn er blevet ledigt

DK Hostmasters fokus
*Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
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DK Hostmaster foretager ikke kontrol af det indhold, der findes på en hjemmeside på et konkret domænenavn.
Det er uforeneligt med DK Hostmasters rolle som infrastrukturleverandør.
DK Hostmaster ser derfor ikke af egen drift på indholdet af hjemmesider, men har dog mulighed for at reagere
og også suspendere eller blokere et specifikt domænenavn, såfremt en række betingelser er opfyldt.
Disse betingelser fremgår af DK Hostmasters vilkår for at have et .dk domænenavn:
 Ved typosquatting, dvs. udnyttelse af stave- og slåfejl til at skabe trafik på egen hjemmeside (Vilkår 9.1)
 Ved en åbenlys risiko for økonomisk kriminalitet, phishing, kompromittering af it-udstyr og/eller stærkt
krænkende indhold kombineret med en forvekslingsrisiko med tredjepart (Vilkår 9.2)
 Ved åbenbart ulovlige handlinger, der krænker væsentlige sikkerheds- og samfundsmæssige hensyn. (Vilkår
9.3)
Herudover efterkommer DK Hostmaster afgørelser og kendelser fra danske domstole og fra Klagenævnet for
Domænenavne, der pålægger DK Hostmaster at suspendere domænenavnet.

Skærpet identitetskontrol
På baggrund af en høring blandt internetsamfundets medlemmer, der blev gennemført i juni 2016, blev det besluttet af DIFOs og DK Hostmasters bestyrelse, at DK Hostmaster skulle skærpe kontrollen med hvem, der står
bag et .dk-domænenavn.
Dette sker med udgangspunkt i domæneloven, hvor det er stadfæstet, at DK Hostmaster er forpligtet til at
sikre, at kundeinformationerne bag et domænenavn er retvisende.
Derfor foretager DK Hostmaster nu kontrol af ansøgers identitet og kontaktoplysninger ved oprettelse af et domænenavn. Da de teknologiske muligheder er meget forskellige fra land til land, skelnes der i kontrollen mellem
danske og udenlandske oprettelser:
 For kunder med adresse i Danmark er brug af NemID til identitetskontrol obligatorisk. Hvis ikke NemID anvendes, slettes det domænenavn, der er ansøgt om.
 For kunder med adresse uden for Danmark gennemføres en risikobaseret vurdering af kunden. DK Hostmaster fremsender en anmodning om dokumentation af kundens identitet, hvis risikoen vurderes høj. Modtages
dokumentationen ikke inden for 30 dage, slettes domænenavnet.

Indsats rettet mod danske kunder
DK Hostmaster indførte 8. november 2017 obligatorisk brug af NemID ved brug af DK Hostmasters selvbetjeningsløsninger og i forbindelse med oprettelse af et domænenavn.
Siden starten på den obligatoriske brug af NemID er i alt 82.100 danske kunder blevet valideret ved brug af
NemID, hvilket giver så sikker en kontrol af identiteten, som det maskinelt er muligt. Dette svarer til 12,4% af
alle danske kunder.
Da NemID er obligatorisk ved såvel oprettelser som ved brug af DK Hostmasters selvbetjeningsløsning ses et
samlet antal NemID-kontrollerede kunder, der er væsentligt større end antallet af oprettelser i perioden.
(fra 8. november 2017 til 21. marts 2018)

Indsats rettet mod udenlandske kunder
DK Hostmaster indførte den 19. december 2017 en ny proces for at sikre identiteten af udenlandske kunder.
Denne proces er rodfæstet i de vilkår, der trådte i kraft samme dag.
Her gennemføres en risikovurdering af de udenlandske kunder på baggrund af de informationer, kunden giver
ved ansøgningen om domænenavnet, selve domænenavnet og de karakteristika, der knytter sig til ansøgningen
om domænenavnet.
Såfremt der konstateres en risiko, vil kunden blive bedt om at dokumentere sin identitet. Dette sker gennem et
værktøj, der bl.a. bruges af banker til dokumentation af identitet for at imødegå hvidvask af penge.
Såfremt der er konstateret en høj risiko, skal kunden dokumentere sin identitet inden for 30 dage for at opretholde retten til domænenavnet. Sker dette ikke, slettes domænenavnet efter 30 dage. Domænenavnet lægges
først i zonen, når identiteten er dokumenteret.
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Konstateres der forhøjet men ikke høj risiko, vil domænenavnet blive oprettet og lagt i zonen, og en eventuel
hjemmeside vil derfor kunne tages i brug med det samme. Kunden skal dog inden 30 dage dokumentere sin
identitet. Sker dette ikke, vil domænenavnet blive slettet og dermed blive taget ud af zonen.

Modern Sole Registry
Når DK Hostmaster er i stand til at lave denne skærpede identitetskontrol, der er dækkende for alle kunder,
skyldes det, at .dk administreres efter modellen Sole Registry.
I Sole Registry er man kunde direkte hos DK Hostmaster, selvom brugsretten til et domænenavn formidles igennem en forhandler. Derved har DK Hostmaster mulighed for at stille konkrete krav direkte til kunden.
DK Hostmaster har derfor også mulighed for at handle, hvis kunden ikke lever op til de krav, som DK Hostmaster
stiller til kunden.
Over for Sole Registry-modellen står en Shared Registry-model, hvor kundens eneste kunde-leverandørforhold
er med forhandleren af domænenavne. Hvis DK Hostmaster var et Shared Registry ville etablering af en specifik
praksis, som f.eks. identitetskontrol skulle ske igennem samtlige forhandlere, der skulle levere samme service
over for kunderne.
Det er bestyrelserne i DIFO og DK Hostmasters overbevisning, at Sole Registry i en moderniseret model, hvor
forhandlerne har stor frihedsgrad til at håndtere kundeforholdet, er dét, der tjener kunderne bedst. Den sikrer
balancen imellem en fri og lige adgang til at få et domænenavn, men giver samtidig mulighed for at håndhæve
principper, som sikrer en sikker og tryg .dk zone. Samtidig giver Sole Registry-modellen kunden mulighed for frit
at vælge mellem forhandlere.

Misbrug af .dk domænenavne til IPR-krænkelser
Inden DK Hostmaster igangsatte initiativerne for at styrke identitetskontrollen af såvel danske som udenlandske kunder, gennemførte DK Hostmaster en analyse af, i hvilket omfang, der
kan konstateres misbrug af danske .dk-domænenavne til fupbutikker.

Det samlede antal hjemmesider, der
mistænkes for IPR-krænkelser i forhold
til det samlede antal hjemmesider

Denne analyse blev gennemført af EIT DK. EIT DK har i regi af Cybercrime.
eu udført forskellige analyser med særligt fokus på misbrug af domæneavne til IPR-krænkelser.
Analysen gennemføres med brug af en web-crawler, der gennemløber alle
tilgængelige hjemmesider i .dk-zonen. Når web-crawleren identificerer en
webbutik, undersøges denne for en række karakteristika for at afdække,
om webbutikken synes ægte, eller om der er indikationer på, at det er en
fupbutik.
Alle andre former for hjemmesider
 1.095.019
99,72%
Mistænkte hjemmesider
 3.075		
0,28%

Det samlede antal webbutikker i forhold
til det samlede antal analyserede
hjemmesider.

Analysen viste, at der kunne rettes en særlig mistanke mod 3.075 af de
1,33 mio. domænenavne, der er i den danske zone, for at krænke IPR. Dette
sker med udgangspunkt i de algoritmer, som EIT DKs software bruger til at
identificere de webbutikker, der sælger kopivarer.

Ikke webbutikker
 1.052.406
Webbutikker
 45.688		

95,84%
4,16%

Dette svarer til 0,23% af alle domænenavne eller 0,28% af alle
domænenavne, hvorpå der er en hjemmeside.
Samme analyse fortæller, hvor mange aktive webbutikker der findes på
danske domænenavne. 45.688 af de 1,33 mio. domænenavne kan identificeres som web-butikker, hvilket svarer til 3,43% af alle domænenavne i
zonen.
Forholdes de 3.075 identificerede webbutikker, som i analysen mistænkes
for at være fupbutikker, med de 45.688 identificerede webbutikker, indikerer det, at 6,73% af alle webbutikker er fupbutikker.

Med en mistanke om knap 7% fupbutikker ud af alle umiddelbart identificerede webbutikker, kan der konstateres et
reelt problem for brugerne af webbutikker på .dk-domænenavne.
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Til sammenligning ses her sammenlignelige tal for udvalgte lande i Europa, hvor data har været tilgængelige.

Mistænkte IRP-krænkende hjemmesider i forhold til antal
aktive hjemmesider i lokal zone.

0,28% 0,25% 0,05% 0,17% 0,43%

Mistænkte IPR-krænkende hjemmesiders andel i forhold til
antal webbutikker i lokal zone.

6,73% 9,52%

2,9%

6,33% 9,08%

Kilde: EIT-undersøgelse. Det skal bemærkes, at kun zonerne for .dk og .se er 100% komplette ved undersøgelsens gennemførsel.

Resultater af DK Hostmasters indsats
DK Hostmasters indsats har primært rettet sig mod at kontrollere identiteten af udenlandske kunder.
Antallet af sager, der involverer danske kunder, er meget lavt.

Udenlandske kunder i fokus
Efter DK Hostmaster har idriftsat den risikobaserede metode, kan følgende konstateres:
 Der er blevet identificeret en del kunder, der efter risikovurderingen var kategoriseret som høj risiko (”rød”)
og i mindre grad kunder, hvorpå der blev konstateret en mindre risiko (”gul”).
 Efter en periode med risikovurderingen i drift er der sket et fald i kunder, der kategoriseres som ”røde”.
Dette ses i følgende figur, der viser den faktiske fordeling af ansøgninger fordelt efter, hvordan de er blevet
vurderet i DK Hostmasters risikovurdering.
Figuren viser, at DK Hostmaster straks efter implementering af den risikobaserede vurdering fandt en del, der
blev identificeret med høj risiko, og at dette antal efterfølgende er faldet.
DK Hostmaster har gennemført en manuel verifikation af alle udenlandske kunder, der har indsendt dokumentation, og hvor dokumentationen er blevet godkendt. Der er ikke aktuelt indikationer på, at disse domænenavne
anvendes til kriminelle formål.
Ligeledes har DK Hostmaster gennemført en manuel verifikation af alle de domænenavne, som er blevet registreret af udenlandske kunder fra 20. februar til 21. marts 2018. Der er ikke aktuelt indikationer på, at disse
domænenavne anvendes til kriminelle formål.
Procentuel fordeling af udenlandske domæneansøgninger per dag per risikoniveau
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Ingen risiko

Samlet set indikerer dette, at DK Hostmasters risikobaserede vurdering af udenlandske kunder har en effekt.
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Hvor mange indsender dokumentation?
En vigtig parameter i vurderingen af om det er lykkedes at begrænse
tilgangen af nye fupbutikker, er imidlertid, hvordan kunden svarer efter at
have modtaget en henvendelse fra DK Hostmaster med besked om at
dokumentere sin identitet.

Fordelingen af udenlandske
registranter efter risikoprofil
(alle oprettelser fra 19.12.2017 - 22.3.2018)
1% 2%

Fra idriftsættelsestidspunktet til den 21. marts 2018 er der i alt håndteret
9.880 udenlandske kunder.
97%

Af dem blev 222 markeret som høj risiko og 100 som lav risiko.
Af de i alt 322 kunder, der er blevet bedt om at fremsende dokumentation
for deres identitet, har i alt 20 gjort det.
Ud af de 20 er dokumentationen blevet godkendt for de 15 og afvist
for de 5.

Ingen risiko

Lav risiko

Høj risiko

Hos de kunder, hvor DK Hostmaster har fremsendt et dokumentationskrav pga. en identificeret risiko, ses det, at kun meget få dokumenterer
deres identitet.

Hvor mange er lukket ude af zonen?
Der er en svarfrist på 30 dage, når man som udenlandsk kunde bliver mødt
med kravet om at dokumentere sin identitet, efter at man er blevet risikovurderet ved oprettelse af et domænenavn. Ses der alene på de udenlandske kunder, hvor dokumentations-perioden er udløbet pr. 21. marts 2018 er
billedet, at 17 ud af 259 er blevet godkendt, hvilket svarer til 7%.

Respons fra registranter hvor
dokumentationsperioden er udløbet

1%

7%

92%

For de resterende 93% af kunderne er domænenavnet blevet slettet, enten
fordi dokumentationen er blevet afvist (1%), eller fordi de ikke har svaret på
henvendelsen (92%).
I alt 236 domænenavne er blevet slettet på dette grundlag.

Ikke indsendt

Afvist

Godkendt

Eksisterende udenlandske kunder
DK Hostmaster har i dag ca. 71.000 udenlandske kunder.
Af disse eksisterende kunder må det formodes, at et antal af dem besidder
domænenavne, der i dag anvendes som platform for fupbutikker.
Derfor har DK Hostmaster udsat alle eksisterende udenlandske kunder for
en kontrol af deres identitet.

Respons fra eksisterende
registranter hvis identitet er blevet
kontrolleret
8%

Resultatet af denne kontrol har været, at 2.813 ud af 71.000 kunder er blevet bedt om at dokumentere deres identitet. Disse kunder har i alt brugsretten til 3.395 domænenavne.
Domænenavnet er blevet slettet i de tilfælde, hvor kunden ikke har dokumenteret sin identitet, eller hvor dokumentationen er blevet afvist. Det
betyder konkret, at domænenavnet ikke længere er aktivt og ikke længere
er i zonen. I alt er 3.124 domænenavne blevet slettet.
Af de 2.813 kunder, der er blevet kontaktet, har 87 kunder fremsendt dokumentation. Disse kunder har i alt 271 domænenavne. Dokumentationen
blevet godkendt for de 84 af disse og afvist for de resterende 3 (se figur).
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92%

Slettet pga. manglende dokumentation
Dokumentation godkendt
Dokumentation afvist (0%)

Sammenfald med EIT-undersøgelsen
DK Hostmasters risikobaserede undersøgelse af eksisterende udenlandske kunder identificerer 2.813 kunder
med i alt 3.395 domænenavne.
Som nævnt tidligere gennemførte DK Hostmaster forinden implementeringen af obligatorisk brug af NemID
og risikobaseret vurdering af udenlandske kunder en analyse for at afdække, hvor mange webbutikker der var
under mistanke for at være fupbutikker.
Det er interessant at se på, i hvilket omfang resultatet af identitetskontrollen, der er udført på alle udenlandske
kunder, overlapper med resultatet af EIT-undersøgelsen.

Domænenavne identificeret
i EIT-analysen (3.075)

1.170 / 475 (A)

Domænenavne identificeret af DK Hostmasters
identitetskontrol (3.395)

1.905 (B)

1.490 (C)

Gruppe A indeholder en række domænenavne knyttet til kunder, hvor der ikke er belæg for at sætte spørgsmålstegn ved identiteten på det nuværende grundlag. Dem kan DK Hostmaster kun tage ud af zonen, efter der
er afsagt en kendelse om beslaglæggelse.
EIT-undersøgelsen fandt i november 2017 1.170 domænenavne, der falder i denne gruppe. Siden november 2017
er en række af domænenavnene suspenderet, og en række af dem er i dag beslaglagt af SØIK. Der er af de
1.170 identificerede i dag 475 aktive domænenavne.
Gruppe B er fællesmængden imellem de to grupper og udgør 1.905 domænenavne. I forbindelse med DK Hostmasters identitetskontrol for eksisterende kunder er de domænenavne, hvor kunden ikke har gennemført identitetskontrollen med positivt resultat, nu slettet og fjernet fra zonen.
Gruppe C er de domænenavne, der er knyttet til de kunder, der er fundet i DK Hostmasters identitetskontrol og
ikke i EIT-analysen. Når de ikke er fundet i EIT-analysen, kan det bl.a. skyldes, at der på en række af disse domænenavne (endnu) ikke er en aktiv hjemmeside – og derfor naturligvis heller ikke er en potentiel fupbutik.
Disse domænenavne er nu slettet og ikke længere tilgængelige i zonen.
Det ses af ovenstående, at DK Hostmaster i den konkrete situation er i stand til at agere på de kunder, der
aktivt i dag driver en fupbutik. Dette vel at mærke selvom DK Hostmaster udelukkende handler ud fra informationerne om kundernes identitet.
Af de 3.075, der blev identificeret i analysen, er de 85% i dag slettet eller oprettet på en ny kunde.
Med dette værktøj i hånden er det lykkedes at lukke en stor del af de eksisterende fupbutikker og da tilgangen af nye fupbutikker er begrænset, kan det konkluderes, at DK Hostmaster har reduceret misbruget af .dk
domænenavne til dette formål.
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Aktuelt niveau for misbrug af .dk-domænenavne
til IPR-krænkelser
For at måle den konkrete effekt af Dk Hostmasters tiltag, har DK Hostmaster gentaget analysen udført af EIT
DK som beskrevet tidligere.
Ses der snævert på de væsentligste nøgletal i analysen, nemlig hvor mange af alle aktive domænenavne, der
anses for at blive anvendt som ”fupbutikker” så ses den faldet fra 0.28% til 0,04 %.
I faktisk antal er det et fald fra 3.075 til 453. Eller hvis det måles i forhold til antallet af aktive webshops på .dkdomæner, så ses der et fald fra 6,7% til 1,03 %.
Mistænkte IRP-krænkende hjemmesider i
forhold til antallet aktive hjemmesider i den
lokale zone

Mistænkte IRP-krænkende hjemmesiders
andel i forhold til antal webshops i den
lokale zone

Første analyse

0,28%

6,73%

Anden analyse

0,04%

1,03%

Den udførte analyse bekræfter altså et markant resultat af DK Hostmasters tiltag for at begrænse misbruget
af .dk-domænenavne.

Samlet resultat af DK Hostmasters indsats
DK Hostmasters tiltag har alle haft det formål at begrænse misbruget af .dk-domænenavne for at skabe en
mere sikker zone og opretholde tilliden til danske domænenavne.
Opstilles resultaterne summarisk har de samlet set haft følgende effekt siden idriftsættelse af ny risikobaseret
vurdering af udenlandske kunder 19. december 2018.
Antal kunder der er blevet bedt om dokumentation for identitet i forbindelse med
ansøgningen om et domænenavn, og hvor der ikke er svaret på dokumentationskravet, eller dokumentationen er blevet afvist.
Antal slettede domænenavne på eksisterende kunder efter at der er gennemført
identitetskontrol, og der enten ikke er svaret, eller dokumentationen er blevet
afvist.

2.781**

Antal beslaglagte domænenavne efter kendelse fra domstolene på foranledning
af SØIK.

799

* 4 af disse har indsendt dokumentation, der er blevet afvist
** 3.124 før beslaglæggelser

Samlet set har disse initiativer fjernet 3.816 domænenavne.
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236*

Fremtiden
DK Hostmaster har siden idriftsættelsen af den risikobaserede vurdering af udenlandske kunder i december
2017 fokuseret på at gennemføre den første gennemgang af alle eksisterende udenlandske kunder.
Det har givet de resultater, der er gennemgået i rapporten.
I perioden april – maj 2018 vil der blive gennemført en række justeringer i risikomaskinen, og DK Hostmaster vil
igen i denne periode analysere de eksisterende udenlandske kunder.
Det er DK Hostmasters forventning, at resultatet af dette foreligger primo juni måned 2018.

Undersøgelse
foretaget af EIT DK
/ Henrik Bjørner

NemID-kontrol
taget i drift

Undersøgelse
foretaget af EIT DK
/ Henrik Bjørner

Oktober

Sanering af
eksisterende
udenlandske kunder

Risikomodel
taget i drift

November

December

Januar

Februar

2017

Undersøgelse
foretaget af EIT DK
/ Henrik Bjørner

Sanering af
eksisterende
udenlandske kunder

Marts

April

Maj

Juni

2018

Anvendte termer og begreber
I denne rapport anvendes en række begreber. De væsentligste er forklaret i det efterfølgende.
Kunde: Anvendes om den person, forening eller virksomhed, der har brugsretten til et domænenavn.
Forhandler: Anvendes om DK Hostmasters forhandlere, som er de virksomheder, hvorigennem kunderne køber
deres brugsret til et domænenavn. Kunderne kan ikke ved oprettelsen få en brugsret direkte hos DK Hostmaster,
men vil efter det første år typisk blive faktureret direkte fra DK Hostmaster.
Sole Registry: DK Hostmaster er et Sole Registry. Det betyder i praksis, at alle kunder har et direkte kundeforhold med DK Hostmaster og ikke kun med forhandleren, som man ville se det, hvis det var et Shared Registry.
Det giver i praksis DK Hostmaster mulighed for at stille krav direkte til kunderne, da de er kunder direkte hos DK
Hostmaster. I et Shared Registry er dette ikke muligt og skal reguleres gennem forhandlerne.
Zonen: Zonen dækker over alle de .dk domænenavne, der er tilgængelige. Lidt populært sagt er zonen, der hvor
der bliver slået op, når en web-browser skal finde ud af, hvor en konkret webadresse med .dk skal pege hen.
Web-crawler: Anvendes om et it-værktøj der gennemløber data. I det konkrete tilfælde dækker begrebet over et
stykke software, der gennemløber alle .dk-domænenavne og slår en eventuel hjemmeside op og finder karakteristika på hjemmesiden.
Fupbutik: Anvendes om en hjemmeside med en webbutik på, der anvendes til misbrugsformål. F.eks. ved at der
fra siden sælges kopiprodukter, der ved modtagelse viser sig ikke at være originale af det mærke, de er købt. Det
kan ligeledes dække over sider, der anvendes til at indsamle betalingsinformationer, der efterfølgende anvendes
til kriminelle formål.

11

DK Hostmaster / DIFO er administrator for domænenavne, der ender på .dk. Vi vedligeholder en del af infrastrukturen (DNS)
på den danske del af internettet og administrerer en database (whois) med stamoplysninger på alle, der har registreret et
.dk-domænenavn.
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