Zanim Zaczniemy
Jak bardzo powinieneś się martwić?
Powiedziałbym, że ludzie wpadają w trzy obozy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo komputerowe. Jest
jeden duży obóz ludzi, którzy są błogo nieświadomi. Lubią swoje komputery i gadżety, ale nie martwią
się o bezpieczeństwo. Nazwijmy ten Obóz Pollyanna. Dlaczego ktoś miałby mnie celować? Z pewnością
firmy komputerowe i gadżety zbudowały wiele zabezpieczeń, prawda? Ludzie w tym obozie
prawdopodobnie nie mieli z nimi nic złego i czują się wystarczająco bezpiecznie. (Niemal na pewno
nie.) Jest jeszcze obóz ludzi, którzy są śmiertelnie przerażeni komputerami i życiem online. Odmawiają
zakupów lub bankowości internetowej, ale może wysyłają e-maile, surfują po Internecie, aby coś
sprawdzić i zaabonować na Facebooku. To byłoby bardziej jak Camp Luddite. Z mojego doświadczenia
wynika, że ludzie w tym obozie są starsi - nie dorastali z komputerami i bez nich mogą żyć bez problemu,
dziękuję bardzo. (Możesz też żyć bez "powozów bez konia" - ale dlaczego miałbyś to zrobić?) Jest też
mały obóz ludzi, którzy rozumieją prawdopodobne ryzyko, podejmują odpowiednie środki ostrożności
i prowadzą poufnie ostrożny szacunek dla niebezpieczeństw. To mój obóz. Zupełnie jak Camp
Goldilocks - niezbyt wystraszony, niezbyt obojętny - tylko ostrożnie pewny siebie. Celem tego tekstu
jest przyprowadzenie wszystkich do mojego obozu! Komputery i Internet już zmieniły świat i nie ma
się co oglądać. Jak każde potężne narzędzie, może być używane na dobre i na złe. Nie powinniśmy
unikać tego narzędzia, ponieważ go nie rozumiemy, ale musimy również nauczyć się go właściwie
używać, aby nie zagrażać innym ani nam samym. Samochody mogą być śmiertelnie niebezpieczne, ale
korzyści z mobilności są niewątpliwie warte ryzyka. Jednak w przeciwieństwie do samochodów, gdzie
jesteśmy starannie przeszkoleni, zanim dostaniemy się na autostradę z innymi, nie ma "licencji na
surfowanie po Internecie". Niebezpieczeństwa związane z pilotowaniem 35-funtowego metalowego
pudła z prędkością 70 mil na godzinę są oczywiste dla kierowcy: jeśli się rozbiję, zamierzam poważnie
zranić siebie i prawdopodobnie także innych. Jednak niebezpieczeństwa związane z surfowaniem po
Internecie nie są intuicyjnie oczywiste, a ludzie po prostu nie mają instynktu odczuwania
niebezpieczeństw. Zanim komputery były podłączone do Internetu, ten brak zrozumienia nie miał
większego znaczenia. Jeśli masz problemy z komputerem, zostały one prawdopodobnie spowodowane
przez Ciebie i wpłynęły tylko na Ciebie. Dzisiaj, gdy wszystko jest podłączone 24 godziny na dobę, nasze
komputery są znacznie bardziej podatne na zagrożenia - a utrata bezpieczeństwa przez jedną osobę
może mieć poważne skutki dla wielu innych. Więc jakie są zagrożenia? I jak tam jest źle? Następny
rozdział odpowie na te pytania bardziej szczegółowo, ale zróbmy to na wysokim poziomie. Eksperci ds.
Bezpieczeństwa nazywają tę analizę zagrożeń procesowych.
Analiza Zagrożeń
Pod koniec dnia masz dwie rzeczy, które naprawdę musisz chronić: twoje pieniądze i twoją prywatność.
Podczas gdy oczywiste jest, dlaczego chciałbyś chronić swoje pieniądze, z jakiegoś powodu ludzie
wydają się być wyjątkowo nieroztropni w kwestii prywatności. Jednak prywatne informacje można
również wykorzystać do zdobycia ciężko zarobionej gotówki (więcej o tym za minutę). Większość złych
facetów jest motywowana dobrymi staroświeckimi pieniędzmi. Choć z pewnością jest możliwe, że ktoś
może chcieć cię osobiście skrzywdzić, chyba że jesteś politykiem lub celebrytą, nie jest to najczęstsze
zagrożenie. Istnieje wiele sposobów na zarabianie pieniędzy od ludzi, a hakerzy są niezwykle kreatywni.
Przyjrzyjmy się najczęstszym bezpośrednim zagrożeniom dla twoich pieniędzy i prywatności.
Oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej. Ludzie martwią się bardzo, że informacje o ich karcie
kredytowej zostały skradzione w Internecie, ale w rzeczywistości jest to prawdopodobnie jeden z
najmniej przerażających scenariuszy. Czemu? Tak długo, jak będziesz zgłaszać nieuczciwe opłaty w
odpowiednim czasie, nie będziesz za nie odpowiedzialny. Pewnie, może będziesz musiał dostać nową

kartę kredytową, co jest denerwujące, ale tak naprawdę nie straciłeś żadnych pieniędzy. To nie
powinno nawet wpłynąć na twoją ocenę zdolności kredytowej. Firmy obsługujące karty kredytowe
mają ubezpieczenie i pobierają różnego rodzaju opłaty, aby pokryć takie straty. Dostrzegają również
bardzo dobrą aktywność w wykrywaniu podejrzanej aktywności - najprawdopodobniej złapią za to złe
oskarżenia. Oszustw karty kredytowej jest bardzo poważnym problemem dla firm obsługujących karty
kredytowe, ale nie jest to poważny problem dla posiadaczy kart
Spam i oszustwa. Internet jest spełnionym marzeniem artysty. Nie musisz już raz znajdować i spełniać
swoich oznaczeń, możesz dotrzeć do milionów łatwowiernych osób za niemal zerowy koszt (i prawie
zerowe ryzyko) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szacuje się, że około 70% e-maili to śmieci lub
"spam". To oszałamiająca figura. Filtry spamu teraz przechwytują większość z tych wiadomości e-mail,
a większość pozostałych jest słusznie ignorowana i usuwana. Ale jeśli mogę wysłać 100 milionów emaili za darmo, a tylko 0,1% z tych e-maili jest przeczytanych, wciąż osiągnąłem 100 000 ludzi! Jeśli uda
mi się przekonać tylko 1% tych osób, aby ugryźć się w naszym oszustwie, wylądowałem na 1000
"klientach". I to tylko dzisiaj. Wykorzystując pocztę jako mechanizm dostarczania, złoczyńcy będą
próbowali nakłonić cię do wysłania pieniędzy, zapisania się na drogie usługi, zakupu fałszywych
produktów lub ujawnienia danych logowania do konta online (oszustwo znane jako "phishing" - zobacz
następną sekcję) .Lista oszustw jest długa i ograniczona jest jedynie wyobraźnią sprawcy. Użyją technik
"socjotechniki", aby uchwycić swoje zainteresowanie i grać na swoich emocjach: poczucie winy, wstyd,
strach, a nawet genialność. To klasyczna opowieść, opowiedziana za pośrednictwem nowego medium.
Pishing [wyłudzanie informacji]. Niestety nie ma to nic wspólnego z wędką, kołowrotkiem i
gwizdaniem tematu do The Andy Griffith Show. Phishing to technika wykorzystywana przez oszustów
do uzyskiwania poufnych informacji od ludzi poprzez udawanie kogoś innego - zazwyczaj za
pośrednictwem poczty e-mail lub strony internetowej (lub obu). Zasadniczo, oszukują cię, gdy myślisz,
że masz do czynienia z bankiem, popularną stroną internetową (PayPal, eBay, Amazon itp.), A nawet z
rządem. Czasami przyciągają cię dobrym materiałem (wygrywając nagrodę, darmowe rzeczy, specjalną
okazję), a czasem przerażają cię złymi rzeczami (zamrożenie konta, zgłoszenie cię do jakiegoś organu
lub poinformowanie cię, że twoje konto zostało zhackowane). Jednak we wszystkich przypadkach
starają się zmusić Cię do zrzekania się informacji, takich jak hasła lub numery kart kredytowych.
Niestety bardzo łatwo jest tworzyć dokładne duplikaty stron internetowych. Po prostu nie da się
zidentyfikować fałszywego, patrząc na niego. Czasami można powiedzieć, patrząc na adres strony
internetowej, ale skradzione są bardzo dobre w wyszukiwaniu wiarygodnych nazw witryn, które
wyglądają bardzo podobnie do tych, które im odpowiadają.
Wirusy i inne złośliwe oprogramowanie. Wiadomości e-mail są często wykorzystywane do
przyciągania niczego nie podejrzewających osób do fałszywych i / lub złośliwych stron internetowych.
Witryny te wykorzystują błędy w oprogramowaniu komputerowym do ukradkowego pobierania
oprogramowania na komputer. Czasami e-maile również zainfekowały pliki lub aplikacje bezpośrednio
dołączone. To "złośliwe oprogramowanie" może być wykorzystywane do kradzieży informacji od
ciebie, bezużytecznej szkody dla twojego komputera lub danych, lub uczynienia twojego komputera
niewolnikiem w wojsku, aby prowadzić wojnę z jakąś stroną trzecią. To brzmi jak historia science
fiction, ale jest bardzo realna.
Kradzież tożsamości. Gdy ktoś wykorzystuje Twoje prywatne informacje do podszywania się pod Ciebie
w celu uzyskania dostępu do Twoich pieniędzy lub kredytu, nazywa się to kradzieżą tożsamości lub
oszustwem tożsamości. Jest to prawdopodobnie najpoważniejsze zagrożenie dla przeciętnego
użytkownika komputera. Jeśli ktoś może z powodzeniem udawać, że jesteś w banku lub firmie
obsługującej karty kredytowe, może zrobić wszystko, co możesz, włączając w to opróżnianie swoich
rachunków bankowych i otwieranie kart kredytowych i / lub pożyczek na twoje nazwisko. Jeśli ktoś

może uzyskać dostęp do swoich kont bankowych, może po prostu wypłacić wszystkie swoje pieniądze.
Jeśli mogą otworzyć i wydać nową pożyczkę lub kartę kredytową na twoje nazwisko, utkniesz trzymając
rachunek. Teraz musisz przekonać bank i agencje kredytowe, że to nie ty naprawdę, i że nie byłeś w
jakikolwiek sposób niedbały w dopuszczaniu do tego. Jeśli masz wystarczająco dużo szczęścia, aby
odzyskać pieniądze i odstąpić od długu, wciąż możesz mieć duży czarny znak na historii kredytowej. To
właśnie tutaj w grę wchodzi prywatność - nie chodzi tylko o kogoś, kto czyta twoje e-maile lub wie, co
robiłeś w zeszły weekend, chodzi o to, że ktoś używa tych informacji, aby przekonać kogoś, że to ty.
Hackowanie poczty e-mail. Chociaż oczywiste jest, dlaczego przestępcy chcieliby kierować swoje konta
bankowe i inwestycyjne, może to zaskoczyć, jak lukratywne może być włamanie się na czyjeś konto email. Kiedy zapomnisz hasła, jak je odzyskać? Najpowszechniejszą obecnie metodą jest obecnie e-mail.
Jeśli oszust może uzyskać dostęp do Twojego konta e-mail, może skorzystać ze zautomatyzowanej
usługi resetowania hasła na stronie internetowej Twojego banku, aby zmienić hasło - blokując Cię i
dając im pełny dostęp za jednym zamachem. Ponadto mogą korzystać z poczty e-mail, aby uzyskać
pieniądze od znajomych i rodziny. Jednym z bardziej popularnych oszustw jest wysłanie e-maila do
wszystkich osób z twojej listy kontaktów i powiadomienie ich, że gdzieś się utknąłeś - twój portfel,
paszport i telefon komórkowy zostały skradzione, a od razu potrzebujesz pilnych pieniędzy. Jeśli
otrzymałeś tego e-maila od kogoś, kogo nie znasz, z pewnością go zignorujesz. Ale jeśli masz go
bezpośrednio od swojej córki, swojego najlepszego przyjaciela lub brata - może nawet odpowiedź na
wcześniejszy e-mail od nich - możesz równie dobrze zostać oszukanym, aby uwierzyć, że to prawda. Z
tych powodów (i innych) bardzo ważne jest zablokowanie kont e-mail i podjęcie działań, jeśli uważasz,
że zostały one naruszone.
Śledzenie i nadzór. Osobiście nie mogę pojąć, dlaczego ludzie nie są bardziej zaniepokojeni masową
inwazją naszej prywatności przez korporacje i rządy. W zamian za "darmowe" usługi swobodnie
rozdajemy wszelkiego rodzaju znaczące, ważne informacje lewe i prawe. I wspólnie wzruszamy
ramionami, gdy demaskatorzy ujawniają zadziwiające poziomy nadzoru całej populacji przez nasze
rządy. Ale nie dostanę jeszcze tej skrzynki na mydło; zapiszemy to na późniejszy rozdział. Powiem
jednak, że nasze działania online są dziś śledzone na niewiarygodnych poziomach. Dane osobowe są
złote dla reklamodawców i budują ogromne profile na każdym z nas i sprzedają je każdemu, kto jest
skłonny zapłacić (w tym rządowi). Obejmuje to płeć, zakres dochodów, nawyki wydatków, polityczne
skłonności, przynależność religijną, orientację seksualną, osobiste związki i związki, historię
wyszukiwania, odwiedzane strony internetowe, a nawet informacje medyczne i zdrowotne.
Zagrożenia Pośrednie
Do tej pory omawialiśmy tylko bezpośrednie zagrożenia - złych facetów atakujących osoby (nawet jeśli
czasami robią to na masową skalę, tak jak ze spamem). Podczas gdy niektórzy oszustów wolą napychać
grupę ludzi w ciemne zaułki, bardziej ambitni złodzieje mogą wolą po prostu obrabować jedno skarbiec
banku i skończyć z nim. To klasyczny kompromis między ryzykiem a nagrodą. Podczas gdy mieliśmy
wieki, aby dowiedzieć się, jak właściwie chronić fizyczne aktywa, takie jak klejnoty, złoto i gotówkę,
wciąż próbujemy dowiedzieć się, jak najlepiej chronić nasze cyfrowe zasoby. To "my" odnosi się nie
tylko do ciebie i mnie - odnosi się także do dużych korporacji. Wygląda na to, że miesiąc nie ma końca,
nie słysząc o kolejnym masowym włamaniu do bezpieczeństwa w firmie produkującej markę ...
kradzieży informacji o kartach kredytowych od Target and Home Depot, "hackingu" usługi iCloud firmy
Apple w celu pobrania riskowych zdjęć sławnych osób, lub kolosalne naruszenie w Sony Entertainment,
które ujawniło zdumiewające ilości informacji osobistych i finansowych. I chociaż były to głośne
naruszenia, które trafiły na pierwsze strony gazet, jest wiele innych osób, które nie poczyniły
wieczornych wiadomości - albo dlatego, że były mniejsze i uniknęły ogłoszenia przez prasę głównego
nurtu, albo dlatego, że firmy po prostu utrzymywały naruszenia w spokoju. Jako zwykli konsumenci nie

możemy zrobić niczego, aby poprawić bezpieczeństwo tych korporacyjnych farm serwerów. Możemy
jednak wiele zrobić, aby złagodzić skutki tych nieuchronnych naruszeń.
Podsumowanie
Jak przerażony powinieneś być? Jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaniesz posiekany, oszukany
lub okradziony? Zła wiadomość jest taka, że naprawdę nie mogę dać ci solidnej odpowiedzi - to tak,
jakbyś prosił mnie, bym przewidziała, czy zostaniesz napadnięty na ulicy, czy też twój dom zostanie
obrabowany. To ryzyko, z którym wszyscy mamy do czynienia, a ryzyko to zależy nie tylko od tego,
gdzie mieszkamy, ale także od naszych zachowań. Ale nawet te czynniki ryzyka nie są w stanie
przewidzieć, czy dana osoba padnie ofiarą przestępstwa. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele
względnie prostych i przystępnych cenowo rzeczy, które można zrobić, aby znacznie zmniejszyć ryzyko,
i to jest sedno tego tekstu Dodatkową korzyścią jest to, że podejmowanie kroków mających na celu
ochronę również zwiększy bezpieczeństwo osób w pobliżu, nawet jeśli nie czytają tej książki. To bardzo
przypomina szczepienie dziecka. (Odłóżmy na bok temat z inokulacją wywołującą autyzm i skupmy się
tylko na aspektach prewencyjnych). Nie tylko pomagasz chronić swoje dziecko, ale także pomagasz
chronić wszystkich, także tych, którzy nie mają zostało zaszczepione. Tak samo jest z bezpieczeństwem
komputera: jeśli komputer lub konta internetowe są zagrożone, mogą zostać wykorzystane do
przejęcia kontroli nad innymi - szczególnie tymi, z którymi jesteś bezpośrednio związany. Kiedy
zostawiasz się bezbronnym, nie ryzykujesz tylko własnego bezpieczeństwa - ryzykujesz także
bezpieczeństwem innych. Dlatego też ochrona samego siebie pomoże chronić twoich przyjaciół i
rodzinę.
Jak Korzystać Z Tego Tekstu?
Naszym głównym celem jest uczynienie cię bezpieczniejszym. Najbardziej skutecznym sposobem na to
jest po prostu powiedzieć, co robić. Chociaż mocno wierzę, że musisz zrozumieć, dlaczego robisz te
rzeczy, kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione, to jest drugorzędne, aby faktycznie je wykonywać.
To jak jedzenie i ćwiczenia. Jasne, dobrze jest wiedzieć, dlaczego to ci pomoże, ale możesz uzyskać
wszystkie korzyści, robiąc to, czy to rozumiesz, czy nie. Jeśli jednak jesteś podobny do mnie, nie jestem
w stanie odpowiednio zmotywować się do zrobienia czegoś, chyba że wiem, dlaczego jest to ważne i
jakie będą korzyści. Ale rozumiem, nie wszyscy są tacy jak ja. Ten tekst jest przeznaczony dla obu typów
ludzi. Podzielony jest na dwie części: część, która mówi, co należy zrobić, oraz część wyjaśniającą,
dlaczego jest to ważne. Część "co" ma formę listy kontrolnej, którą znajdziesz na końcu każdej sekcji.
Część "dlaczego" poprzedza listę kontrolną i gorąco zachęcam do jej przeczytania. Ale jeśli masz mało
czasu lub naprawdę nie interesuje cię "dlaczego" i chcesz mi zaufać, to na wszelki wypadek przejdź od
razu do list kontrolnych. Zawsze możesz wrócić później i przeczytać pozostałe części. Możesz także
uzyskać to, czego potrzebujesz, czytając podsumowanie każdej sekcji. Kolejność sekcji jest ważna i
powinieneś poradzić sobie z nimi w przedstawionej kolejności, nawet jeśli masz zamiar pominąć części
wyjaśniania i przejść bezpośrednio do list kontrolnych. W następnej sekcjie omówię istotne informacje,
które należy zrozumieć, zanim przeczytasz cokolwiek innego - głównie terminologię, ale także ogólną
filozofię bezpieczeństwa i prywatności. Nawet jeśli zamierzasz pominąć większość objaśnień w innych
rozdziałach, zdecydowanie zalecamy przeczytanie tego rozdziału przynajmniej. Starałem się uczynić tę
książkę tak prostą, jak to tylko możliwe, a to wymagało podjęcia pewnych kluczowych decyzji, aby
zmniejszyć liczbę wyborów. W każdym miejscu, w którym dokonałem takich wyborów, jasno to
wyjaśniłem, dając ci wskazówki, w jaki sposób możesz dokonywać różnych wyborów. Ale ze względu
na prostotę i zwięzłość musiałem w niektórych przypadkach zadzwonić. Pamiętaj: nie musisz robić
wszystkich tych rzeczy. W rzeczywistości wszystko jest opcjonalne.
Systemy Operacyjne

Uwzględniono następujące wersje systemu operacyjnego:
•System Windows 7
•Windows 8.1
•Windows 10
•Mac OS X 10.9 (Mavericks)
•Mac OS X 10.10 (Yosemite)
•Mac OS X 10.11 (El Capitan)
Poruszanie się po Listach Kontrolnych
Najważniejszymi częściami tego tekstu są listy kontrolne na końcu każdej sekcji. Starałem się, aby były
tak proste, jak to tylko możliwe. Każdy element listy kontrolnej będzie miał numer i tytuł, a następnie
instrukcje dotyczące wypełniania pozycji listy kontrolnej. W niektórych przypadkach będzie to tylko
krótki akapit; w innych będzie szereg kroków, które trzeba będzie wykonać w kolejności. Wszędzie,
gdzie było to możliwe, zawierałem obrazy przedstawiające to, co powinieneś zobaczyć na ekranie
komputera. W niektórych przypadkach kroki, które należy podjąć, zależą od konkretnej sytuacji - na
przykład od systemu operacyjnego lub posiadanej przeglądarki internetowej. W takich przypadkach
pod każdą wskazówką znajdują się podsekcje dla każdej możliwej sytuacji - wystarczy znaleźć tę, która
dotyczy Ciebie i możesz zignorować inne.
Prosta Wskazówka
W przypadku prostych wskazówek może być tylko krótki akapit opisujący to, co należy zrobić (lub w
niektórych przypadkach, nie robić). Ogólnie wskazówki w każdej sekcji powinny być wykonane w
podanej kolejności. Nie zawsze jest to wymagane, ale starałem się umieścić wskazówki w kolejności,
która ma największy sens. Oczywiście, zawsze możesz opuścić jakąkolwiek wskazówkę, jeśli nie masz
ochoty odnosić się do ciebie lub ma to sens w twojej sytuacji - lub szczerze, jeśli po prostu nie masz
ochoty tego robić.
Porada Z Krokami
Wskazówka, która ma wiele kroków, będzie zawierała listy punktorów, takie jak ta poniżej. Musisz
postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, wykonując jedną z nich, zanim przejdziesz do
następnej.
• Zrób to pierwsze.
• Zrób to drugie.
• I tak dalej.
Wskazówka z odmianami
Wskazówka, która ma odmiany w zależności od konfiguracji komputera (np. Systemu operacyjnego lub
przeglądarki internetowej), będzie zawierać podsekcje dla każdego z nich. Musisz tylko znaleźć
podsekcję, która dotyczy twojej sytuacji i zignorować pozostałe podsekcje. W poniższych przykładach
występują różnice w zależności od typu i wersji systemu operacyjnego
Windows 7

Jeśli wymienię jedną, konkretną wersję systemu operacyjnego, te kroki będą dotyczyć tylko tej wersji.
Jeśli masz inną wersję, przejdź do sekcji dotyczącej Twojej wersji.
Windows 8.1 / 10
Jeśli podam wiele wersji, podane kroki zostaną zastosowane do wszystkich wymienionych wersji - w
tym przykładzie to Windows 8.1 i Windows 10.
Mac OS X
Jeśli w ogóle nie określę wersji systemu operacyjnego, oznacza to, że instrukcje są bardzo podobne dla
wszystkich wersji systemu operacyjnego. W niektórych przypadkach, gdy tylko jeden lub dwa ekrany
wyglądają nieco inaczej, mogę dołączyć wiele wersji w tym samym zestawie instrukcji, aby uniknąć
powtarzania pozostałych kroków, które są takie same. Przyciąłem niektóre z tych zrzutów ekranu, aby
skupić się na ważnych częściach. W niektórych przypadkach faktycznie wycinałem części środka, aby
wyeliminować wiele zmarnowanych przestrzeni. Więc jeśli widzisz obraz, który wygląda trochę
dziwnie, może to być powód.
Uzyskiwanie dostępu do adresów internetowych i pozostawanie na bieżąco
Wszystkie informacje w tym tekście i kroki na listach kontrolnych były tak dokładne, jak to możliwe,
gdy je pisałem. Dziki świat Internetu ciągle się zmienia. Ten tekst jest pełen adresów internetowych.

NIE TAK SZYBKO!
Zanim przejdziemy do dobrych rzeczy, jestem zmuszony zaoferować kilka zastrzeżeń ... Po pierwsze,
obiecałem, że ten tekst sprawi, że będziesz bezpieczniejszy - a jeśli zrobisz choćby kilka rzeczy, które
polecam, to absolutnie zrobię to. Ale zauważ, że nie powiedziałem, że to cię ochroni. Tematy
bezpieczeństwa i prywatności są niewiarygodnie rozległe, a pole gry stale się zmienia. Jeden tekst nie
może pokryć wszystkich możliwych zagrożeń i to nie było moim zamiarem. Jest tak wiele małych i
prostych rzeczy, które każdy może zrobić, aby złagodzić większość zagrożeń, a większość ludzi po prostu
o nich nie wie (lub nie rozumie, jak ważne są). To są rzeczy, które chcę opisać w tym tekście . Ponadto
bezpieczeństwo i prywatność nigdy nie są absolutne. Spójrz na NSA - można by pomyśleć, że będą
bezpieczni (w ich nazwie są "Securi- ty"!), Ale nadal byli bici przez jednego faceta (Edwarda Snowdena).
Nie chodzi o to, by być w 100% bezpiecznym. To niemożliwe. Chodzi o to, żeby być wystarczająco
bezpiecznym. Jednak jeśli chodzi o bezpieczeństwo komputera, większość ludzi uczciwie zrobiła
niewiele lub nic, aby się chronić. Dzięki temu tekstowi pomogę ci upewnić się, że masz wykształcenie
dotyczące wszystkich prostych, rozsądnych kroków, które możesz wykorzystać do ochrony siebie.
Powiem ci nawet o bardziej tajemniczych rzeczach, które możesz zrobić, jeśli naprawdę chcesz go
podnieść. Po drugie, bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, że nie musisz robić wszystkich rzeczy w
tej książce, aby być bezpieczniejszym. Nie wszystkie z tych wskazówek będą miały sens dla wszystkich.
Dlatego starałem się najpierw wyjaśnić "dlaczego", tak abyś mógł podjąć świadomą decyzję, które
sugestie mogą Ci najbardziej pomóc, a które w rzeczywistości nie odnoszą się do twojej sytuacji. Ważne
jest, aby nie spiesząc się, zrozumieć, co ci mówię, a następnie zacząć odmierzać rzeczy z list
kontrolnych. Wreszcie wygoda jest zazwyczaj wrogiem bezpieczeństwa. Oznacza to, że im
wygodniejsze jest to, tym mniej bezpieczne jest prawdopodobnie. Dlatego zwiększanie
bezpieczeństwa osobistego zmniejszy osobistą wygodę i prawdopodobnie sprawi, że twoje życie stanie
się bardziej skomplikowane niż obecnie - to trudna prawda. Przyzwyczailiśmy się do niedogodności
związanych z bezpieczeństwem w świecie rzeczywistym - konieczność zablokowania domu i

zablokowania samochodu przez cały czas jest niewygodna, ale tak właśnie jest i większość z nas nie
zastanawia się przez chwilę. Konieczność okazania dowodu tożsamości i wypłaty czeku oraz
wprowadzenia kodu PIN w celu pobrania pieniędzy z bankomatu to rzeczy, do których byliśmy
przyzwyczajeni. Jednak bezpieczeństwo komputerów to zupełnie inna historia. Większość ludzi nie jest
przyzwyczajona do robienia rzeczy, które naprawdę powinni robić, dlatego niektóre rzeczy, które
zalecam w tej książce, na początku wydają się bardzo niewygodne. Spróbuj - możesz być zaskoczony,
jak szybko przyzwyczaisz się do tego. Pomaga, gdy zrozumiesz korzyści, więc ponownie zachęcam do
przeczytania wyjaśnień przed listami kontrolnymi. Okay - teraz nauczmy się podstaw
cyberbezpieczeństwa!

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Zanim zaczniemy dyskutować o bezpieczeństwie, naprawdę musimy zdefiniować niektóre kluczowe
terminy i pojęcia. Nie musisz zapamiętywać tych rzeczy i jest w porządku, jeśli nie podążasz za
wszystkim tutaj. Na końcu tej książki znajduje się glosariusz, do którego możesz się zwrócić w celu
uzyskania szybkiej pomocy, lub możesz wrócić tutaj, jeśli chcesz odświeżyć swoją pamięć. Ale aby
reszta tej książki miała sens, muszę cię szybko nauczyć się, jak działają komputery i internet. Próbuję
objąć wszystkie bazy tutaj, więc jeśli widzisz temat, który już rozumiesz, możesz go pominąć lub po
prostu przejrzeć. Podjąłem także możliwość wrzucenia zabawnych drobiazgów, które pomagają
zachować ciekawość. Będzie wiele osób czytających tę książkę, a ja po prostu nie mogę poświęcić czasu
na pełne wyjaśnienie wszystkiego. Ale w tej sekcji postaram się dać ci solidną podstawę do pracy.
TUTAJ BĘDZIEMY SMOKAMI
Większość ludzi nie ma żadnego punktu odniesienia dla bezpieczeństwa komputerowego - jest zbyt
abstrakcyjna i zbyt techniczna. Uważam, że można wyjaśnić wiele aspektów bezpieczeństwa
komputerowego za pomocą analogii do zamku. Masz ludzi i kosztowności, które chciałbyś chronić
przed różnymi typami napastników. Aby to zrobić w dawnych czasach, ludzie wznosili fizyczne bariery,
takie jak ściany i fosy. Okazuje się, że te koncepcje dobrze się sprawdzają również w odniesieniu do
bezpieczeństwa komputerowego. Mając to na uwadze, porozmawiajmy o podstawach bezpieczeństwa
komputerowego, używając klasycznej średniowiecznej twierdzy jako analogii.
Mianuję Cię…
Gratulacje! Wasz król, w swej nieskończonej mądrości i hojności, dał wam panowanie nad ziemią i dał
wam ogromne połacie ziemi! Zostałeś oskarżony o zaludnienie i ochronę tego nowego terytorium, tym
lepiej, aby generować więcej wpływów z podatków dla twojego liege. W tym celu zapewniono stały
budżet złota i surowców. Co teraz? Co robisz? Cóż, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to ustalić, co i
kogo musisz chronić. Oczywiście będziesz musiał chronić swoje złoto i inne cenne przedmioty. Będziesz
także potrzebował chronić zasoby naturalne swojej krainy - pola uprawne, kopalnie, kamieniołomy,
lasy i źródła słodkiej wody. Będziesz chciał kontrolować dostęp do swojej sfery, w szczególności
autostrad i dróg wodnych. Bezpieczeństwo ludzi w twoim królestwie jest również najważniejsze - nie
tylko dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem, ale dlatego, że ci ludzie są potrzebni do uprawiania ziemi,
pracy w kopalniach, tworzenia towarów, płacenia podatków i zaludniania swojej armii i osobista straż.
Następną rzeczą, którą musisz określić, jest to, co i kogo potrzebujesz, aby chronić swoich ludzi i zasoby.
Niestety, zagrożenia dla twoich ludzi i majątku są liczne i różnorodne. Nie tylko musisz brać pod uwagę
złośliwych maruderów i wrogie armie, ale musisz też wystrzegać się dzikiej fauny, niebezpiecznej
zarazy, a nawet podstępnych oszustów. (Oh my!) Pomocne jest również zrozumienie zasobów twojego
przeciwnika. Czy są dobrze finansowani? Jaką broń posiadają? Jakie techniki ataku wykorzystują?
Ostatni, ale z pewnością nie mniej ważny, musisz zrozumieć motywy swoich napastników. Czy chcą
pieniędzy, czy może po prostu jedzenia? Czy oni chcą przedstawić jakieś oświadczenie polityczne lub
społeczne? Czy mają powód, by celować w ciebie konkretnie? Masz rozległy obszar, ale tylko
ograniczone zasoby. Chcesz zatrzymać tych złych, ale nadal musisz pozwolić na handel i podróże. Jest
wielu możliwych napastników, ale ryzyko ataku ze strony każdego przeciwnika nie jest takie samo.
Podobnie, gdy masz wiele różnych rodzajów ludzi i zasobów, które chcesz chronić, spójrzmy prawdzie
w oczy - masz silną opinię, że niektóre są ważniejsze od innych (ty i twoje złoto, na przykład). Krótko
mówiąc, będziesz musiał dokonać pewnych kompromisów. Bezpieczeństwo zawsze zależy od

kompromisów. Ale teraz, gdy przeprowadziliśmy analizę zagrożeń, masz dużo lepsze pojęcie, gdzie
możesz wydać swoje ograniczone zasoby. Jako konsument o skończonym budżecie musisz również
ocenić swoje zagrożenia i zdecydować, gdzie spędzić swój czas i pieniądze. Na szczęście dla ciebie
zrobiłem dla ciebie większość tej pracy w tistext! Należy zauważyć, że jeśli napastnicy są znacznie lepiej
finansowani niż jesteście lub mają o wiele więcej zasobów, to jesteście bardzo spieprzeni. Na przykład,
jeśli rosyjska mafia lub NSA chce konkretnie zaatakować cię jako osobę fizyczną, trudno byłoby ci ją
powstrzymać. W naszej analogii byłoby to jak próba obrony twojego królestwa przed smokiem. Przed
czerwcem 2013 r. Myślę, że wielu ludzi postawiłoby na prawdopodobieństwo wszechobecnego
nadzoru NSA na równi z istnieniem smoków - może szaleli ludzie szaleni, którzy nosili folię aluminiową,
ale prawie na pewno nie było to prawdą. Ale jak to się mówi, tylko dlatego, że nie jesteś paranoikiem,
nie oznacza, że nie chcą cię dostać. Jeśli nasz fikcyjny władca miałby kupić istnienie smoków i
zdecydował, że musi więc bronić się przed nimi, co on naprawdę mógłby zrobić? Żadnej ściany nie
można zbudować wystarczająco wysoko, by powstrzymać latającą bestię. Zwykła broń byłaby w
większości bezużyteczna przeciwko tak potężnemu stworzeniu. Z pewnością możesz spróbować
zbudować jakąś kopułą fortecę i szereg potężnych broni wielkości smoka, ale prawdopodobnie
zbankrutowałbyś w tym procesie. Nawet gdyby to można było zrobić, jak dokładnie byś przetestował
te defensywy? Jakby tego było mało, może być tak, że akt usiłowania stworzenia tak wartościowego
ataku przyciągnie uwagę smoka! Po co komuś zbudować fortecę, jeśli nie ma czegoś niezwykle cennego
do ochrony (takiego jak hord złota i klejnotów)? Nie, jedyną realną nadzieją na bezpieczeństwo w
obliczu takiego przeciwnika byłoby ukrywanie się w głębokiej, ciemnej jaskini, dążenie do uniknięcia
ostrzeżenia i pozostanie poza zasięgiem. Ale jakie jest to życie dla twojej rodziny i twoich ludzi? Celem
tego tekstu (i inspiracją do tytułu) jest to, że nie powinieneś próbować bronić się przed smokami. W
naszej analogii nie jesteś nawet lordem - jesteś zwykłym ludem. Nie masz wiele do ochrony, w
porównaniu do bogatych ludzi lub dużych korporacji. A jednak to, co masz, jest twoje i chciałbyś podjąć
rozsądne, opłacalne środki, by chronić swoją rodzinę i posiadłości. Pomyśl o swojej obecnej rezydencji.
Prawdopodobnie masz w środku rzeczy warte dziesiątki tysięcy dolarów - ubrania, elektronikę,
biżuterię i meble. Ale co stoi między włamywaczami a tymi wszystkimi rzeczami? Prawdopodobnie
prosta blokada kluczy, która kosztuje 25 USD w sklepie z narzędziami. Czy można go wybrać? Tak, bez
wątpienia (zdziwiłbyś się, jak łatwo można wybrać standardowe zamki do drzwi). A jednak w większości
dzielnic wystarczy ten prosty zamek. Na tym samym poziomie, twoim celem nie jest ochrona
komputera i jego zawartości przed rosyjskim mobem lub NSA. Jedynym sposobem na uniknięcie tego
byłoby "zejście z sieci". Jeśli jesteś ciekawy, oto jak to może działać. Najpierw kup nowy laptop z dużego
sklepu z pudełkami. Przed włączeniem, otwórz obudowę laptopa i całkowicie usuń wszelkie elementy
niezbędne do komunikacji bezprzewodowej (na przykład Wi-Fi i Bluetooth). Skonfiguruj nowy
komputer w piwnicy bez okien. Ustaw ściany i sufit piwnicy za pomocą siatki drucianej, aby zablokować
sygnały radiowe. Nigdy nie podłączaj laptopa do Internetu lub jakiegokolwiek urządzenia
peryferyjnego (myszy, drukarki lub czegokolwiek z wtyczką USB). Teraz ... jakie to będzie przydatne?
Komputer, który nie może połączyć się z Internetem, jest dziś prawie bezużyteczny. Ale nawet gdybyś
mógł z tym żyć, te drastyczne środki bezpieczeństwa nadal nie powstrzymałyby kogoś przed
włamaniem się do twojego domu lub służeniem ci z nakazem. Jeśli jesteś politycznym dysydentem,
korporacyjnym informatorem lub po prostu paraliżem, musisz przeczytać inną książkę. Aha, i lepiej kup
książkę za gotówkę. Ale chodzi o to, że rosyjski mob i NSA raczej nie będą cię specjalnie atakować. Jak
omówiliśmy wcześniej w tej książce, najbardziej prawdopodobnymi zagrożeniami są oszuści e-maile,
hakerzy próbujący uzyskać dostęp do kont finansowych, a także korporacje lub rząd przeprowadzający
ogólny nadzór. W przypadku tych zagrożeń można zrobić sporo, aby chronić siebie, nie poświęcając
zbyt wiele czasu ani pieniędzy, i to jest głównym tematem tego tekstu.
Zapobieganie, wykrywanie i odzyskiwanie

Bezpieczeństwo ma zwykle trzy fazy: przed, w trakcie i po - określane również jako zapobieganie,
wykrywanie i odzyskiwanie. Zapobieganie polega na próbie powstrzymania czegoś złego, a wykrywanie
polega na tym, aby wiedzieć, że coś złego się dzieje lub co się stało, a odzyskanie polega na naprawieniu
lub złagodzeniu szkód po tym, jak wydarzy się coś złego. Oczywiście większość ludzi woli skupiać się na
zapobieganiu, aby wykrywanie i odzyskiwanie były niepotrzebne. Ale żaden plan bezpieczeństwa nie
jest kompletny bez wszystkich trzech. Wróćmy do naszego świeżo upieczonego pana i obrony jego
królestwa. Najpopularniejszym mechanizmem obronnym w średniowieczu był czcigodny zamek. Nie
jest praktyczne budowanie wysokiego na 75 stóp ściany wokół całego królestwa, więc pan zbudowałby
mury wokół miast (szczególnie ten, w którym on i jego rodzina mieszkają). Zamki budowano zazwyczaj
na wysokich wzgórzach, aby lepiej monitorować okoliczne tereny pod kątem napotkanych zagrożeń i
stawiać atakujące armie w niekorzystnej sytuacji. W czasie wojny narody tego królestwa mogły wejść
w ściany, by je chronić. Zamki budowano głównie w celu obrony przed pieszymi lub konno. Nie było
samolotów, więc naprawdę nie musieliście chronić się przed powietrzem, ale ściany musiały być
wystarczająco wysokie, aby powstrzymać napastników drabinami, strzałami i katapultami. Oprócz
murów, przed ścianami często znajdowały się fosy lub rowy, co utrudniało armiom przeciwstawianie
się oblężeniom ścian. Ponieważ ludzie nadal musieli przychodzić i chodzić, ściany wymagały
przynajmniej kilku otworów - aby wzmocnić te otwory dużymi drewnianymi lub żelaznymi bramami,
czasami wielokrotnymi bramkami na otwarcie. Uzbrojeni strażnicy, osądzeni, kto mógł przejść przez
nie (w dowolnym kierunku), chroniliby te otwory. Mury i tereny były również patrolowane przez
strażników, próbujących zidentyfikować złych ludzi, którzy mogli przejść przez zewnętrzną obronę.
Zamki miały głęboki dejense. Oznacza to, że nie mieli tylko jednego mechanizmu powstrzymywania
napastników, mieli ich wiele. Każdy mechanizm był inny, nie tylko dlatego, że różni napastnicy mieli
różne zdolności, ale także różnicowali ogólne fortyfikacje, na wypadek gdyby atakujący znalazł jakiś
sprytny sposób na zneutralizowanie jednej z linii obrony. Niektóre mechanizmy obronne były pasywne,
podobnie jak ściany i fosa. Raz na miejscu nie wymagały konserwacji. Inne zabezpieczenia były
aktywne, podobnie jak strażnik zamku. Strażnicy mogli sami myśleć, przyjmować zamówienia, oceniać
i reagować na indywidualne zagrożenia w locie. Raz złożone polecenia sprawiały, że nawet strażnicy
mogli działać całkiem nieźle. Okazuje się, że konfiguracja obrony komputera jest podobna pod wieloma
względami do budowy zamku. Przede wszystkim twoją główną bramą jest twój router internetowy. To
oddziela cię od świata zewnętrznego - od dobrych i od złych. Musisz mieć dostęp do świata
zewnętrznego, aby zdobyć żywność, wodę i zapasy, a także sprzedać swoje towary, ale musisz uważać,
aby nie dopuścić do tego naprawdę złych ludzi. Router ma wbudowany mechanizm do tego zwany
Гrewrewall. Używając analogii do zamku, ściana ogniowa pozwala ludziom z wewnątrz wydostać się i
wracać, ale uniemożliwia to wejście obcokrajowcom, chyba że mówisz, że to w porządku. Oznacza to,
że zapora ogniowa pozwala twojemu komputerowi inicjować połączenia z Internetem (np.
Google.com) i wie, na co pozwala się odpowiedzieć (np. Ale jeśli coś w Internecie próbuje zainicjować
kontakt z twoim komputerem, odrzuca połączenie (lub po prostu je ignoruje), chyba że podasz wyraźne
instrukcje zezwalające na połączenie. Domyślnie prawie wszystkie połączenia zewnętrzne są odrzucane
przez zapory ogniowe
Oprogramowanie antywirusowe (AV) to coś w rodzaju uzbrojonych strażników. Aktywnie obserwują
twój system pod kątem podejrzanego zachowania, a jeśli go znajdą, próbują go zatrzymać. Często
oprogramowanie AV poinformuje cię o podejrzanym zachowaniu i zapyta, czy chcesz na to zezwolić.
Ale jeśli masz pewność, że znalazła coś złego, oprogramowanie antywirusowe zwykle po prostu je
zneutralizuje i zneutralizuje. Ale nie wszystkie zagrożenia dla twojego komputera pochodzą z Internetu.
Uzyskanie fizycznego, osobistego dostępu do komputera, choć nie jest to takie prawdopodobne, nadal
stanowi realne zagrożenie. W tym przypadku twoje "zamkowe mury" są wykonane z 2x4 i płyt
kartonowo-gipsowych, a twoja "fosa" to tak naprawdę dobrze oświetlone podwórko z ciernistym

krzewem przed oknami. Tak długo, jak komputer znajduje się w domu lub w jakimś zaufanym miejscu,
liczysz na zamknięte drzwi, ściany i tym podobne, aby powstrzymać złych ludzi. Jeśli jednak masz
laptopa i wyciągasz go z domu, prawdopodobnie masz o wiele mniej ochrony fizycznej - może
zamknięty samochód lub tylko torba na laptopa. W tym momencie jesteś najlepszą ochroną - trzymasz
laptopa przy sobie, w torbie, prawdopodobnie za ramieniem. W przypadku laptopów naprawdę musisz
ustawić hasło dla swojego komputera, aby w razie kradzieży lub fizycznego dostępu do niego nie
uzyskał dostępu do twoich danych. Powinieneś również zaszyfrować swój dysk twardy, szczególnie na
laptopach. Istnieją sprytne sposoby na uzyskanie dostępu do danych laptopa bez konieczności
logowania się, więc szyfrowanie danych na dysku spowoduje, że dane te będą bezużyteczne, jeśli
atakujący zdoła ominąć proces logowania. To jest głębia obrony. Powinieneś mieć wiele warstw
zabezpieczeń dla swojego komputera i zawartych w nim danych. Im więcej warstw, tym bezpieczniej
będziesz. Ta książka pomoże ci dodać te warstwy. W tej książce nie poświęcimy dużo czasu na wykrycie.
Aktywne stwierdzenie, że komputer jest atakowany lub niedawno został zaatakowany, jest trudne.
Chociaż można kupić oprogramowanie, które będzie monitorować komputer osobisty pod kątem
podejrzanej aktywności (zwykle przez obserwowanie wychodzącego ruchu sieciowego), większość
systemów wykrywania włamań (IDS) jest zazwyczaj sprzedawana w stosunku do właścicieli dużych
publicznych serwerów. Systemy wykrywania włamań są podobne do zapór ogniowych - ale podczas
gdy zapory ogniowe są zazwyczaj używane w celu zapobiegania włamaniom, IDS będzie monitorował
działania w tle i komunikację na komputerze pod kątem sygnałów, które napastnicy już dostali i próbują
zrobić coś złego. rzeczy. W naszej analogii strażnicy zamku są odpowiedzialni za monitorowanie ludzi
poruszających się w obrębie murów, poszukiwanie podejrzanych zachowań i nielegalną komunikację z
agentami zewnętrznymi. Po zidentyfikowaniu intruzów rozbrzmiewają alarmy, a reszta strażników
zostaje ostrzeżona, dopóki wszystkie zagrożenia nie zostaną zidentyfikowane i zneutralizowane. Jeśli
regularni strażnicy są jak oprogramowanie antywirusowe, elitarni strażnicy zamku są bardziej jak
system wykrywania włamań - ale obie funkcje są podobne, głównie różnią się pod względem zakresu i
złożoności. Chociaż nie jest to szczególnie praktyczne (jeszcze) w przypadku komputerów domowych,
rola wykrywania w bezpieczeństwie jest bardzo ważna w innych obszarach, które widzimy każdego
dnia. Na przykład, owijki i wyskakujące pokrywki na produktach spożywczych informują o tym, czy słoik
/ butelka został już otwarty. Papierowe lub foliowe pieczęcie zakrywające otwory leków dostępnych
bez recepty zostały wprowadzone bezpośrednio w wyniku morderstw Tylenola w Chicago we
wczesnych latach 80-tych. Pieczęć nie ma na celu uniemożliwienia manipulowania, ale w celu
uwidocznienia manipulacji. Jeśli widzisz, że pieczęć została zerwana, wiesz, że ktoś z nią zepsuł - i
dlatego nie powinieneś jej używać. W dawnych czasach woskowe pieczęcie służyły do zabezpieczania
ważnych listów - nie po to, by nie były otwierane, ale żeby było oczywiste, gdyby ktoś otworzył list
przed zamierzonym odbiorcą. Pomimo dołożenia wszelkich starań, możesz nie być w stanie zapobiec
wszystkim atakom - więc potrzebujesz również planu postępowania w przypadku, gdy dzieje się coś
złego. W niektórych przypadkach, jeśli wiesz, że twoje bezpieczeństwo zostało naruszone, możesz
podjąć kroki w celu złagodzenia skutków. Możesz uruchomić narzędzia do usuwania złośliwego
oprogramowania, zmienić hasła, zamknąć konta lub zdalnie wyczyścić dane (w przypadku skradzionego
komputera lub urządzenia). Czasami jedyną opcją jest zastąpienie tego, co zostało utracone i przejście
do życia.
Logo Komputerowe
Komputery są wszędzie. Nie chodzi mi tylko o komputery stacjonarne i laptopy - prawie każdy element
nowoczesnej elektroniki ma jakiś chip komputerowy, a my wkraczamy w erę, w której wszystkie te
komputery są ze sobą połączone: urządzenia, termostaty, telewizory, radia nawet żarówki (nie żartuję).
Pomimo wszechobecności komputery nie są dobrze rozumiane - i nie bez powodu: są fenomenalnymi,
skomplikowanymi elementami inżynierii! Komputer Texas Instruments 99 / 4A miał tylko 16 kilobajtów

pamięci. iPod miał ponad 250 000 razy więcej pamięci! Facet o imieniu Gordon Moore (współzałożyciel
firmy Intel) napisał artykuł w 1965 roku, który to przewidział ,że moc obliczeniowa podwoiłaby się co
dwa lata. Ta prognoza okazała się bardzo trafna i później została nazwana "prawem Moore'a". Akt
podwojenia jest zwodniczo potężny. Pozwól, że podam ci klasyczny przykład. Powiedzmy, że dałem ci
1-szą grosza, a ja zaproponowałem jej podwojenie wartości każdego dnia przez resztę miesiąca. Tak
więc 2 stycznia będziesz miał dwa centy. Tydzień później będziesz miał niezły ubaw 0,64 USD. Dwa
tygodnie później zarobisz 81,92 $. Teraz dokądś zmierzamy, ale wciąż nie wydaje się dużo. Jednak w
trzecim tygodniu wartość twojego skrytki wyniesie ponad 10 000 $, a do końca miesiąca, po 31 dniach
podwojenia, będziesz miał aż jedenaście milionów dolarów! Trudno w to uwierzyć, wiem, ale to jest
siła podwojenia. Korzystając z Prawa Moore'a, możemy oszacować, że dzisiejsze komputery
stacjonarne mają ponad 65 000 razy więcej mocy niż TI 99 / 4A. Mógłbym napisać całą książkę
wyjaśniającą, jak działają komputery (a może kiedyś to zrobię), ale na potrzeby tej książki omówię tylko
podstawowe pojęcia i pojęcia, a ja omówię je na bardzo wysokim poziomie. Pamiętaj: nie musisz o tym
pamiętać; Po prostu staram się poznać niektóre terminy i pojęcia. Pamiętaj, aby sprawdzić glosariusz,
jeśli potrzebujesz szybkiej notatki, aby przyspieszyć pamięć.
Sprzęt i oprogramowanie
Nie możesz rozmawiać o komputerach bez mówienia o sprzęcie i oprogramowaniu. Sprzęt odnosi się
do fizycznego komputera i wszystkich jego części - w zasadzie rzeczy, które można zobaczyć i dotknąć.
Dotyczy to nie tylko samego komputera, ale także rzeczy do niego dołączonych. Zasadniczo nazywamy
te podłączone urządzenia "urządzeniami peryferyjnymi": myszą, klawiaturą, monitorem, drukarką,
napędami dyskowymi i tak dalej. Oprogramowanie to kod komputerowy, który działa na sprzęcie złożony zestaw instrukcji, który mówi sprzętowi, co należy zrobić w każdej możliwej sytuacji, o jakiej
może pomyśleć programista, w tym (i szczególnie często), gdy wystąpią złe rzeczy. Podstawowym
elementem oprogramowania, które uruchamia sam komputer, jest system operacyjny (lub system
operacyjny). Aplikacje są mniejszymi, bardziej skoncentrowanymi programami, które mają na celu
wykonywanie określonych czynności, takich jak pomoc w edycji dokumentu, słuchanie muzyki lub
surfowanie po Internecie. System operacyjny obsługuje takie funkcje, jak uruchamianie i
zatrzymywanie aplikacji, zarządzanie plikami komputerowymi oraz sterowanie urządzeniami
peryferyjnymi, takimi jak mysz, klawiatura, monitor i drukarka. System operacyjny to specjalna
aplikacja, która musi być dostępna do uruchomienia komputera, a aplikacje są opcjonalnymi
dodatkami, które wykonują określone zadania. W przypadku większości komputerów PC system
operacyjny to Windows firmy Microsoft; w przypadku komputerów Apple Macintosh system
operacyjny nosi nazwę OS X (dla "System operacyjny Ten"). Przykładami aplikacji są Microsoft Word,
Adobe Reader, Mozilla Firefox i iTunes firmy Apple. Możesz myśleć o sprzęcie i oprogramowaniu w
kategoriach sztuki na Broadwayu. Sprzęt to scena, zestaw, zasłony, światła i nagłośnienie. System
operacyjny jest jak połączenie skryptu, dyrygenta i ekipy scenicznej - system operacyjny kontroluje
ogólny przebieg pokazu, upewniając się, że aktorzy podążają za swoimi liniami i tworzą otoczenie dla
sceny (rekwizyty, kostiumy, oświetlenie, efekty dźwiękowe). I wreszcie aktorzy są czymś w rodzaju
aplikacji, wykonują określone role w oparciu o scenariusz, używają i dzielą rekwizyty (dane) z innymi
aktorami.
Menedżer plików
Gdy siedzisz przy komputerze i chcesz przejrzeć listę przechowywanych na nim plików, robisz to za
pomocą menedżera plików. W Windows nazywa się to Eksploratorem Windows lub Eksploratorem
plików; na Macu nazywa się Finder. Po dwukrotnym kliknięciu folderu na pulpicie lub otwarciu "Mój
komputer" lub "Macintosh HD" uruchamiasz menedżera plików. Może się to wydawać banalne, ale
niektórzy ludzie nie są przyzwyczajeni do nadawania mu nazwy.

Bity i bajty
Wszystkie dane na komputerze - każdy dokument, każdy obraz, każdy film i każda piosenka - są
przechowywane jako bity i bajty. Nawiasem mówiąc, obejmuje to wszystkie aplikacje, a nawet sam
system operacyjny. Bity i bajty są podstawowymi elementami cyfrowych rzeczy. Trochę to najmniejsza
informacja na komputerze. Bit ma dwie możliwe wartości - zero lub jedną. Nieco więc jest binarny. To
tylko fantazyjny sposób powiedzenia, że może mieć tylko dwie możliwe wartości ("bi" oznacza "dwie").
Skracamy bit z małymi literami "b". Aby budować większe rzeczy - jak większe liczby, alfabetu i te
zabawne małe ikony Emoji - potrzebujemy więcej niż jednego kawałka. Kolejną największą porcją
danych cyfrowych jest bajt, który zbieramy za pomocą kapitału "B". W bajcie jest osiem bitów. Tak
więc, ponieważ każdy z tych ośmiu bitów ma dwie możliwe wartości, jeśli wykonasz matematykę,
istnieje 256 możliwych kombinacji ośmiu bitów: 00000000, 00000001, 00000010, 00000011 i tak dalej,
aż dojdziesz do 11111111. Używamy różnych wzorce tych bitów do reprezentowania istotnych
informacji - to się nazywa kodowanie. Istnieje wiele sposobów kodowania rzeczy, głównie dlatego, że
możesz to robić w dowolny sposób, o ile wyraźnie to przeliterujesz, aby ktoś inny wiedział, jak je
rozszyfrować. Jednym z typowych przykładów tego jest kodowanie ASCII (wymawiane "ass-key"). Kod
ASCII służy do kodowania znaków - liter, cyfr i innych symboli, które można znaleźć na klawiaturze
komputera. Na przykład litera "A" jest zakodowana jako "01000001" w ASCII. Ponieważ chcemy
odróżnić wielkie i małe litery, potrzebujemy kodowania dla obu. Małe litery "a" są zakodowane jako
"01100001". Zasadniczo wszystko, co można wpisać za pomocą klawiatury komputera, ma
reprezentację ASCII. Tak więc, używając mapowania ASCII, "Hello" będzie wyglądać tak:
0100100001100101011011000110110001101111
Pierwsze osiem bitów, "01001000", reprezentuje literę H, i tak dalej. Wygląda to paskudnie i
skomplikowanie dla ciebie jako człowieka, ale jest to język, którym mówią komputery, dzień po dniu.
Teraz porozmawiajmy o większych danych. Jeden bajt może wystarczyć do zakodowania pojedynczego
klucza z klawiatury, ale nie jest to zbyt użyteczne. Aby zakodować całe dokumenty, obrazy, filmy itp.,
Potrzebujemy dużo bajtów. I tak jak mamy skróty do dużych liczb dziesiętnych (tysiąc, milionów,
miliardów, itp.), Mamy skróty do opisania wielu bajtów. Warunki te są oparte na standardowych
prefiksach metrycznych: kilo- (tys.), Mega- (mln), giga- (mld), tera- (trylionach) i tak dalej. Tak więc
kilobajt (KB) to tysiąc bajtów, megabajt (MB) to milion bajtów, a terabajt (TB) to bilion bajtów5.
Przechowywanie
Aby komputer mógł przechowywać i przetwarzać wszystkie te bity i bajty, musi gdzieś je zachować. Na
komputerze są różne zaawansowane poziomy pamięci, ale dwa najważniejsze to pamięć RAM (Random
Access Memory) i dysk twardy. Kiedy kupujesz komputer, są to dwie najbardziej widoczne specyfikacje,
które zobaczysz na pudełku. Najlepszą analogią, jaką słyszałem, aby zrozumieć, jak działa pamięć
komputera, jest porównanie twojego komputera z warsztatem garażowym. Garaż zawiera wszystkie
narzędzia i materiały. Używasz narzędzi do pracy nad materiałami. Albo robisz nowe rzeczy, albo
modyfikujesz stare rzeczy. Ale nie używasz jednocześnie każdego narzędzia i wszystkich swoich
materiałów - zazwyczaj używasz po jednym na raz lub na kilka. Kiedy nadszedł czas, abyś pracował nad
projektem, możesz pobrać konkretne narzędzie i materiały, które potrzebujesz na chwilę i przenieść je
do swojego warsztatu. Po zakończeniu wkładamy narzędzie i pozostałe materiały. Jeśli spróbujesz
pracować na zbyt wielu rzeczach naraz, przekonasz się, że twój stół warsztatowy jest pełny - dosłownie
nie możesz użyć wszystkich narzędzi i materiałów naraz, musisz wybrać. Być może możesz spróbować
po prostu przenieść trochę na podłogę w pobliżu i zamienić je na coś innego, kiedy potrzebujesz go
ponownie, ale nie jest to zbyt efektywne. Twój komputer działa w podobny sposób. Twój dysk twardy
przypomina garaż - zawiera wszystkie dane i wszystkie aplikacje, gotowe do użycia. Po uruchomieniu

konkretnej aplikacji lub otwarciu pliku dane pliku i aplikacji są kopiowane z dysku twardego do pamięci
RAM, w której komputer może bezpośrednio z nimi pracować. Po zamknięciu aplikacji dane są
kopiowane z pamięci RAM na dysk twardy. Dlatego dysk twardy jest o wiele większy niż pamięć RAM.
Dysk twardy musi pomieścić wszystko, niezależnie od tego, czy pracujesz nad nim teraz, czy nie; pamięć
RAM musi tylko utrzymywać to, nad czym aktywnie pracujesz. Im więcej masz pamięci RAM, tym więcej
możesz pracować jednocześnie - np. Mając większy stół warsztatowy. Po wypełnieniu pamięci RAM
komputer faktycznie przenosi pliki z powrotem na twardy dysk, aby zrobić miejsce, próbując wymieniać
rzeczy, gdy jest to potrzebne. Dlatego Twój komputer staje się naprawdę powolny, jeśli spróbujesz
otworzyć zbyt wiele aplikacji lub dużych plików w tym samym czasie. Jeśli masz za dużo bzdur, masz
dwie możliwości: zbuduj większy garaż lub zdobądź dodatkowe zewnętrzne miejsce do
przechowywania, takie jak wynajęty schowek lub szopa na podwórku. Kiedy dzieje się to na
komputerze, masz podobne możliwości: zdobądź większy wewnętrzny dysk twardy lub kup dodatkowy
zewnętrzny dysk twardy.
Sieci (przewodowe i bezprzewodowe)
Kiedy komputery komunikują się ze sobą, robią to za pośrednictwem sieci. Innymi słowy, sieć jest
zbiorem połączonych komputerów, które komunikują się za pomocą wspólnego języka komunikacji
komputerowej lub "protokołu". Większość dzisiejszych sieci komputerowych używa języka
komunikacyjnego zwanego protokołem internetowym (lub "IP"). Sieci różnią się ogromnie, ale
występują w dwóch podstawowych formach: publicznej i prywatnej. Sieć publiczna, którą wszyscy
znamy i kochamy, to ogromna, rozpięta na całym świecie sieć zwana Internetem (pierwotnie z terminu
"Internetwork"). Istnieją jednak niezliczone małe, prywatne (lub półprywatne) sieci, które są dołączone
do Internetu. Są one zwykle nazywane sieciami lokalnymi lub sieciami LAN. Możesz myśleć o
korporacjach będących głównymi właścicielami sieci LAN, ale jeśli masz router w domu z więcej niż
jednym komputerem lub urządzeniem, to masz też LAN. Sieci mogą być przewodowe lub
bezprzewodowe lub (często) oba. Komputery podłączone do sieci LAN korzystają z kabli Ethernet
(wyglądają jak kable telefoniczne z szerszym plastikowym klipem na każdym końcu). Komputery
połączone bezprzewodowo z siecią LAN korzystają z sieci Wi-Fi. Na poniższym obrazku widać zdjęcie
standardowego kabla Ethernet (połączenie przewodowe) i międzynarodowo rozpoznawalny symbol
Wi-Fi (połączenie bezprzewodowe).
Kabel Ethernet i Symbol WiFi

Pasmo Przenoszenia
Kiedy przenosimy dane dookoła, lubimy wiedzieć, jak szybko może się to udać. Mierzymy to w "bitach
na sekundę", zwykle megabitach na sekundę (Mb / s). Ten pomiar jest określany jako szerokość pasma.
Większość ludzi korzysta z tej wartości w dwóch miejscach: gdy kupują usługi internetowe od dostawcy

usług internetowych (ISP) i gdy szukają produktów sieciowych, takich jak routery Wi-Fi. Najlepszym
sposobem myślenia o przepustowości jest przesuwanie wody przez rurę. Możesz przesuwać więcej
wody, szybciej, przez większą rurę. Internet jest często określany jako seria rur (lub rur), a to z powodu
analogii wody. Jeśli myślisz o tym, jak woda dostaje się do twojego domu z głównego źródła wody w
twoim mieście iz powrotem przez system kanalizacyjny, jest to bardzo podobne do danych
poruszających się w Internecie, przynajmniej pod względem szybkości (zobacz następną sekcję
dotyczącą trasy). Są duże rury u źródła, które pobierają dużo wody do twojej okolicy, wtedy są mniejsze
(wolniejsze) rury, które przychodzą do twojego domu, a na końcu są znacznie mniejsze rury, które
przelewają wodę do zlewu, prysznica, itp. Podobnie jest z twoją usługą internetową. Połączenia w
twoim domu są najwolniejsze (najmniejsze rury). Połączenie z twojego domu do skrzynki
połączeniowej jest trochę szybsze. Połączenie ze skrzynki połączeniowej z dostawcą telewizji kablowej
jest jeszcze szybsze, a połączenie pomiędzy usługodawcą a następnym usługodawcą jest najszybsze największą "rurą".
Bluetooth
Bluetooth to zabawna nazwa bardzo poręcznej technologii połączeń bezprzewodowych. Jego głównym
celem jest usunięcie potrzeby brzydkich przewodów. Pierwotnie był używany głównie do łączenia
urządzeń peryferyjnych z komputerem na krótkich odległościach, takich jak myszy i klawiatury, ale
zyskał dużą popularność dzięki wysyłaniu i odbieraniu dźwięku - bezdotykowe połączenia
samochodowe z telefonem komórkowym, odtwarzanie muzyki na przenośny głośnik i oczywiście
słuchawki. Jest również używany w niektórych nowoczesnych pilotach, ponieważ nie wymaga linii
widzenia, jak bardziej popularne piloty na podczerwień (IR). Oficjalny symbol Bluetooth jest pokazany
poniżej, więc rozpoznasz go, gdy go zobaczysz.

Klienci i serwery
Kiedy dwa komputery rozmawiają ze sobą, jeden z nich zwykle prosi drugiego o zrobienie czegoś.
Żądający jest nazywany "klientem", a responder jest nazywany "serwerem". Chociaż w niektórych
przypadkach możliwe jest, aby jeden komputer był klientem, a innym serwerem, w dzisiejszej dobie
Internetu prawie wszystkie żądania pochodzą z komputera (klienta) i kończą się na jakimś dużym
komputerze w publicznym Internecie (serwer ). Przykładowe żądania mogą obejmować "pokaż mi film
z kotem grającym na fortepianie" lub "Znajdź wszystkie strony ze zdjęciami Scarlett Johansson" lub
"opublikuj to całkowicie fajne zdjęcie ze mną dla wszystkich moich przyjaciół, aby zobaczyć ".
Chmura
To musi być jedno z najbardziej nadużywanych (i nadużywanych) terminów we współczesnym żargonie
komputerowym. To najnowsze modne hasło branżowe i jest rzucane jak szalone. Więc co to jest??
Kiedy ktoś odnosi się do chmury, wszystko, co naprawdę oznacza to, że istnieje lub dzieje się gdzieś w
Internecie. Kiedy inżynierowie narysują diagramy sieci komputerowych, często używają obrazu chmury
do reprezentowania jakiegoś niejasnego zgrupowania rzeczy "tam" ... nie możemy naprawdę zobaczyć,
co tam jest, i tak naprawdę nie obchodzi. Rzeczy wchodzą w jedną część tej mglistej mgły i pojawiają
się gdzie indziej. Czasami się tam zmieniają i czasami po prostu wychodzą tak samo. Sorta jak Internet,

co? Dzisiaj wszystkie nasze komputery i urządzenia są połączone przez Internet, a połączenia są tak
szybkie, że możemy wysłać dane do przetwarzania, zamiast wykonywać je wszystkie lokalnie na twoim
komputerze. Kiedy wysyłasz swoje dane do Internetu, aby coś nad nimi pracować, nazywamy to
"przetwarzaniem w chmurze". Przykładem może być Google Docs. Zamiast uruchamiać Microsoft
Word lokalnie na swoim komputerze (modyfikując plik na dysku twardym), edytujesz swój dokument
w przeglądarce internetowej (a wszystko to dzieje się na odległym komputerze będącym własnością
Google). Gdy przechowujesz kopie danych za pomocą usługi typu Dropbox lub Dysk Google, jest to
"przechowywanie w chmurze" - podczas gdy pliki znajdują się na lokalnym dysku twardym, istnieją
również na serwerze DropBox lub Google.
Neutralność sieci
Jeśli nie jesteś pod kamieniem, słyszałeś termin Net Neutrality. Prawdopodobnie widzieliście też wielu
polityków i rzeczników korporacyjnych, którzy krzyczeli, dlaczego to zniszczy Internet i e-commerce ...
lub dlaczego go uratuje. Więc co to jest? Net Neutralność, jako koncepcja, oznacza, że żadna osoba lub
firma w Internecie nie powinna mieć preferencyjnego traktowania - Internet powinien być równy.
Kiedy definiujesz to w ten sposób, brzmi całkiem nieźle, prawda? Spójrzmy więc na przykład z
prawdziwego świata i zobaczmy, jak ta definicja się kryje. Netflix to bardzo popularna usługa
przesyłania strumieniowego filmów - tak popularna, że według niektórych szacunków stanowi ona
ponad jedną trzecią całego ruchu internetowego w godzinach szczytu! Jak można się spodziewać,
wyrzucenie wszystkich tych bitów może poważnie opodatkować serwery w Internecie. Jeśli dostawca
usług internetowych musi kupić więcej sprzętu, aby obsłużyć to zapotrzebowanie, czy Netflix nie
powinien zapłacić im więcej pieniędzy, aby pomóc w pokryciu kosztów? Kuszące jest twierdzenie, że
tak, powinny. Ale to bardzo śliskie zbocze. Najważniejsze jest to, że dostawcy usług internetowych
sprzedają usługę i jeśli nie są w stanie zrealizować swoich obietnic, muszą zainwestować trochę
pieniędzy w swoją infrastrukturę. Jeśli to wymaga podniesienia kosztów usługi, to właśnie to musi
zrobić - być może tworzenie poziomów usług tak, aby tylko ludzie używający największej
przepustowości płacili najwięcej pieniędzy. Nie możemy jednak prosić firm oferujących popularne
usługi o zapłacenie rachunku, bo stanie się to grą pieniężną, a jedynymi firmami, które mogą grać, są
ci, którzy mogą zapłacić. Powodem, dla którego Netflix i inne startupy rozkwitły na pierwszym miejscu,
było to, że mogły konkurować na równych zasadach. Mali ludzie zawsze chcą regulacji, aby zachować
uczciwość, ponieważ w przeciwnym razie nigdy nie mogliby konkurować z głęboko kieszonkowymi,
zasiedziałymi korporacjami energetycznymi. Ale gdy staniesz się korporacją energetyczną, chcesz
pozbyć się tych przepisów, abyś mógł przechylić rzeczy na swoją korzyść i utrzymać konkurencję.
Neutralność sieci nie jest nowa - to jest to, co mieliśmy od samego początku, przynajmniej do tego
momentu. Musimy go zachować, aby mógł powstać kolejny Google, Netflix lub Facebook.
Internet Rzeczy (loT)
Odnosi się to do obecnego dążenia do dodania łączności internetowej do codziennych rzeczy: zabawek,
urządzeń, samochodów, wodomierzy, a nawet żarówek i termostatów. Umożliwia to sterowanie tymi
urządzeniami za pomocą smartfona lub komputera, nawet spoza domu. Oczywiście oznacza to, że inni
mogą również kontrolować je, jeśli mogą znaleźć błąd w oprogramowaniu do wykorzystania. Oznacza
to również, że urządzenia te mogą "dzwonić do domu" do producenta lub osób trzecich, aby tobą
porwać. Ponieważ branża ta wybucha w nadchodzących latach, należy spodziewać się szerokiej gamy
problemów związanych z bezpieczeństwem i prywatnością

Poznaj Swojego Wroga

Mogę się założyć, że już znasz większość terminów komputerowych, nawet jeśli nie wiesz dokładnie,
co mieli na myśli. Ale większość ludzi jest dużo mniej zaznajomiona z terminologią bezpieczeństwa.
Omówię wiele z tych terminów bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach, ale chcę szybko
zdefiniować garść terminów z góry, aby móc przynajmniej wykonać pewne odniesienia do nich bez
utraty cię.
Malware [złośliwe oprogramowanie]
Złośliwe oprogramowanie jest skrótem od " malicious software" i jest terminem, w którym
oprogramowanie źle się zachowuje. Większość tej książki poświęcona jest pomocy w unikaniu
złośliwego oprogramowania. Ochrona komputera i unikanie infekcji chroni nie tylko Ciebie, ale także
każdą inną osobę, którą znasz (lub przynajmniej wszystkie osoby w książce adresowej komputera). Jak
można sobie wyobrazić, istnieje wiele różnych odmian złośliwego oprogramowania, a w rzeczywistości
pojedyncza część złośliwego oprogramowania ma wiele komponentów / zachowań. Poniżej znajdują
się najczęstsze typy złośliwego oprogramowania.
Wirus (lub Robak) : jest to termin, który większość ludzi słyszała i to prawdopodobnie pierwsza rzecz,
która pojawiła się w twoim umyśle, kiedy przeczytałeś definicję szkodliwego oprogramowania. Istnieje
techniczna różnica między wirusem a robakiem, ale nie warto tego wyjaśniać - użyję tych dwóch słów
zamiennie. Wirus to kawałek złośliwego oprogramowania, który może się replikować i podróżować
autonomicznie do innych komputerów w sieci, zwykle za pośrednictwem załączników e-mail lub
zainfekowanych stron internetowych. Podobnie jak ludzki wirus, wirusy komputerowe
rozprzestrzeniają się na ludzi, z którymi się znasz i wchodzą w kontakt - wirus może użyć twojej książki
adresowej, historii przeglądania i innych informacji na twoim komputerze, aby dowiedzieć się, kto
zarazić.
Trojan : Trojan to złośliwe oprogramowanie ukryte lub ukryte w "legalnym" oprogramowaniu. Nazwa
pochodzi oczywiście od klasycznej opowieści o koniu trojańskim, który Grecy wykorzystali do złupienia
miasta Troi. Grecy ukryli wybraną grupę żołnierzy w dużej, pustej drewnianej rzeźbie konia. Zostawili
konia u bram miasta jako trofeum, a następnie odpłynęli w widocznej klęsce. Lud Troi przyprowadził
konia do bram miasta, a gdy zapadła noc, żołnierze wyszli z posągu i otworzyli bramy od wewnątrz.
Grecka armia, która powróciła pod osłoną nocy, była wtedy w stanie wejść do miasta i wziąć je. Trojan
aplikacja lub dokument działa w podobny sposób. Otrzymujesz coś, co wydaje się być uzasadnioną
aplikacją lub dokumentem, ale złośliwe oprogramowanie jest w nim ukryte. Po uruchomieniu aplikacji
lub otwarciu dokumentu program złośliwego oprogramowania działa i infekuje komputer.
Spyware : Złośliwe oprogramowanie zaprojektowane do szpiegowania Ciebie - albo obserwować, co
robisz, albo szukać poufnych informacji na komputerze - a następnie przekazywać to, czego się uczysz,
do złych ludzi. Może to dotyczyć takich haseł do kont, kontaktów lub danych osobowych, które
umożliwiłyby osobie śledzącej podszywanie się pod Ciebie (kradzież tożsamości).
Scareware/Ransomware : Czasami złoczyńcy biorą bezpośredni udział w zdobywaniu pieniędzy. Tego
typu złośliwe oprogramowanie może ukradkiem zrobić coś złego na komputerze, a następnie
zaoferować go naprawić (za opłatą). Czasami ten typ złośliwego oprogramowania przebiera się za
darmowy skaner antywirusowy lub coś takiego, a w rzeczywistości to oprogramowanie powoduje
problem, a następnie oferuje cofanie szkód. W innych przypadkach złośliwe oprogramowanie
obserwuje twoje nawyki online, czekając, aż zrobisz coś potencjalnie kłopotliwego, np. Odwiedzając
strony pornograficzne lub nielegalne witryny do pobrania. W tym momencie pojawiają się fałszywe
ostrzeżenia organów ścigania, grożąc ujawnieniem, chyba że zapłacisz grzywnę.

Adware : Jest to prawdopodobnie najbardziej nieszkodliwa forma złośliwego oprogramowania.
Adware to złośliwe oprogramowanie, które wyświetla reklamy w takiej czy innej formie. Jest to
powszechne w "darmowym" oprogramowaniu, które płaci rachunki, wyświetlając reklamy, ale możesz
również znaleźć ludzi, którzy chcą zarabiać na "referencjach kliknięć". Witryny internetowe często
płacą ci niewielką sumę pieniędzy, jeśli polecisz kogoś do swojej strony internetowej (co się sumuje,
jeśli robisz to tysiące lub miliony razy).
Bot: bot (skrót od "robot") to oprogramowanie, które automatyzuje coś, co normalnie zrobiłby
człowiek. Boty nie zawsze są złe. Na przykład boty są używane przez wyszukiwarki takie jak Google i
Bing do "przeszukiwania sieci", szukając nowych i interesujących stron internetowych do podania w
swoich wynikach wyszukiwania. Inne boty mogą być używane do nieco mniej dobroczynnych rzeczy,
takich jak bicie prawdziwych ludzi w grach online, rejestrowanie się w konkursach online lub tworzenie
fałszywych kont e-mail, z których można wysyłać śmieciowe wiadomości e-mail (lub "spam"). Dlatego
wiele stron internetowych zmusza do spojrzenia na poważnie zniekształcony obraz niektórych liter i
cyfr, a następnie poprosić o wpisanie tego, co widzisz. (Te denerwujące testy nazywają się
"CAPTCHAs".)

Próbują zapobiegać automatycznemu wykonywaniu przez roboty tego, co próbujesz zrobić - w
szczególności stwarzają problemy, które według nich są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale bardzo
trudne dla programów komputerowych. Jednak w kontekście złośliwego oprogramowania, boty mogą
być używane do robienia rzeczy w twoim imieniu, czego normalnie byś nie robił - jak wysyłanie e-maili
do wszystkich, których znasz pigułki reklamowe do powiększania narządów płciowych. Niektórzy źli
próbują budować duże sieci zainfekowanych komputerów, tworząc "botnet". Botnet to w zasadzie
armia zdalnie sterowanych komputerów, wszystkie udające właściciela komputera, ale faktycznie
pracujące dla kogoś innego. Co gorsza, możesz nawet nie wiedzieć, że komputer to robi. Jednym z
powszechnych zastosowań botnetów jest jednoczesne uderzanie pewnej strony internetowej o prośby
mające na celu sprowadzenie serwerów (tzw. "Rozproszona odmowa usługi" lub DDoS, atak). Robią to,
ponieważ albo nie lubią właściciela strony internetowej, albo może próbują wyłudzić od nich pieniądze
z ochrony.
Rootkit : Jest to szczególnie nieprzyjemny kawałek złośliwego oprogramowania, który często atakuje
sam system operacyjny. Jest specjalnie zaprojektowany do ukrywania przed tobą i przed
oprogramowaniem do wykrywania złośliwego oprogramowania, takimi jak programy antywirusowe.
Czasami rootkit faktycznie blokuje lub łamie oprogramowanie zabezpieczające, uniemożliwiając jego
działanie. Co gorsza, rootkity często znajdują sposoby, aby ukryć kopie swojego kodu, tak że nawet jeśli
znajdziesz działającą kopię i ją usuniesz, po prostu się zamieni i znowu będzie działać. Rootkity są często
używane jako rodzaj przyczółka na twoim komputerze, bezpiecznym miejscu lądowania dla innych
najeźdźców. Techniki zawarte w tym tekście pomogą znacznie zmniejszyć ryzyko związane z tym (i
wszystkim) złośliwym oprogramowaniem

Exploit
Exploit jest ogólnym określeniem pewnego rodzaju luki w twojej zbroi cyberbezpieczeństwa - luka,
która pozwoli na złe rzeczy. Exploity to zazwyczaj błędy oprogramowania w twoim systemie
operacyjnym lub aplikacja taka jak przeglądarka internetowa, czytnik PDF lub wtyczka przeglądarki.
Błąd jest po prostu błędem w kodzie - jakiś inżynier oprogramowania (jak ja) spieprzył i coś przeoczył.
W rzeczywistości jest to bardzo łatwe, nawet dla doświadczonych programistów, co jest jedną z
przyczyn, dla których mamy obecnie wiele problemów ze złośliwym oprogramowaniem. Exploit "zero
dnia" to taki, który wcześniej nie był znany firmie, która jest właścicielem oprogramowania. Zasadniczo
oznacza to, że źli faceci znaleźli to przed dobrymi ludźmi.
JAK DZIAŁA INTERNET
Internet to fascynująca technologia (właściwie wiele różnych technologii, gra mniej więcej ładnie). Całe
książki poświęcone są wyjaśnieniu tego, ale chcę się skupić na tym, jak poruszają się dane - ponieważ
bardzo ważne jest, aby zrozumieć te pojęcia, zanim będzie można mówić o rzeczach, które robimy, aby
chronić dane podczas ich przenoszenia. Podczas surfowania w Internecie, wysyłania wiadomości email, przesyłania filmów wideo do serwisu YouTube lub strumieniowania filmów w serwisie Netflix,
przenosisz dane między komputerem a innym podmiotem w Internecie - często jest to duży serwer
należący do takich firm jak Amazon, Google lub Netflix, ale czasami inny komputer taki jak twój (jeśli
robisz sesję Skype z przyjacielem, na przykład). Dane mogą podróżować w dwóch kierunkach i lubimy
wskazywać te kierunki, abyśmy mogli o tym mówić. Gdy dane trafiają do Internetu, nazywamy ten
kierunek "w górę"; kiedy dane przesuwają się w kierunku komputera, nazywamy ten kierunek "w dół".
Tak więc, kiedy przesyłasz plik wideo do YouTube, nazywamy to przesyłaniem; gdy kupujesz utwór z
iTunes, aby grać na komputerze, pobierasz. Ale jak to naprawdę działa? Cieszę się, że zapytałeś! To
naprawdę fajne. Jak powiedzieliśmy wcześniej, dane składają się z bitów i bajtów. Jeśli tworzysz idealną
kopię bitów, tworzysz idealną kopię danych. Aby uzyskać dane z jednego komputera na inny, wystarczy
znaleźć sposób na odtworzenie tych samych bitów w tej samej kolejności na komputerze drugiej osoby.
Powiedzmy, że chcesz wysłać komuś plik Word. Nie przesyłasz fizycznie swoich bitów komuś innemu przesyłasz kopie bitów. Po zakończeniu plik istnieje zarówno na komputerze, jak i na komputerze, a
oba pliki są w 100% identyczne. Jak to zrobić dokładnie? Ponownie, zajęłoby całą książkę, aby
powiedzieć ci prawdziwą ofertę tutaj, więc zamierzamy znacznie uprościć rzeczy. Internet działa bardzo
podobnie do pierwszego systemu pocztowego US Postal Service. USPS jest odpowiedzialny za
otrzymywanie listów od punktu A do punktu B i robi to przy użyciu szerokiej gamy metod i technologii
- z których większość nigdy nie widzisz ani nie wiesz. Wszystko, co wiesz, to to, że jeśli umieścisz swój
list w skrzynce pocztowej, z adresem adresata i pieczątką, zajmie się resztą! Jeśli chcesz, aby druga
osoba wysłała coś z powrotem, musisz również podać poprawny adres zwrotny. O ile wiesz, to po
prostu magia - w jakiś sposób opuszcza twoją skrzynkę pocztową i kończy się na skrzynce pocztowej
drugiej osoby, prawda? Zobaczmy, co naprawdę dzieje się za kulisami, gdy umieścisz tę literę w
skrzynce pocztowej. Co jakiś czas, mniej więcej raz dziennie przychodzi listonosz, aby sprawdzić swoją
skrzynkę pocztową. Jeśli znajdzie list w skrzynce pocztowej, bierze go i wyrzuca na stos swoich
wychodzących listów. Pod koniec dnia przenosi stos poczty wychodzącej do sortowni, która przegląda
wszystkie adresy "do" i zaczyna oddzielać pocztę od pojemników na podstawie miejsca docelowego.
Poczta lokalna może wrócić następnego dnia z tym samym listonoszem, podczas gdy poczta do innego
państwa będzie prawdopodobnie umieszczona na ciężarówce lub samolocie i wysłana do innego
urzędu pocztowego w celu dostarczenia lokalnego na drugim końcu. Mogą rozdzielić ten stos i wysłać
go na różne sposoby, nawet do tego samego miejsca przeznaczenia. Sposób ich rozdzielenia może
zależeć od stopnia wypełnienia ciężarówki lub samolotu, od tego, czy konkretna ciężarówka lub
samolot jest nieczynna, czy nawet od zmieniających się cen paliwa. Trasa i sposób transportu również

będą się różnić w zależności od rodzaju usługi, za którą zapłacił użytkownik (poczta medialna, przesyłka
pierwszej klasy lub specjalna dostawa nocna). Po drodze może być wiele przystanków i wiele sposobów
transportu. Ponownie - jako nadawca, nie wiesz ani nie dbasz o to, jak się tam dostanie - tylko, że się
tam dostanie, i to w rozsądnym czasie. Routing internetowy działa w bardzo podobny sposób. Każdy
komputer w Internecie ma unikalny adres - nazywany jest on adresem protokołu IP lub skrótem IP.
Adres IP jest ustawiony na cztery liczby oddzielone kropkami takimi jak "74.125.228.46" lub
"72.21.211.176".
ŚMIESZNY FAKT
Każda z tych czterech liczb w adresie IP zawiera się w przedziale od 0 do 256. Jeśli więc dodasz wszystkie
możliwości, to ponad 4 miliardy możliwych unikatowych adresów ... i wierzcie lub nie, już nam się
kończy! Istnieje rozbudowany schemat adresowania, który powoli się rozwija, co pozwoli zaoszczędzić
dzień nazywany "IPv6" (co oznacza wersję 6 protokołu internetowego). IPv6 ma naprawdę
oszałamiającą liczbę niepowtarzalnych adresów:
340,282,366,9, 990,463,463,374,607,431,768,211,456.
Tak, to jeden numer. Słyszałem, że powiedział, że każdy pojedynczy atom na Ziemi może mieć swój
własny adres IPv6 ... a na jeszcze 100 innych Ziemi pozostanie jeszcze dość!
Aby ułatwić ludziom zapamiętanie tych liczb, podajemy im aliasy takie jak "google.com" lub
"amazon.com" - nazywamy te aliasy "nazwami domen" lub "nazwami hostów". Kiedy twoja
przeglądarka lub aplikacja emailowa ma korzystać z jednego z tych aliasów, twój komputer wywołuje
usługę o nazwie Domain Name Service (DNS), aby przekształcić alias na adres IP. Kiedy więc powiesz
swojemu komputerowi, żeby wysłał dane w Internecie, pakuje te dane, uderza w docelowy adres IP i
umieszcza dane w formie cyfrowej skrzynki pocztowej, czekając na odebranie. Twój powrotny adres IP
jest automatycznie dodawany, aby komputer na drugim końcu mógł wysłać odpowiedź. Gdy dane są
odbierane do dostarczenia, są wysyłane za pośrednictwem serii specjalnych komputerów zwanych
routerami, które wymyślają, jak pobrać informacje z tego miejsca. Dokładna trasa może być za każdym
razem inna, zależnie od tego, jak bardzo obciążone są routery, kosztu pobieranego przez niektórych
operatorów i jakiejkolwiek specjalnej obsługi, o którą prosił Twój komputer. Więcej o tym za minutę.
Teraz, tak fantazyjnie jak Internet, nie ma pomysłu na wysyłkę dużych rzeczy w jednym pakiecie - jak
na przykład wysyłanie dużego pudła z rzeczami na poczcie. Zasadniczo wszystko ma rozmiar litery.
Dlaczego? Cóż, kiedy masz do czynienia z bitami i bajtami, możesz dekonstruować wszystko na małe
kawałki i idealnie zrekonstruować je na drugim końcu! (Podobna do tej sceny w Willy Wonka, gdzie
Mike Teavee jest transportowany po drugiej stronie pokoju.) Ponieważ poszczególne utwory mogą
mieć różne trasy, mogą w rzeczywistości wyjść z rzędu na drugim końcu. Jak więc rozwiązać ten
problem? Gdy odcinacie małe kawałki, dajecie im liczbę, licząc od zera do cokolwiek. Na drugim końcu
mogą użyć liczb, aby wszystko ułożyć w odpowiedniej kolejności podczas ponownego składania
danych. Aby o tym pomyśleć, powróćmy do naszej analogii do poczty. Załóżmy, że chcesz wysłać kopię
Oxford Dictionary do kogoś w całym kraju, ale możesz wysyłać je tylko po jednej stronie. Jak byś to
zrobił? Cóż, najpierw musisz skopiować wszystkie strony i umieścić je w swoim własnym enklawie.
Każda z tych kopert będzie musiała mieć adres odbiorcy. Zamiast umieszczać pieczątkę na każdym z
nich, po prostu płacisz USPS za jakąś masową pocztową stawkę, a oni zajmują się tym za Ciebie. Strony
są już policzone, więc jeśli nie dotrą do celu, twój przyjaciel będzie mógł je złożyć w odpowiedniej
kolejności. Teraz jednak zdajesz sobie sprawę, że twoja skrzynka pocztowa nie jest wystarczająco duża,
aby pomieścić wszystkie te litery naraz. Co teraz? Cóż, musisz to robić partiami, może po 100 liter na
raz. Gdy mailman opróżni twoją skrzynkę pocztową, możesz włożyć jeszcze 100. Osoba na drugim
końcu otwiera wszystkie koperty i ponownie je składa (używając numerów stron). Kiedy nadejdzie

ostatnia litera, otrzymają kompletną książkę! Obecnie usługa pocztowa w USA (podobnie jak Internet)
nie jest idealna ... czasami listy gubią się. Jak sobie z tym poradzić? Cóż, pytasz osobę na drugim końcu,
aby odesłała list tak często, by powiedzieć ci, co otrzymali do tej pory. Jeśli okaże się, że brakuje
niektórych stron, mogą poprosić o ponowne wysłanie. To - w skrócie - jest dokładnie tym, w jaki sposób
dane są przesyłane przez Internet - ale zamiast zajmować tygodnie, zajmuje to ułamki sekundy! Twój
komputer przerywa plik lub pocztę lub cokolwiek na małe kawałki zwane pakietami. Każdy pakiet jest
oznaczony "z" i "do" adresu IP. Pakiety te są następnie ponumerowane, aby komputer po stronie
odbiorcy: a) wiedział, w jakiej kolejności je złożyć i b) wie, czy brakuje jakichś pakietów i czy trzeba je
wysłać ponownie. Widzisz, to nie takie trudne! Dlaczego musisz to wszystko wiedzieć? Wyjaśnię w
kolejnych rozdziałach. Powrócimy do tej analogii, gdy mówimy o prywatności, uwierzytelnianiu i
szyfrowaniu.
NARZĘDZIA HANDLOWE
Teraz, gdy zapoznaliśmy się z podstawami komputerów i dowiedzieliśmy się, jak działa Internet, czas
przejść do naprawdę fajnych rzeczy! Okay, zastrzegam tu i teraz, że normalni ludzie mogą nie podzielać
mojej głęboko zakorzenionej fascynacji mechaniką cyberbezpieczeństwa. Ale zrobię co w mojej mocy,
aby cię wygrać. Jednym z ważniejszych przykładów z tej książki jest to, że możesz zaufać matematyce.
Media i popkultura ułatwiają włamywanie się do bezpiecznych systemów, łamanie haseł i łatwe
łamanie szyfrowania. W rzeczywistości współczesne algorytmy bezpieczeństwa komputerowego są
niezwykle solidne i prawie niemożliwe do złamania, jeśli zostaną właściwie zaimplementowane (co
okazuje się kluczowe "jeśli"). Pomimo miliardów dolarów wydanych na superkomputery w miejscach
takich jak NSA i GCHQ8, narzędzia, które stworzyli kryptolodzy, zaskakują (i na szczęście) dobrze. W
tym rozdziale omówimy procesy i narzędzia, które pozwalają nam robić zakupy i dokonywać transakcji
bankowych online, a także komunikować się prywatnie i uniemożliwić innym odczytanie danych z
komputera.
Szyfrowanie i kryptoanaliza
Jakie problemy próbujemy tu rozwiązać? Dlaczego potrzebujemy narzędzi kryptograficznych?
Rozważmy klasyczny przypadek osobistego pamiętnika. Chciałbym móc napisać kilka myśli i zapisać je
w taki sposób, że tylko ja będę mógł je odczytać. Możesz po prostu ukryć to czasopismo i mieć nadzieję,
że nikt go nie znajdzie. Jest to forma "bezpieczeństwa przez zaciemnienie" - coś, co jest bezpieczne
tylko dlatego, że jego istnienie nie jest znane. W dziedzinie kryptografii nigdy nie jest to wystarczające,
przynajmniej nie jako podstawowy środek bezpieczeństwa. Nie, to, czego naprawdę chcesz, to jakiś
mechanizm, dzięki któremu możemy uczynić słowa całkowicie niezrozumiałymi dla osób trzecich,
nawet jeśli ukradną dziennik - a jednak w jakiś sposób będzie on w pełni czytelny. Jak można się
domyślić, potrzebujemy tutaj szyfrowania. Musimy jakoś przekształcić słowa, które napisaliśmy, w
jakąś inną reprezentację, która wydaje się być czystym bełkotem dla kogoś innego. W kata- logie
oryginalny tekst nazywany jest "zwykłym tekstem", a zniekształcone wyjście jest nazywane "tekstem
szyfrowania", ponieważ w celu przekształcenia zwykłego tekstu na tekst szyfru, uruchamiamy zwykły
tekst za pomocą szyfru. Szyfr to tajny kod, który odwzorowuje litery w zwykłym tekście na litery, cyfry
lub symbole w tekście szyfrowania. Te rodzaje szyfrów są nazywane kodami substytucji, ponieważ
zastępujesz każdą literę zwykłego alfabetu jednym znakiem z "alfabetu" szyfrowania. Jest to klasyczny
"tajny pierścień dekodera" z minionych lat. Jeśli nie znasz tajemniczej koncepcji pierścienia dekodera,
w zasadzie są to dwa koła, jeden przy drugim, połączone ze sobą na wspólnym koncentratorze. Każde
koło ma sekwencję wpisaną na zewnętrznej powierzchni, więc jeśli obrócisz koła, możesz wyrównać
litery lub cyfry na wiele sposobów. Nazywa się to "szyfrem obrotowym". Powiedzmy, że każde koło ma
alfabet w odpowiedniej kolejności, więc jeśli wyrównasz literę "A" na jednym kole z literą "A" na drugim
kole, to są one idealnie wyrównane dookoła. "B" na pierwszych kołach mapuje na "B" na drugim kole,

aż do "Z" mapowania na "Z". To brzydki szyfr, więc obróćmy koło ... powiedzmy teraz, że "A" zamienia
się na "N". Oznaczałoby to, że "B" zamieni się na "O", a "C" na "P" i tak dalej. Ponieważ koła są okrągłe,
kiedy dojdziesz do "Z", następna litera to "A" i trwa dalej. Jest to w rzeczywistości specjalny szyfrujący
obrót zwany "ROT13", który jest skrótem od "obrócić 13 miejsc" - ponieważ litera "N" jest trzynaście
miejsc od litery "A" w alfabecie. Ponieważ alfabet angielski zawiera 26 znaków, jeśli kodowanie ROT13
zostanie uruchomione dwukrotnie, kończy się ono z powrotem w miejscu, w którym rozpocząłeś
(ponieważ 13 + 13 = 26). Przykład tego jest pokazany poniżej. Możesz zobaczyć całe mapowanie
alfabetu, a także zobaczyć, jak słowo "cześć" zostanie zakodowane przy użyciu tego schematu.

Tajny pierścień dekodera pochodzi z klasycznego filmu "A Christ mas Story". Pierwotna postać, Ralphie
Parker, właśnie otrzymała sekretną pocztę z Little Orphan Annie, a teraz jest częścią Małego sierota
Annie "Secret Circle". Pod koniec każdej audycji radiowej z klasycznej serii przygodowej, spiker Pierre
Andre odczytał tajną, zaszyfrowaną wiadomość, którą mogły interpretować tylko dzieci z dekoderem.
W tym przypadku szyfr odwzorował litery na liczby, więc jedno koło miało alfabet, podczas gdy drugie
koło miało numery

Aby rozszyfrować wiadomość, trzeba było wiedzieć, jak wyrównać dwa koła - a Pierre poinformował
swoich słuchaczy o ustawieniu pokręteł na "B-2". Innymi słowy, litera "B" jest odwzorowana na liczbę
"2". Jest to najprostsza możliwa konwersja, ponieważ "B" jest drugą literą alfabetu. Dlatego "A" to "1",
a "Z" to "26". Pierwsza wiadomość Ralphiego jako części tajnego koła była następująca10:
2-5-19-21-18-5-20-15-4-18-9-14-11-25-15-21-18-15-22-1-12-20-9-14-5
Używając sworznia dekodera, Ralphie starannie odszyfrował wiadomość. Wiemy, że "2" mapuje na "B",
więc pierwsza litera to "B". Piąta litera alfabetu to "E", więc jest to druga litera wiadomości. 19 litera
to "S". I tak dalej, aż ostatecznie otrzymamy:
B-E-S-U-R-E-T-O-D-R-I-N-K-Y-O-U-R-O-V-A-L-T-I-N-E
W tym momencie Ralphie powoli odczytuje wiadomość, zastanawiając się, gdzie są granice słów ...
"Napij się swojego Ovaltine'a Ovaltine? Reklama w telewizji?!?"
Teraz odwróćmy cały ten proces na głowę. Zagrajmy teraz w złego faceta. Przechwyciłeś tę tajną
wiadomość i chcesz wiedzieć, co ona mówi. Jak byś poszła próbując złamać szyfr? Proces próby
złamania szyfru nazywany jest kryptoanalizą. Współczesna kryptografia jest wykonywana przez
komputery i jest zasadniczo poza możliwościami zwykłego śmiertelnika, który może się złamać bez
pomocy, ale w dawnych czasach szyfry były wykonywane ręcznie i łamane ręcznie. Zacznijmy więc
naszą kryptoanalizę od przyjrzenia się tekstowi szyfrowania. Po pierwsze, musimy przyjąć pewne
założenia. Przyjmiemy, że zwykły tekst jest w języku angielskim i założymy również, że każdy symbol w
tekście szyfrowania jest odwzorowywany na jedną literę alfabetu angielskiego. Te założenia mogą być
błędne, ale jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale łamacza kodów jest wiedzieć jak najwięcej
o danych wejściowych. Posiadanie wcześniejszej wiedzy, nawet jeśli jest to tylko dobre przypuszczenie,
może znacznie zmniejszyć wysiłek wymagany do deszyfrowania fragmentu tekstu zaszyfrowanego.
Następnie musimy przestudiować tekst szyfrowania i szukać wzorców lub wskazówek. Widzimy liczby
od 1 do 25. Biorąc pod uwagę, że język angielski ma 26 znaków, przyjmujemy, że ten szyfr jest prostym
szyfrem zastępującym, który odwzorowuje litery na liczby. Oto, gdzie sprawy stają się interesujące.
Ponieważ założyliśmy, że zwykły tekst jest w języku angielskim, możemy wykorzystać naszą znajomość
języka angielskiego, aby pomóc nam złamać szyfr. Okazuje się, że najczęściej używaną postacią w
języku angielskim (przy zdrowym marginesie) jest litera "E". Skąd to wiemy? Cóż, większość ludzi nie
miałby powodu, by o tym wiedzieć, ale jest to zadanie łamania kodu, aby znać te rodzaje statystyk. Jeśli
więc masz wziąć duży blok tekstu szyfru, który pochodzi z angielskiego prostego tekstu, możesz być
pewny, że najbardziej popularny symbol zostanie odwzorowany na literę "E". Kolejne trzy najczęstsze
litery w języku angielskim, w kolejności, to "T", "A" i "O". Zliczanie użycia symboli w tekście szyfrującym
i próby odwzorowania ich na zwykłe litery nazywa się analizą częstotliwościową - za pomocą
częstotliwości symbolu w tekście szyfrującym do odgadnięcia skojarzonego angielskiego znaku w
zwykłym tekście. Nasz tekst szyfrowania jest tutaj dość krótki, ale dajmy analizę częstotliwościową
strzałem. Jeśli zliczysz liczbę razy każdy z użytych tutaj numerów, zobaczysz, że najczęściej używane są
trzy liczby: 5, 15 i 18. Każda z tych liczb pojawia się 3 razy. Załóżmy więc, że jeden z tych symboli jest
odwzorowywany na literę "E". Spróbujemy każdego z nich i zobaczymy, czy to działa. Załóżmy najpierw,
że liczba 15 mapuje na "E". Teraz zamierzamy przyjąć inne założenie, aby sprawdzić, czy możemy mieć
szczęście: miejmy nadzieję, że ten, kto stworzył ten cios, nie będzie bardzo się starał i po prostu
zmapują litery na numery w odpowiedniej kolejności. Tak więc, jeśli E = 15, to F = 16, G = 17, i tak dalej.
Używając tego odwzorowania, łamacz kodu zastępuje wszystkie litery i uzyskuje następujące
przypuszczenia w oryginalnym prostym tekście:
R-U-I-K-H-U-D-E-T-H-Y-D-A-O-E-K-H-E-L-Q-B-D-Y-D-U

Hmm. To nie wygląda dobrze. Tak więc przynajmniej jedno z naszych założeń było błędne. Ale
ponieważ jesteśmy leniwi, trzymajmy się założeń, które mamy, i po prostu spróbujcie innego
mapowania. W końcu były trzy symbole, które wszystkie pojawiły się 3 razy w naszym tekście
szyfrującym, więc tylko dlatego, że "15" nie mapowało na "E", może "5" lub "18" zrobi lewy. Jeśli
spróbujemy E = 5, zachowując nasze inne założenia, otrzymamy:
B-E-S-U-R-E-T-O-D-R-I-N-K-Y-O-U-R-O-V-A-L-T-I-N-E
Bingo! Właśnie odszyfrowaliśmy wiadomość! Woohoo !! Jeśli tekst zaszyfrowany był wystarczająco
pomocny, by pomieścić spacje, oznaczając granice słów, moglibyśmy użyć innych statystyk, aby pomóc
nam rozszyfrować wiadomość. Najczęstsze jednoliterowe słowa w języku angielskim to "I" i "a".
Najczęstsze trzyliterowe słowo to "the". Najpopularniejszą pierwszą literą słowa w języku angielskim
jest litera "S". Więc tylko wiedza, gdzie granice słów dałoby nam znacznie więcej informacji, które
moglibyśmy wykorzystać do odgadnięcia mapowania i złamania kodu. Oczywiście, kryptoanaliza we
współczesnym świecie jest o wiele bardziej skomplikowana - dziś używamy komputerów i znacznie
bardziej skomplikowanych algorytmów do szyfrowania naszych danych. Ale powyższe ćwiczenie daje
wgląd w to, jak atakujący może próbować złamać kod. Jeden z najsłynniejszych aktów łamania kodów
miał miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy Anglik Alan Turing wraz ze swoimi kolegami z Bletchley
Park złamał szyfr Enigma Machine używany przez nazistowskie Niemcy (udoskonalając techniki, które
pierwotnie były pionierskie w Polsce). Jednak twórcy kodów i łamacze kodów odegrali ważną rolę w
historii, sięgając co najmniej 1500 p.n.e w Mezopotamii. Nowoczesne szyfry obracają się wokół pojęcia
tajnego klucza. Bierzesz zwykły tekst plus pewien rodzaj klucza tekstowego (podobnie jak hasło) i
uruchamiasz go za pomocą algorytmu szyfrowania. Wynik wygląda jak kompletny bełkot. W
przeciwieństwie do naszego prostego kodu zastępczego powyżej, dane wyjściowe mogą nie mieć
bezpośredniego odwzorowania znaku na znak - może nawet nie być reprezentowane jako znaki
angielskie. Jeśli jednak weźmiesz ten sam tajny klucz i zastosujesz algorytm w odwrotnej kolejności
(algorytm deszyfrowania), otrzymasz oryginalny tekst zwykły z powrotem. Ten rodzaj szyfrowania jest
nazywany szyfrowaniem symetrycznym, ponieważ ten sam klucz jest używany do szyfrowania i
odszyfrowywania. Ważne jest, aby zauważyć, że same algorytmy szyfrowania i deszyfrowania są
powszechnie znane i powszechnie znane - czyli proces mieszania i rozplątania (rozplątania?) Tekstu nie
jest tajny. W przeszłości niektórzy mniej doświadczeni ludzie argumentowali, że bylibyśmy
bezpieczniejsi, gdyby same algorytmy były tajne. Tego rodzaju dźwięki są intuicyjnie poprawne - jak
magik, który nie mówi, jak wykonuje swoje sztuczki. Ale o to właśnie chodzi - to naprawdę nie jest
magia, jeśli jest jakaś sztuczka. Gdybym mógł złamać twoje szyfrowanie, wiedząc, jak to zrobiłeś, cały
proces jest zależny od tego sekretu, który nigdy nie zostanie ujawniony - nie tylko dla jednej osoby, ale
dla każdego, kto kiedykolwiek użył tego algorytmu. W dzisiejszym świecie to nie wystarczy. Każdy
system szyfrowania, którego warto użyć, musi być bezpieczny, nawet jeśli szczegółowa mechanika
systemu jest dobrze znana. Pozwala to również wyczerpująco przetestować i skontrolować algorytm
przez ekspertów. Jeśli używasz szyfru do szyfrowania danych osobistych, takich jak pamiętnik,
symetryczny szyfr działa całkiem nieźle. Wybierasz hasło, przypisujesz je do pamięci i używasz go jako
tajnego klucza do szyfrowania tekstu w swoim dzienniku. Nikt nie zna klucza, ale ty i tak długo, jak
wybrałeś silne hasło, ten dziennik jest całkowicie nieczytelny dla nikogo. Ale znowu, musisz zauważyć
zastrzeżenie, w które się wślizgnąłem ... musisz wybrać silne hasło, aby to zadziałało. Omówimy to
szczegółowo w późniejszym rozdziale, ale na razie po prostu zdaj sobie sprawę, że komputery są tak
potężne, że potrafią odgadnąć miliony, a nawet miliardy haseł na sekundę, próbując złamać swój
dziennik - wybierając nazwę swojej wnuczki lub ulubiona drużyna piłkarska nie zamierza jej uciąć.
Możesz myśleć o szyfrowaniu symetrycznym jako bagażniku z silną blokadą - masz klucz i tylko Ty
możesz otworzyć zamek. Nie ma znaczenia, czy ludzie mają bagażnik w ich posiadaniu - o ile nie mają
klucza, nie mogą uzyskać dostępu do pamiętnika znajdującego się w środku. Nie powinno mieć

znaczenia, czy wiedzą, jak powstał mechanizm blokujący. Aby ta analogia mogła się równać z
nowoczesną kryptografią, musimy stwierdzić, że bagażnik byłby całkowicie nieprzenikalny, a zamek
byłby praktycznie niemożliwy do wybrania. Kluczowym elementem jest klucz do zamka. Tak długo, jak
masz klucz w posiadaniu i nie ma innych kopii klucza, tylko ty możesz otworzyć zamek, a zatem tylko
Ty możesz uzyskać dostęp do zawartości. Możliwość zablokowania pamiętnika to dobra rzecz, ale w
prawdziwym świecie istnieją inne sytuacje wymagające bezpieczeństwa. W żargonie kryptograficznym
omówiliśmy przypadek danych w stanie spoczynku - ale co z danymi w ruchu? To znaczy, co z
komunikacją? W tym nowym scenariuszu znacznie zwiększyliśmy liczbę osób, które muszą mieć dostęp
do informacji z jednego do więcej niż jednego. Dodaliśmy również wymóg, abyśmy mogli przesyłać te
dane z pewnej odległości, w ręce stron trzecich, którym nie zawsze możemy zaufać. Aby użyć w tym
celu szyfru symetrycznego, musisz teraz udostępnić swój tajny klucz zamierzonemu odbiorcy. Ale jak
to zrobisz bezpiecznie? Nie możesz po prostu wysłać do nich - ktoś może przechwycić to po drodze.
Możesz powiedzieć im przez telefon, ale co, jeśli twój telefon lub jego telefon jest podsłuchiwany?
Musiałbyś spotkać się z nimi osobiście i rzucić to im do ucha. A jednak nie zawsze jest to praktyczne, a
nawet możliwe. Na szczęście niektórzy naprawdę szczerzy naukowcy opracowali radykalnie nowe
podejście do szyfrowania w połowie lat siedemdziesiątych, które zrewolucjonizowało bezpieczną
komunikację i szyfrowanie w ogóle. Zasadniczo wprowadzono blokadę z dwoma kluczami: kluczem
publicznym, który służy do zamknięcia zamka i klucza prywatnego, który otwiera zamek. Jest to
nazywane szyfrowaniem asymetrycznym, ponieważ do szyfrowania i odszyfrowywania używane są
różne klucze. W tym schemacie kopie klucza publicznego są rozdawane swobodnie i bez rozróżniania,
podczas gdy tylko właściciel posiada klucz prywatny. Każdy, kto chce wysłać wiadomość, użyje klucza
publicznego odbiorcy, aby zablokować wiadomość, a odbiorca użyje klucza prywatnego, aby ją
odblokować. Cóż za genialne i eleganckie rozwiązanie! Dzięki tej technice możliwe jest teraz bezpieczne
komunikowanie się dwóch osób bez konieczności fizycznego wymieniania pojedynczego,
współdzielonego klucza. Możesz tak myśleć. Powiedzmy, że Alicja chce wysłać jakieś niejawne
dokumenty do kolegi z całego kraju, Bob.12 Podczas gdy Alice może wsiąść do samolotu i oddać go
osobiście do Boba, to jest to zbyt drogie i niewygodne - chce po prostu wysłać je przez USA Poczta.
Alice ma ładne małe pudełeczko, które może zabezpieczyć za pomocą zamka, ale nie może po prostu
wysłać Bobowi kopii klucza w mailu - w końcu każdy, kto jest po drodze, mógłby zrobić kopię. Będąc
inteligentną kobietą, wie, że nie musi polegać na symetrycznym mechanizmie blokującym - może
używać asymetrycznej metody. Aby to osiągnąć, Alice prosi Boba, by wysłał jej otwartą kłódkę.
Następnie bierze kłódkę Boba i mocuje ją na pudełku. Nie potrzebowała klucza Boba, aby go zamknąć,
każdy może zamknąć zamek, po prostu klikając go. Jednak tylko Bob może otworzyć kłódkę, ponieważ
tylko on ma klucz. Gdyby Alice była naprawdę sprytna, mogłaby nawet dołączyć do niej swoją własną
kłódkę, gdy dostarczała ją, by Bob mógł zwrócić jej dokumenty przy użyciu tej samej techniki. Jak więc
to wszystko ma zastosowanie do Ciebie i Twojego komputera? Jak omówiliśmy we wcześniejszej części
tego rozdziału, za każdym razem, gdy wysyłamy e-maile, oglądamy film na YouTube, robimy zakupy w
Amazon.com, płacimy rachunki za pomocą naszego internetowego konta bankowego lub po prostu
surfujemy po Internecie, wysyłamy dane do i odbieranie danych z Internetu. Dane są cięte na kawałki
o rozmiarze bitu zwane pakietami, a te pakiety przechodzą z komputera na inny komputer (lub
odwrotnie). Po drodze te pakiety przechodzą przez potencjalnie dziesiątki innych komputerów,
routerów, przełączników i serwerów. Kluczową rzeczą do zapamiętania jest to, że te cyfrowe
wiadomości są bardziej podobne do pocztówek niż listów. Oznacza to, że każda osoba (lub komputer)
po drodze, która poświęci czas, aby na nie spojrzeć, może zobaczyć, co zawiera. Dla niektórych z tego,
co robimy w Internecie, może to być dopuszczalne, ale oczywiście są sytuacje - takie jak bankowość i
zakupy - które wymagają bezpiecznego połączenia. Protokół komunikacyjny używany przez Internet to
HyperText Transfer Protocol lub HTTP. Widziałeś to wiele razy podczas przeglądania adresów
internetowych, takich jak "http://yahoo.com/". Jeśli jesteś spostrzegawczy, być może zauważyłeś, że

czasami nie jest to "http", ale "https". To dodatkowe "S" oznacza "bezpieczne". Kiedy twoja
przeglądarka komunikuje się przez HTTPS, powinieneś zobaczyć jakiś wskaźnik taki jak ikona kłódki,
która wskazuje, że twoja komunikacja z tą witryną jest bezpieczna. Oznacza to, że niezależnie od tego,
jak wszystkie twoje pakiety będą się podskakiwać w Internecie, tylko komputer znajdujący się na
drugim końcu może rozszyfrować wiadomości.
Uwierzytelnianie i integralność wiadomości
Hurra! Mamy asymetryczne szyfrowanie! Problem rozwiązany! Dobrze? Nie do końca. Nie wystarczy,
aby uniemożliwić komuś zobaczenie zawartości Twojej komunikacji. Wróćmy do naszej analogii z Alice
i Bobem, aby dowiedzieć się, dlaczego. Skąd Alice wiedziała, że faktycznie wysyłała dokumenty do
Boba? Gdybym był sprytnym szpiegiem, powiedział Mallory, mógłbym spróbować wsadzić się między
Alice i Boba - udawanie, że każda z nich jest drugą stroną. Nazywa się to człowiekiem w ataku
środkowym. Kluczowym krokiem jest tutaj przechwycenie komunikacji między Alice i Bobem. Załóżmy,
że Mallory infiltruje usługę US Mail, aby mieć dostęp do całej korespondencji między Alice i Bobem.
Kiedy Bob wysyła jedną z jego otwartych kłódek do Alice, Mallory przechwytuje paczkę i zastępuje
otwarty zamek Boba swoim własnym otwartym zamkiem. Ona nie ma klucza Boba, ale ona też jej nie
potrzebuje. Kiedy Alice wysyła niejawne dokumenty, nieświadomie zablokowała pudełko za pomocą
kłódki, którą może otworzyć tylko klucz Mallory'ego. Mallory przechwytuje paczkę i otwiera pudełko
za pomocą swojego klucza. Jeśli chce być naprawdę podstępna, może po prostu skopiować zawartość
i ponownie zamknąć pudełko za pomocą blokady Boba (którą uratowała). Bob otrzymuje paczkę,
odblokowuje pudełko za pomocą swojego klucza i niesłusznie zakłada, że zawartość nie była oglądana
przez nikogo innego. Jako mężczyzna (lub w tym przypadku kobieta) pośrodku, Mallory może stworzyć
różnego rodzaju psoty. Mogła na przykład nie tylko skopiować treść wiadomości i paczek, ale także je
zmienić. Powiedzmy, że Bob prosi Alice o przesłanie mu 10 000 $ w gotówce. Odkąd Mallory
przechwycił ten komunikat, mogła zmienić wiadomość, by zamiast tego podać 20 000 USD. Kiedy Alice
wysyła 20 000 $, Mallory może usunąć połowę pieniędzy i wysłać pozostałe 10 000 $ do Boba, który
otrzyma dokładnie to, o co prosił i nikt nie będzie mądrzejszy. Co więcej, Mallory mógłby wymienić
gotówkę na fałszywe rachunki i wszystko zebrać!

Teraz ułóżmy te pięć zdań jeden na drugim.

To jest obraz Dox-Ray wszystkich pięciu fraz - połączenie wszystkich linii, jednego na drugim. Ten obraz
Dox-Ray ma kilka bardzo interesujących właściwości. Przede wszystkim jest całkowicie unikalny i
przewidywalny, oparty na danych wejściowych. Jedynym sposobem uzyskania tego dokładnego zdjęcia
rentgenowskiego jest użycie tych samych słów w dokładnie tej samej kolejności. Po zmianie, dodaniu
lub usunięciu nawet pojedynczego znaku obraz również by się zmienił.
Po drugie, nie ma sposobu, abyś odzyskał oryginalne pięć zwrotów z tego obrazu Dox-Ray. Jest to
konwersja "stratna": informacje są tracone podczas jej tworzenia. Jest to zatem konwersja

jednokierunkowa. Biorąc pod uwagę dane wejściowe (pięć wyrażeń), zawsze można odtworzyć wynik
(zdjęcie rentgenowskie); ale biorąc pod uwagę wynik, nie można odzyskać oryginalnego wejścia. I na
koniec ten proces daje coś małego i stałego. Jeśli wyobrażasz sobie, że uruchamiamy ten proces
prześwietlenia na zestawie stron książki, wynik będzie wielkości pojedynczej strony książki, niezależnie
od tego, ile stron jest w oryginalnej książce. Tak więc nasza maszyna Dox-Ray może pobrać zestaw
stron dokumentu i stworzyć unikalny obraz wszystkich tych stron - jednej strony, która reprezentuje
dziesiątki, a nawet setki stron wejściowych. Teraz dajmy maszynie Dox-Ray Alice i Bobowi! Dzięki temu
sprytnemu urządzeniu Alice mogła wykonać zdjęcie rentgenowskie swojego dokumentu i dołączyć ten
obraz do paczki. Gdy Bob otrzyma paczkę, może użyć swojej własnej maszyny Dox-Ray, aby stworzyć
obraz dokumentu, który otrzymał. Następnie może porównać swój obraz z obrazem przesłanym przez
Alicję. Jeśli są identyczne, to Bob może mieć pewność, że dokument nie został w żaden sposób
zmieniony. Gdyby Mallory spróbował w jakikolwiek sposób zmienić dokument - usunął stronę, użył
białego, zastąpił stronę innym tekstem lub próbował dodać nową stronę, maszyna Dox-Ray miałaby
inny obraz. Więc nawet jeśli Mallory mogłaby przechwycić i sprawdzić przesyłkę, nie może ona w żaden
sposób zmienić dokumentu bez wykrycia. Zasadniczo działa to funkcja mieszania kryptograficznego.
Wstawiasz paczkę tekstu, a na zewnątrz pojawia się krótka wartość. Jeśli zmienisz tylko jedną literę
tego tekstu wejściowego, wartość zmieni się całkowicie. Niemożliwe jest również znalezienie innego
zestawu słów, który zakończy się tym samym wynikiem mieszania. Sprawdźmy tę teorię, żeby
udowodnić, o co chodzi. Używając popularnej funkcji skrótu kryptograficznego o nazwie SHA-256, tutaj
jest wynik skrótu wykorzystujący tę całą książkę ponad 300 stron jako dane wejściowe:
4a939d318741a70f67af9e3fbb28d5f2ebeccc799c0ee6bf0de59628bbcc7178 Tutaj jest hasz tej książki
po zmianie tylko jednej postaci.
1fd4094a7780cdc18c54c339bc4011669656455e7a64a32b4769aafa6516e6b7
Czy widzisz jakieś podobieństwa w tych dwóch liczbach? Nie. Są całkowicie i całkowicie odmienne. Jest
to jeszcze lepsze niż w przypadku naszej maszyny Dox-Ray - jedna niewielka zmiana w danych
wejściowych powoduje masową zmianę wyników. Jeśli udało mi się doprowadzić cię do paranoi, zdasz
sobie sprawę, że nadal istnieje problem. Dlaczego Mallory, który oczywiście ma dostęp do zawartości
każdego pakietu, po prostu wymienia zdjęcie rentgenowskie, które Alicja włączyła do paczki? Mógł
zmienić zawartość, ponownie utworzyć zdjęcie rentgenowskie z nowym dokumentem i dołączyć ten
obraz do paczki. To tutaj krypto z kluczem publicznym powraca do gry i właśnie tutaj rozkłada się
analogia kłódek. Teraz musimy sobie wyobrazić inny rodzaj zamka, taki, który nie istnieje w realnym
świecie - nazwijmy go SuperLockiem. Ta blokada ma dwa kluczowe gniazda: jeden do zablokowania i
jeden do odblokowania. Klucze do pracy w tej specjalnej kłódce zawsze są parami: jeden jest kluczem
publicznym, który jest kopiowany i rozdawany każdemu, kto chce je mieć; druga to klucz prywatny, a
ten klucz nigdy nie jest kopiowany i przechowywany tylko przez właściciela. Do zamknięcia blokady
można użyć dowolnego klawisza, ale po zablokowaniu tylko drugi pasujący klucz może go otworzyć.
Ten sam klucz nie może zrobić obu rzeczy - jeden klucz blokuje go, drugi musi go odblokować. Będą
działać dwa klawisze, co jest pięknem SuperLock, ale klucze muszą być dopasowaną parą. Ze mną do
tej pory? SuperLokady są dostępne wszędzie w eleganckich sklepach, ale żeby mieć parę
dopasowanych kluczy, musisz udać się do bardzo specjalnego ślusarza - oczywiście supermarketa. Ten
ślusarz utworzy parę dopasowanych kluczy, jeden publiczny i jeden prywatny. Ślusarz będzie także
przechowywać kopię twojego klucza publicznego i zrobić duplikat dla każdego, kto poprosi, bezpłatnie.
W końcu ten ślusarz poręczy również za to, że specjalnie dla ciebie zrobił zamek i może udowodnić, że
podarował ci pojedynczy klucz prywatny. W porządku ... zakładając, że śledziłeś to wszystko i kupiłeś
koncepcję, możemy teraz powiedzieć dwie potężne rzeczy. Po pierwsze, jedyną osobą na całej
planecie, która może otworzyć SuperLock, który był zablokowany kluczem publicznym osoby, jest

osoba, która jest właścicielem pary kluczy. To znaczy, że wiem na pewno, że gdybym miał zablokować
ten specjalny zamek jednym z kluczy publicznych Alice (który mogłem odebrać za darmo od ślusarza),
to mogę być pewny, że Alicja i tylko Alicja, może go odblokować. Po drugie, gdybym otrzymał coś z
zamkiem, a klucz publiczny Alice mógłby otworzyć ten zamek, to musiała to być Alicja, która go
zamknęła - i dlatego mogę zagwarantować, że to, co jest w zamkniętej skrzynce, faktycznie pochodzi
od Alicji . Teraz mamy wszystkie narzędzia potrzebne do rozwiązania naszego dylematu. Zacznijmy od
początku i zobaczmy, jak to działa z naszymi nowymi narzędziami. Alice chce wysłać Bobowi jakieś
poufne dokumenty. Chce się upewnić, że nikt inny nie będzie w stanie odczytać tych dokumentów,
nawet jeśli miałyby przechwycić je w tranzycie. Chce również upewnić się, że Bob dowie się poza
cieniem wątpliwości, że to Alice była tym, który ich wysłał. Wreszcie, aby być bezpiecznym, Alice chce
również dać Bobowi środki do sprawdzenia, czy dokumenty nie zostały w jakikolwiek sposób
zmienione. Więc Alice i Bob kupują maszynę Dox-Ray i SuperLock. Alice i Bob zabierają do domu swoje
prywatne klucze i zamawiają kopię klucza publicznego drugiej osoby przez Internet lub odbierają ją od
lokalnego ślusarza. Alice umieszcza poufne dokumenty w pudełku. Następnie wyjęła maszynę Dox-Ray
i prześwietliła dokument. Umieszcza zdjęcie rentgenowskie w innym, mniejszym pudełku. Następnie
zamienia to mniejsze pudełko z jednym z jej własnych SuperLoków używając swojego prywatnego
klucza. Ponieważ pudełko zostało zamknięte kluczem prywatnym Alicji, każdy może go otworzyć za
pomocą jednego z ogólnodostępnych kluczy publicznych Alicji. W tym przypadku chodzi o to, aby nie
chronić zawartości (obrazu rentgenowskiego) - chodzi o to, aby zadeklarować, że Alicja prześwietlała
dokument, a zatem ten, który wysłał paczkę. Teraz Alice umieszcza małe pudełeczko w dużym pudełku
wraz z dokumentami i zamyka wielkie pudło innym SuperLockiem za pomocą klucza publicznego Boba.
W tej chwili jedyną osobą, która może odblokować to duże pudełko, jest Bob. Alice pewnie podaje
paczkę swojemu nowemu listonoszowi, Mallory. Kiedy Bob otrzymuje pudełko, odblokowuje je swoim
kluczem prywatnym. Następnie usuwa mniejsze pudełko, które zawiera zdjęcie rentgenowskie.
Używając klucza publicznego Alice, otwiera mniejsze pudełko i usuwa zdjęcie rentgenowskie Alice.
Ponieważ SuperLock został otwarty przy użyciu klucza publicznego Alice, wie, że Alice zablokowała
SuperLock. Następnie wyciąga swoją maszynę Dox-Ray i przyjmuje swój własny obraz dokumentu,
który otrzymał. Obraz dokładnie pasuje do wysłanej Alice! Teraz wie, że nawet jeśli skrzynia została
jakoś skompromitowana, zawartość nie została zmieniona. I tam to masz! Na poziomie podstawowym
są to te same mechanizmy, które są używane do zabezpieczenia większości komunikacji w Internecie.
Istnieje wiele różnych algorytmów i złożonych kombinacji tych mechanizmów, ale podstawowe zasady
są takie same. Pary kluczy publicznych i prywatnych są negocjowane za kulisami przez komputer
(klienta) i komputer zewnętrzny (serwer). Chociaż można rzeczywiście utworzyć parę kluczy publiczny
/ prywatny i zarejestrować ją za pomocą oficjalnego głównego organu (ślusarza w naszej analogii),
większość przeciętnych ludzi nie ma takiej potrzeby. Potwierdzasz swoją tożsamość podczas pierwszej
konfiguracji konta online, a od tego momentu używasz kombinacji ID użytkownika lub adresu e-mail i
hasła.
Potrójne A
Prawie skończyliśmy z podstawami bezpieczeństwa, ale potrzebujemy poświęcić chwilę na
wytłumaczenie AAA lub Triple-A. Nie, nie Amerykańskie Auto Association. Nie artylerii przeciwlotniczej.
W świecie cyberbezpieczeństwa AAA oznacza Uwierzytelnianie, Autoryzację i Rozliczneie. Już
rozmawialiśmy o autoryzacji, więc porozmawiajmy szybko o autoryzacji i księgowości. Kiedy już masz
mechanizm definitywnie identyfikujący kogoś (uwierzytelnianie), możemy również chcieć ograniczyć
to, co ta osoba może zrobić. Na przykład, jeśli kiedykolwiek pracowałeś dla dużej firmy, możesz
otrzymać identyfikator, który można przesuwać w celu uzyskania dostępu do różnych obszarów w
budynkach firmy. Identyfikator zapewnia uwierzytelnienie przy założeniu, że tylko osoba, której
wydano znaczek, będzie posiadała identyfikator. W tym momencie możesz zezwolić lub zabronić tej

osobie dostępu do określonych obszarów, zezwalając lub nie zezwalając jej na otwieranie niektórych
drzwi. Pozwala to na przedzielenie dostępu do wrażliwych regionów w budynku. Wiedząc, że tylko
garstka ludzi może przedostać się przez dane drzwi, oznacza to, że masz ograniczoną grupę
podejrzanych, jeśli na przykład coś zostanie skradzione z tego obszaru. Możesz także użyć tych
znaczków, aby zachować rejestr osób, które uzyskały dostęp do regionu objętego ograniczeniami i
kiedy były obecne. To jest trzecie A z Triple-A: rozliczenie. Jeśli zgłosi się brak nowego sprzętu
laboratoryjnego w ograniczonym laboratorium, zespół ds. bezpieczeństwa może zobaczyć, kto był w
tym pokoju w chwili jego zaginięcia.
Nowsze nie zawsze jest lepsze
W sferze bezpieczeństwa panuje ciągła walka między używaniem najnowszej i najlepszej technologii,
a jednocześnie nie ufanie niczemu, dopóki nie zostanie udowodnione na podstawie testu czasu.
Powiedzmy, że byłeś w zamku z gniewną hordą za bramą, a ja przybyłem do ciebie z nowym,
sfingowanym magicznym polem siłowym, które gwarantuję będzie silniejsze niż jakikolwiek kamienny
mur, który możesz zbudować. Czy zburzysz ściany i zainstalujesz pole siłowe na podstawie mojego
słowa? Prawdopodobnie nie. A co, gdybym pokazał ci dane laboratoryjne, w których testowałem moje
pole siłowe na kamiennej ścianie z symulowanymi atakami? Jeśli właściwie martwisz się o swoje
bezpieczeństwo, to i tak nie będzie to wystarczające. A jednak, jeśli ten produkt byłby naprawdę lepszy
od tego, co masz teraz, błędem byłoby go zignorować. Więc co byś zrobił? Cóż, prawdopodobnie
użyjesz nowego pola siłowego oprócz twoich istniejących murów i zobaczysz, jak utrzymywał się
podczas rzeczywistych ataków przez rzeczywistych przeciwników. Prawdopodobnie zrobiłbyś to przez
jakiś czas, zanim zdecydowałeś, że możesz polegać wyłącznie na tej nowej technologii. Kamienne ściany
to coś, co znasz i którym ufasz. Wiesz, jak są zbudowane; wiesz, jak je dobrze zbudować, ponieważ
przeszedłeś wiele iteracji budowania ich. Znasz ich słabości i wiesz, jak je podnieść. Ale to nowe pole
siłowe ... nigdy nie zostało użyte. Naprawdę nie masz pojęcia, jak to będzie działać w realnym świecie.
Co jeśli projektantowi brakowało czegoś istotnego? Co jeśli działa świetnie w laboratorium, w którym
można kontrolować wszystko, ale działa słabo w świecie rzeczywistym, w którym jest wiele zmiennych
poza twoją kontrolą: mając na przykład niezawodny i nieograniczony dostęp do magicznej energii. To
samo dotyczy bezpieczeństwa. Nowe schematy szyfrowania, nowe systemy uwierzytelniania, nowe
procesy bezpieczeństwa są zwykle odrzucane, dopóki nie będą dostępne od co najmniej kilku lat. Daje
to niezależnym zespołom ds. Bezpieczeństwa szansę na kopnięcie opon, wzięcie ich do skrętu i
sprawdzenie, czy mogą je złamać. Dobrze jest wymyślić nowy algorytm szyfrowania, który jest
matematycznie poprawny na papierze, ale jest całkiem inny, aby faktycznie zaimplementować ten
algorytm w oprogramowaniu i sprzęcie. Podczas gdy na pewno jest o wiele więcej informacji na temat
narzędzi i procesów cyberbezpieczeństwa, w niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe
elementy konstrukcyjne, które stanowią podstawę bezpieczeństwa informacji.
PRYWATNOŚĆ I ŚLEDZENIE
Nie możesz dyskutować o bezpieczeństwie komputera bez omawiania prywatności. Jak omówiliśmy
we wcześniejszych częściach tego rozdziału, źli ludzie, którzy mają dostęp do twoich prywatnych
danych, mogą znacznie zwiększyć zdolność do łamania haseł lub przekonywania kogoś, że to ty
(kradzież tożsamości). Tylko z tych powodów musisz bardzo uważać na to, ile informacji o sobie
przekazujesz w Internecie na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn i tak dalej. Ale prywatność jest o wiele większa niż to, co świadomie i dobrowolnie
rozdajecie. W rzeczywistości naprawdę przerażające jest to, co rozdajesz każdego dnia, a niektóre z
nich możesz podejrzewać, ale większość z nich prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy. Karty
kredytowe i karty debetowe są bardzo wygodne do robienia zakupów, zarówno online, jak i w sklepach
z cegłami. Nie zdziwi Cię to, że MasterCard, Visa i American Express wiedzą o tym, gdzie kupujesz, co

kupujesz i ile wydajesz. Nie powinno Cię też dziwić, że najwięksi detaliści przechowują podobne zapisy.
Być może nie zdajesz sobie sprawy, że wiele z tych firm sprzedaje Twoje dane także innym firmom. Te
firmy są zasadniczo nieuregulowane. Nie masz swoich danych, a w większości przypadków nie możesz
nawet przeglądać swoich danych. Czy zastanawiałeś się, dlaczego sklepy spożywcze mają "karty
lojalnościowe"? Za każdym razem, gdy przedstawisz swoją kartę, pozwalasz im powiązać wszystkie
twoje zakupy z tobą14. Choć prawie na pewno będą wykorzystywać te informacje, aby pomóc im w
prowadzeniu własnej firmy i lepiej ukierunkować się na promocje, mogą również sprzedawać te
informacje stronom trzecim. Co ty, jako konsument, musisz sobie uświadomić: jeśli produkt jest
darmowy, prawdopodobnie jesteś tym produktem. Oznacza to, że wszystkie te "darmowe" usługi
online muszą gdzieś zarobić. Jeśli dają ci jakąś usługę za darmo, to muszą zarabiać gdzie indziej. Chociaż
może to wynikać z generycznych reklam na swojej stronie internetowej, mogą one również sprzedawać
Twoje dane osobowe innym. Te firmy informacyjne dla konsumentów, często nazywane zbiorczym
terminem "Big Data", współpracują z firmami marketingowymi w celu prezentowania
ukierunkowanych reklam użytkownikom internetowym. Chcesz wiedzieć, jakie informacje na nich
mają? Acxiom, jeden z największych brokerów danych, utworzył witrynę internetową, która pozwala
użytkownikom przeglądać Twój profil. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda twój profil, wejdź na
aboutthedata.com. Musisz utworzyć konto, podając mu swój adres e-mail. (Nie przejmuj się oddaniem
tych informacji ... zaufaj mi, już to mają.) Jeśli przejdziesz na tę stronę, zobaczysz, że zgromadzili oni
skarbnicę informacji o Tobie: zakres dochodu, dom i wartość samochodu, stan cywilny, liczba dzieci,
poziom wykształcenia, przynależność do partii politycznej, rodzaje zakupionych produktów, poziomy
zadłużenia, interesy gospodarstwa domowego, i tak dalej. Chociaż możesz być zaskoczony
informacjami, które tam znajdziesz, musisz tylko zrozumieć, że to tylko wierzchołek góry lodowej. Ta
strona pokazuje tylko "podstawowe" informacje, które gromadzą. Nie pokazuje rzeczy takich jak
orientacja seksualna, skłonność do hazardu i znane problemy zdrowotne. Nie pokazuje też korelacji i
skojarzeń, które o tobie zrobili ... bez względu na to, czy masz chorą matkę, bogatego wuja, czy
małżonka. (Próbowałem skontaktować się z Acxiom wiele razy, aby zapytać o to wszystko, ale nigdy
nie zwrócili moich połączeń.) Jednym z najbardziej lukratywnych konsumentów jest nowo narodzony.
Nowi rodzice wydają mnóstwo pieniędzy, a zablokowanie lojalności wobec marki na tym etapie ma
kluczowe znaczenie dla sprzedawców produktów. W lutym 2012 r. Forbes opowiadał o tym, jak Target
prawidłowo przewidywał, że kobieta w gospodarstwie domowym jest w ciąży w oparciu o rodzaje
produktów, które kupiła: bezzapachowy balsam i mydło, duże ilości bawełnianych piłek, ścierki do
prania i szczególne suplementy witaminowe. Opierając się na wysokim "wyniku przewidywania ciąży",
zgodnie z historią, Target wziął na siebie, aby wysłać niechciane kupony produktów niemowlęcych do
kobiety w poczcie. Niestety ta "kobieta" była nastoletnią licealistką mieszkającą z rodzicami, a ona nie
powiedziała jeszcze ojcu dobrej nowiny. Niektóre wątpliwości związane z tą historią zostały
zakwestionowane, ale właśnie taka sytuacja może wynikać z szerokiego gromadzenia danych i
korelacji. To jest świat, w którym obecnie żyjemy, i jest coraz gorzej. Chociaż deklarowanym celem
zbierania tych informacji i tworzenia tych szczegółowych profili osobistych jest dostarczanie
reklamodawcom rzekomo anonimowych informacji demograficznych, musisz zdać sobie sprawę, że nie
masz rzeczywistej kontroli nad kupowaniem i sprzedażą tych danych. Możesz spróbować
"zrezygnować", ale powinieneś oprzeć się na tych nieuregulowanych firmach, aby dobrowolnie spełnić
Twoje życzenia - nie tylko teraz, ale na zawsze. Jakby tego było mało, musisz także zdać sobie sprawę,
że ponieważ ktoś zachowuje te informacje i zapisuje wszystkie te dane, oznacza to, że rząd i organy
ścigania również będą miały dostęp do tych informacji - i prawdopodobnie Nawet nie potrzebuję
nakazu, żeby go zdobyć. W rzeczywistości możesz uzyskać dostęp do niektórych z tych informacji
samodzielnie. Twój adres IP, ze względu na sposób, w jaki administrowane są te zakresy liczb, może
wiele powiedzieć o Tobie - kim jest twój ISP i gdzie się znajdujesz (przynajmniej miasto i państwo15). I
aby całkowicie zdemoralizować ciebie, muszę powiedzieć jeszcze jeden fakt: nawet jeśli płacisz za

usługę, to nie gwarantuje to, że firma świadcząca usługę nadal się nie obróci i nie spróbuje zrobić
dodatkowych pieniędzy z twoich danych osobowych . Kilka lat temu ujawniono, że zarówno AT & T, jak
i Verizon dodawały informacje o śledzeniu na temat korzystania z Internetu przez ich użytkowników.
Zasadniczo, za każdym razem, gdy przeglądasz sieć ze smartfona, AT & T i Verizon oznaczyły wszystkie
twoje żądania znacznikiem (czasami nazywanym "super-ciasteczkiem"), który można zobaczyć na
każdej odwiedzanej stronie internetowej . Znacznik ten zmieniał się okresowo, umożliwiając AT & T i
Verizon w zasadzie sprzedaż subskrypcji Twojej aktywności online. Ale nawet jeśli strony internetowe
nie płacą za te informacje, mogą nadal używać tego identyfikatora do śledzenia. Jeśli znajdą jakiś inny
sposób, aby samodzielnie dowiedzieć się, kim jesteś, to ma taki sam efekt. Jedyną dobrą wiadomością
jest to, że śledzenie odbywa się tylko w przypadku korzystania z sieci komórkowej w celu uzyskania
dostępu do Internetu i działa tylko w przypadku niezaszyfrowanego surfowania po Internecie. Po
przejściu na strony internetowe obsługujące protokół HTTPS komunikacja jest chroniona i nie można
dodać identyfikatorów śledzenia. Po reakcji konsumentów, AT & T i Verizon ostatecznie dali swoim
użytkownikom możliwość rezygnacji z tego śledzenia. W rzeczywistości Verizon został ukarany grzywną
w wysokości 1,3 miliona dolarów przez FCC (co jest niczym w stosunku do Verizon). Ale to pokazuje, że
nawet płacenie dużych pieniędzy za usługę nie gwarantuje, że nie będą sprzedawać twoich informacji,
by zrobić więcej. Prawdziwym problemem związanym obecnie z zarabianiem na swoich danych jest to,
że większość ludzi po prostu nie jest świadoma tego, co się dzieje, i ma niewielką lub zerową kontrolę
nad danymi po ich zebraniu. Potrzebujemy większej przejrzystości i potrzebujemy opcji
"zrezygnowania" z 17 gromadzenia danych, nawet jeśli podjęcie tej opcji kosztuje. Ludzie powinni mieć
wybór i powinien to być świadomy wybór. Jako konsumenci i jako obywatele musimy zmusić naszych
przedstawicieli rządu do obrony naszych interesów. Firmy te muszą zapewnić bezpłatny i łatwy dostęp
do profilów, które na nas przechowują (podobnie jak firmy kredytowe muszą dostarczać bezpłatne
kopie naszych raportów kredytowych) i pozwolić ci edytować te informacje lub całkowicie je usunąć,
jeśli o to poprosisz. Chciałbym pójść dalej i powiedzieć, że należy "optować" za zbieranie danych, ale
tak naprawdę zbyt łatwo jest uzyskać taką zgodę. Jak często czytasz umowę licencyjną użytkownika
końcowego (lub umowę EULA), która jest dołączona do instalowanego oprogramowania lub usług
online, z których korzystasz18? Gdzieś tam jest język, który pozwala twórcy oprogramowania zrobić to,
co mu się podoba. Jedynym sposobem, żeby to zmienić, jest wybranie przedstawicieli, którzy uchwalą
przepisy, aby utrzymać te firmy w zgodzie.
KOMU MOZESZ ZAUFAC?
Więc komu możesz zaufać w dzisiejszych czasach? To kluczowe, fundamentalne pytanie, a jako
społeczeństwo musimy zadawać je dużo bardziej niż my. Niestety, nie ma łatwej odpowiedzi. Jeśli
myślisz o tym zbyt mocno, szybko staje się on głęboko filozoficzny. Ale moja praca polega na
uproszczeniu rzeczy, więc spójrzmy na to z praktycznego punktu widzenia. Przede wszystkim musimy
zdecydować, co rozumiemy przez "zaufanie". Naruszanie zaufania to nie tylko celowe usiłowanie
zrobienia ci krzywdy. Dostawcy usług internetowych i firmy marketingowe z pewnością nie próbują
szkodzić swoim klientom poprzez zbieranie i sprzedaż masowych ilości "anonimowych" danych
osobowych. W rzeczywistości będą (i będą) twierdzić, że ci pomagają, próbując dostosować reklamy
wyświetlane w Internecie do Twoich konkretnych zainteresowań. Lepsze kierowanie reklam, które Ci
przedstawiamy, zwiększa prawdopodobieństwo, że będziesz chciał wiedzieć o produktach i usługach
na sprzedaż, unikając pokazywania reklam na rzeczy, których nie chcesz oglądać. Ponieważ kierowane
reklamy są cenne dla marketerów, mogą również generować więcej pieniędzy za jedną reklamę, co
oznacza, że powinny one (teoretycznie) zmniejszyć ogólną liczbę reklam, aby uzyskać te same
pieniądze. Uważają, że jest to sytuacja korzystna dla wszystkich (a przynajmniej tak twierdzą). Możesz
bardzo dobrze zdecydować, że chcesz poświęcić trochę prywatności, aby uzyskać bezpłatne treści i
usługi internetowe. Ważne jest jednak, abyś zdał sobie sprawę z tego, jak "płacisz" za te usługi, i zdajesz

sobie sprawę, że twoje dane prawdopodobnie zostaną sprzedane także innym stronom trzecim, które
mogą mieć zupełnie inne cele. Pod koniec dnia musisz spróbować określić motywacje osoby, korporacji
lub podmiotu za poradę lub oferowaną usługę. W wielu przypadkach wystarczy zapytać: w jaki sposób
zarabiają pieniądze? Czy płacisz uczciwą cenę za to, co dostajesz? Jeśli nic nie płacisz lub cena jest "zbyt
dobra, aby mogła być prawdziwa", to powinieneś dokładnie pomyśleć o zaufaniu do źródła. Wiele usług
internetowych, które są "bezpłatne", zarabiają pieniądze, sprzedając reklamy i uzyskując
zadośćuczynienie po kliknięciu linków prowadzących do innych witryn. Zarabiają również na sprzedaży
twoich informacji zainteresowanym stronom trzecim - na co prawdopodobnie zgodziłeś się, kiedy
zapisałeś się do usługi, w tajemniczym języku ukrytym głęboko w umowie licencyjnej. Niestety, jak
omówiliśmy w poprzednim rozdziale, wiemy również, że płacenie godziwej wartości za usługę nie
oznacza, że można ufać dostawcy, ale szanse są co najmniej lepsze. Poza "podążaniem za pieniędzmi",
trzeba także myśleć o innych motywacjach i zadawać głębsze pytania. Czy najlepszym interesem
usługodawcy jest bycie otwartym, uczciwym i przejrzystym? Czy też mogą zyskać więcej, jeśli będą
mylić, wprowadzać Cię w błąd lub przestraszyć? Pomyślmy o tym przez chwilę. Przed nadejściem
Internetu i przed powstaniem CNN większość ludzi otrzymywała wiadomości z gazet i wieczornych
wiadomości telewizyjnych. W "dawnych czasach" (jak 30-40 lat temu) wiadomości telewizyjne nie
dotyczyły zarabiania pieniędzy - chodziło o zapewnienie usług publicznych. (Nie wynikało to z dobroci
ich serc, w rzeczywistości było to wymagane przez Federalną Komisję ds. Komunikacji (FCC) w różnych
"publicznych interesach" dla licencjobiorców19.) Jednak w międzyczasie, jak ocenili Nielsen i dolary
reklamowe stały się siłą napędową telewizji, nasze programy "informacyjne" stały się "informacją".
Nacisk nie jest edukacyjny ani informacyjny; chodzi o uzyskanie (i utrzymanie) gałek ocznych. Nudne
fakty nie rzucają nitami ludzi na swoje miejsca. "Czy oglądanie nocnych wiadomości faktycznie cię
zabije? Odpowiedź zaskoczy Cię! Nastrój na 11!". Im więcej sensacji, tym lepiej.

PIERWSZE RZECZY
UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ
Co by było, gdybyś miał urządzenie do podróżowania w czasie ... Doctor Who's TARDlS, czy też
szyfonowa szyja Time Turnera, czy też Doc Brown's DeLorean, czy klasyczne urządzenie HG Wells?
Wtedy naprawdę nie musiałbyś martwić się o bezpieczeństwo, prawda? Jeśli wydarzyło się coś złego,
cofnij się w czasie, zanim to się stanie, a potem za drugim razem uniknij go. Niedobrze śmierci,
naprawdę nie byłoby niczego, z czego nie można by wyzdrowieć. Będziesz miał cudowną moc Do-Over!
To jest ta sama zasada co do tworzenia kopii zapasowych danych. Jeśli regularnie przechowujesz swoje
dane, możesz naprawdę nigdy nie stracić niczego. Podczas tworzenia kopii zapasowej danych nie
można zapobiec kopiowaniu i nadużywaniu danych przez użytkownika (na przykład kradzieży
tożsamości), może to przynajmniej zapobiec utracie danych przez wirus lub awarię dysku twardego, a
nawet klęskę żywiołową. Tworzenie kopii zapasowych danych jest jedną z najlepszych metod
łagodzenia obrażeń spowodowanych atakiem lub udarem nieszczęśliwym: wirus, złośliwe
oprogramowanie, awaria dysku twardego, kradzież lub utrata. I na szczęście w dzisiejszym świecie jest
to dość łatwe - choć to kosztuje. Pomyśl o tym jako o ubezpieczeniu, a to dobrze wydane pieniądze.
Dostępne są dwie główne opcje: lokalny zewnętrzny zapasowy dysk twardy lub usługa kopii zapasowej
online. Spójrzmy najpierw na opcję lokalnego zewnętrznego dysku twardego do tworzenia kopii
zapasowych. Jak omówiliśmy w poprzedniej części, wszystkie twoje dane - twoje pliki, dokumenty,
zdjęcia cyfrowe, pobrana muzyka, domowe filmy itp. - znajdują się na dysku twardym komputera. W
przeciwieństwie do wszystkich bzdur w garażu, możesz tworzyć doskonałe i bezpłatne kopie wszystkich
tych danych w dowolnym momencie. Przechowywanie kopii zapasowej tych danych jest tak proste, jak
zakup zewnętrznego dysku twardego i podłączenie go do komputera, a następnie poinformowanie
komputera, aby użył tego dysku do tworzenia kopii zapasowych.
PRAWDZIWA HISTORIA
Jakby wirusy i klęski żywiołowe nie były wystarczającym powodem do zmartwień, pojawiło się nowe
zagrożenie: cyberprzestępcy próbujący przechowywać twoje dane dla okupu. Jak ktoś może
przechowywać twoje dane dla okupu? Czy w jakiś sposób przenoszą dane do jakiegoś obcego kraju,
pozostawiając pusty dysk? Nie. Ukrywają to tuż pod twoim nosem. Grupa entuzjastów hakerów
stworzyła niedawno szkodliwy program o nazwie CryptoLocker, który potajemnie szyfruje dyski
twarde, sprawiając, że dane są całkowicie nieczytelne - ale również całkowicie możliwe do odzyskania
dzięki prostemu kluczowi odszyfrowywania. Byłoby to jak oszust skradania się do twojego domu,
wkładanie wszystkich cennych rzeczy do skarbca (w twoim domu), a następnie zostawianie ci notatki,
która mówi: "jeśli chcesz kombinację, musisz zdeponować 10.000 $ na moim szwajcarskim koncie
bankowym". Technicznie nadal masz wszystkie swoje rzeczy ... po prostu nie możesz tego użyć. Raczej
sprytnie, nie sądzisz? Ale w świecie Internetu ci oszustów nie muszą wkraść się do twojego domu wystarczy, że klikniesz na niewłaściwy link lub otworzysz niewłaściwy załącznik wiadomości e-mail.
Spowodowałoby to pobranie ich złośliwego oprogramowania na komputer i rozpoczęcie szyfrowania
danych na dysku twardym w tle. Kiedy to zrobisz, otrzymasz komunikat pop-up z informacją, że twoje
dane zostały beznadziejnie zaszyfrowane - jeśli chcesz je odzyskać, masz trzy dni, aby dać im 300 $.
Jeśli podporządkujesz się, dostaniesz klucz odszyfrowywania i odzyskasz dane; jeśli nie, wyrzucają klucz
odszyfrowywania, a dane są całkowicie nieodwracalne. (Mimo tego, co widzisz w telewizji, nie możesz
po prostu złamać szyfrowania i odzyskać go. I to dobrze, ponieważ oznacza to, że szyfrowanie działa
naprawdę.) Ale jeśli już zrobiłeś kopię swoich danych, zanim było zaszyfrowane, można było po prostu
śmiać się z tych facetów i być może rzucić wulgarny gest ręki tylko dla zabawy.

Zarówno komputery Windows, jak i Macintosh są wyposażone w oprogramowanie do tego celu. To
oprogramowanie jest na tyle sprytne, że może przechowywać wiele kopii zapasowych. To nie jest tylko
jedna kopia danych - jest to ciągła kopia danych w miarę ich zmiany. Pierwsza kopia zapasowa
oczywiście będzie musiała wykonać kopię każdego pojedynczego pliku, ale kolejne kopie wymagają
tylko kopii plików, które uległy zmianie. Ta technika pozwoli ci uzyskać starsze wersje plików, na
wypadek, gdybyś w jakiś sposób zepsuł plik lub po prostu chcesz cofnąć kilka zmian, które
wprowadziłeś. Posiadanie pełnej kopii zapasowej całego dysku twardego, z wieloma wersjami, jest tak
naprawdę jak posiadanie wehikułu czasu (i w rzeczywistości Apple sprytnie nazwał swoje
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych "Time Machine"). Możesz przywrócić komputer do
dowolnego punktu w czasie - w zależności od pliku, jeśli to konieczne. Możesz nawet całkowicie
przywrócić cały system do nowego komputera, jeśli twój obecny komputer zakryje pył. Brzmi całkiem
niezawodnie, prawda? Opcja zewnętrznego dysku twardego jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla
większości ludzi. Jednak z tą opcją są co najmniej dwa problemy. Przede wszystkim nie chroni cię przed
klęskami żywiołowymi. Jeśli twój dom spali się lub zaleje wodą, dysk twardy siedzący obok twojego
komputera będzie cierpieć tak samo jak dysk twardy, który jest w twoim komputerze. Po drugie, wirusy
i złośliwe oprogramowanie, takie jak CryptoLocker, mogą zepsuć podłączony zewnętrzny dysk kopii
zapasowych równie łatwo, jak mogą zepsuć dysk wewnątrz komputera. Jednak zewnętrzne dyski są
nadal doskonałą ochroną przed awarią dysku twardego, przypadkowym usunięciem pliku lub
jakimkolwiek problemem, który dotyczy tylko głównego komputera. Z czasem są też najtańszym
rozwiązaniem, ponieważ wymagają jednorazowego kosztu (kupując zewnętrzny dysk twardy).
Osobiście rozwiązuję ten problem przez posiadanie dwóch zewnętrznych dysków twardych - mam
jeden podłączony w domu, a drugi gdzie indziej (jak w moim biurze pracy), i zamieniam je co miesiąc.
Oznacza to, że w większości przypadków mam dostęp do wszystkich ostatnich wersji moich plików, aw
katastroficznym przypadku, który dotyczy zarówno moich wewnętrznych, jak i zewnętrznych dysków
twardych, nadal mam dysk zewnętrzny, którego pliki nie przekraczają miesiąca. Spójrzmy na nowy
dzieciak w bloku, opcja # 2: kopia zapasowa online (zwana również kopią zapasową "chmury").
Obejmuje to usługi takie jak CrashPlan, Carbonite, Mozy, BackBlaze i wiele innych. Ten rodzaj usługi
jest nieco łatwiejszy niż opcja zewnętrznego dysku twardego, ponieważ nie musisz kupować dysku
zewnętrznego. Zapisujesz się do usługi, pobierasz jej aplikację i mówisz, aby zaczęła tworzyć kopie
zapasowe. Koszt zależy od usługi, a nawet zmienia się w czasie dla danej usługi z powodu konkurencji
i spadających kosztów przechowywania. (Na drugim końcu twojego połączenia z internetem mają
twardy dysk z Twoim imieniem i nazwiskiem - tak więc właśnie zapłaciłeś im, żeby kupić zewnętrzny
dysk i trzymać go poza domem.) W przeciwieństwie do stałego kosztu zakupu własnego zewnętrznego
dysku twardego prowadź, te usługi zarabiają, pobierając opłatę bieżącą za utrzymanie Twoich danych
za Ciebie. Z czasem opcja ta będzie kosztować więcej niż opcja nr 1. Kopie zapasowe online rozwiązują
problem klęsk żywiołowych, ponieważ magazyn znajduje się poza domem. Zwykle rozwiązuje również
problem złośliwego oprogramowania, ponieważ nie ma bezpośredniego dostępu do zewnętrznego
dysku kopii zapasowych z komputera. Ale rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych online ma inne
wady. Przede wszystkim problem logistyki. Zróbmy matematykę. (Nie martw się, zrobię matematykę,
po prostu pójdziesz dalej.) Załóżmy, że masz twardy dysk o pojemności 1 TB (1 TB) - co jest dość
powszechne w przypadku komputerów stacjonarnych. Załóżmy również, że masz dość typowe
połączenie z Internetem, które pozwala przesyłać dwa megabity na sekundę (2 Mb / s). Oznacza to, że
gdy wszystko działa idealnie, w idealnych warunkach można co sekundę przesłać dwa megabity danych
do usługi kopii zapasowej online. Jak długo zajmie Ci skopiowanie całego dysku twardego do dostawcy
kopii zapasowej online? Po pierwsze, pamiętaj, że twój dysk ma 1 terabajt, ale twoja prędkość
wysyłania jest mierzona w megabitach. Jeśli pamiętasz z poprzedniego rozdziału, w bajcie jest osiem
bitów - więc jeden terabajt ma osiem terabajtów. Jeśli podzielisz osiem terabitów (8 bilionów bitów) o
dwa megabity (2 miliony bitów) na sekundę, zobaczysz, że zajmie to cztery miliony sekund ... lub nieco

ponad 42 dni! Przypomnij sobie, że zakłada to idealne warunki, które nigdy nie zdarzą się przez 42 dni.
A co się stanie, gdy będziesz potrzebować tych danych? Na szczęście połączenia internetowe
większości użytkowników są znacznie szybsze niż pobieranie, ale odzyskanie tych danych może zająć
wiele dni. Dlaczego więc ktoś miałby kłopot z rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych online?
Przede wszystkim prawdopodobnie nie prześlesz całego dysku twardego do chmury, co pozwoli
zaoszczędzić czas i pieniądze. Na przykład nie potrzebujesz kopii zapasowej systemu operacyjnego,
który zajmuje dużo miejsca. Prawdopodobnie nie musisz nawet tworzyć kopii zapasowych większości
aplikacji, ponieważ prawdopodobnie możesz po prostu przeinstalować je z dysku lub pobrać je
ponownie z Internetu. Możesz nawet nie tworzyć kopii zapasowej muzyki, jeśli masz ją na CD lub
kupiłeś online. Może to znacznie zmniejszyć ilość danych potrzebnych do utworzenia kopii zapasowej.
Większość ludzi potrzebuje tylko kopii zapasowych plików, których po prostu nie mogą zastąpić dokumentów (które zazwyczaj są małe), osobistych zdjęć i może domowych filmów. Po drugie,
wystarczy raz przesłać wszystko. Zajmie to dużo czasu, ale kiedy już to zrobisz, wystarczy przesłać pliki,
które się zmieniają lub są nowe. Tak więc chociaż początkowa kopia zapasowa może zająć kilka tygodni,
po tym czasie będzie znacznie szybciej. I na koniec twój dysk twardy prawdopodobnie nie jest w 100%
pełny. Nasze obliczenia powyżej zostały oparte na najgorszym przypadku. Drugi problem z kopiami
zapasowymi online to straszny czynnik. Oznacza to, że przekazujesz wszystkie swoje dane całej gromie
nieznajomych ... te zawstydzające zdjęcia z wiosennej przerwy, "listy miłosne" od tego psycho, z którym
zetknąłeś się na Match.com, twoje zeznania podatkowe i potencjalnie nawet takie rzeczy jak historia
przeglądania, wiadomości i wiadomości e-mail. Jeśli zarchiwizujesz dane telefonu komórkowego na
swoim komputerze, możesz również ujawnić swoje wiadomości tekstowe, kontakty i historię
lokalizacji. Ale czekaj, na pewno wszystkie twoje dane są zaszyfrowane, prawda? Prawdopodobnie.
Sorta. Może być zamknięty, ale kto ma klucz? Każda usługa warta rozważenia będzie szyfrować twoje
dane podczas tranzytu (z dysku twojego komputera na dysk poza nim), co uniemożliwi komuś, kto jest
twoim dostawcą usług internetowych, przeglądanie któregokolwiek z danych, które przelatuje.
Domyślam się, że większość serwisów powie ci, że szyfrują twoje dane również na swoich dyskach
twardych - jeśli zrobią to poprawnie (i to jest duże "jeśli"), to chroniłoby twoje dane przed każdym
włamaniem się do ich systemu lub od wścibskiego pracownika. Jeśli jednak zostanie wydany nakaz z
policji lub FBl lub list bezpieczeństwa narodowego od rządu Stanów Zjednoczonych, będą one
wymagane przez prawo do odszyfrowania danych i przekazania ich - i prawdopodobnie również
surowo zabronione jest informowanie Cię, że zrobili to . A jeśli mogą odszyfrować to z powodów
prawnych, mogą odszyfrować go z dowolnego powodu. Więc ... która opcja jest najlepsza? Szczerze
mówiąc, jeśli możesz sobie na to pozwolić, polecam wykonanie obu tych czynności. Każdy z nich
rozwiązuje ten sam problem, ale w nieco inny sposób, z różnymi zaletami i wadami. Jeśli wykonasz obie
te czynności, uzyskasz to, co najlepsze, i usuniesz wszystkie niedociągnięcia. Jeśli jednak problem
stanowi koszt, zalecam użycie zewnętrznego dysku twardego. Jest szybszy, tańszy przez dłuższy czas i
utrzymuje twoje dane we własnej kontroli. Jeśli chcesz dokładać starań, aby chronić się przed klęskami
żywiołowymi lub cokolwiek, co mogłoby wyjąć jednocześnie komputer i zewnętrzny dysk twardy, a
następnie uzyskać drugi dysk zewnętrzny - wymieniaj go raz w miesiącu i zachowaj jeden dysk poza
biurem . Jeśli komputer, z którego tworzysz kopię zapasową, jest laptopem, posiadanie zewnętrznego
dysku twardego zawsze podłączonego może być uciążliwe. Jeśli nie masz nic przeciwko płaceniu stałej
opłaty i chcesz wiedzieć, że twoje dane będą zawsze bezpieczne przechowywane poza siedzibą firmy,
a następnie korzystanie z rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych online jest realną opcją. Pierwsza
kopia zapasowa zajmie trochę czasu, ale potem powinna działać podobnie do lokalnego dysku
twardego. Ponieważ konkurencja się nagrzewa, a ceny pamięci spadają, usługi te staną się tańsze i
dodadzą więcej funkcji. Jeśli chcesz zapewnić sobie prywatność, możesz znaleźć usługi, które pozwolą
Ci szyfrować twoje dane przed ich przesłaniem - co oznacza, że wszystko, co zobaczą, to nieczytelna
kropla bitów. Oznacza to jednak, że jeśli zgubisz klucz, twoje dane zostaną skutecznie usunięte - mimo

że serwis internetowy nadal go posiada, nie możesz go już odczytać. Jednak w następnym rozdziale
pokażę, jak rozwiązać ten problem. Chciałbym przedstawić jeszcze jedną rekomendację. Komputery
potrzebują prądu do działania, a jeśli ta elektryczność zostanie pobrana bez powiadomienia, może to
naprawdę spowodować poważne problemy na twoim komputerze - w tym uszkodzenie danych. To nie
musi być kompletna awaria zasilania - albo migotanie, albo "brunatnienie" może spowodować
gwałtowne wyłączenie komputera. Z tego powodu, jeśli masz komputer stacjonarny, zdecydowanie
sugerowałbym zakup taniego zasilacza bezprzerwowego lub "UPS". Zasadniczo jest to duża bateria,
którą można wykorzystać do zasilania komputera, jeśli wyłączy się zasilanie domu. Podłącz tę baterię
do ściany, a następnie podłącz komputer do pojemnika na baterie. Po wyłączeniu zasilania skrzynka
zasila komputer przez krótki czas - im większa bateria, tym dłużej będzie działać. Ale wszystko, czego
naprawdę potrzebujesz, to wystarczająca moc, aby Twój komputer mógł zostać poprawnie zamknięty.
Te skrzynki UPS również połączą się z twoim komputerem i powiedzą komputerowi, że musi się
wyłączyć - w ten sposób zadziała, czy będziesz tam, czy nie.
WIOSENNE PORZĄDKI
Czas na wiosenne porządki twojego komputera! Czas oczyścić rzeczy, których nie potrzebujesz lub nie
używasz. Jeśli oprogramowanie, o którym mowa, było darmowe lub zostało zainstalowane z dysku,
możesz je zainstalować ponownie, jeśli później okaże się, że jest to potrzebne. Ponadto masz pełną
kopię zapasową systemu (prawda?), Więc w najgorszym przypadku zawsze możesz wybrać zegar z
powrotem i wrócić do miejsca, w którym byłeś. Awww, ale nie chcę wyczyścić mojego komputera! Czy
musze? Jak omówiliśmy poprzednio, jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby chronić
siebie, jest zmniejszenie liczby miejsc, w których jesteś narażony (w biznesie bezpieczeństwa jest to
określane jako powierzchnia ataku). Każda dodatkowa instalacja dodatkowego oprogramowania każda aplikacja, pasek narzędzi, narzędzie, wtyczka i rozszerzenie - to jeszcze jedno miejsce, w którym
osoba atakująca może wykryć luki. Wszystkie oprogramowanie zawiera błędy. Dodanie dodatkowego
oprogramowania powoduje więcej błędów, a źli ludzie mogą wykorzystać te błędy. Dlatego warto
skorzystać z każdej okazji, aby zlikwidować luki, zmniejszyć liczbę luk w zabezpieczeniach i zmniejszyć
ryzyko pojawienia się złych facetów. W rzeczywistości istnieją inne dobre powody, aby oczyścić swój
system. Przede wszystkim te dodatkowe aplikacje zajmują miejsce na dysku twardym. Po drugie, wiele
aplikacji i narzędzi ma składniki działające w tle, niezależnie od tego, czy aktywnie ich używasz, czy nie.
To na pewno żuje zasoby pamięci i potencjalnie przetwarza moc i prędkość Internetu. Na koniec wiele
z tych narzędzi i rozszerzeń uruchamianych jest automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera,
co może znacznie wydłużyć czas uruchamiania. Czy czułeś, że twój system działa wolniej niż kiedyś?
Czy wolisz surfować po Internecie? Czy Twój komputer wymaga ponownego uruchomienia? Pozbycie
się śmieci może bardzo przyspieszyć działanie.
ZAKTUALIZUJ WSZYSTKO
W porządku. Zrobiliśmy kopie zapasowe wszystkich twoich rzeczy i pozbyliśmy się wszystkich
nadmiarów. Ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, zanim przejdziemy, jest aktualizacja rzeczy, które
pozostały po ustabilizowaniu się pyłu. Bardzo ważne jest aktualizowanie oprogramowania i narzędzi,
w szczególności systemu operacyjnego i aplikacji internetowych. Nowe bugi, dziury i inne luki znajdują
się w oprogramowaniu cały czas ... cały czas, codziennie ... 24/7/365. Źli ludzie są bogaci i wysoce
zmotywowani, nie honorują godzin pracy ani nie startują w święta państwowe. Dojrzałe i
odpowiedzialne firmy zajmujące się oprogramowaniem starannie instalują te dziury i udostępniają
aktualizacje tak szybko, jak to tylko możliwe. Chociaż prawdą jest, że za każdym razem, gdy zmieniasz
oprogramowanie - nawet jeśli próbujesz naprawić błąd - może się zdarzyć, że stworzysz inny błąd,
zazwyczaj najlepiej jest być na bieżąco. Zarówno Microsoft, jak i Apple sprawiły, że system operacyjny
jest łatwiejszy w obsłudze przez lata, a nawet zautomatyzował proces. Jeśli włączysz odpowiednie

opcje (i pokażę ci jak), Twój komputer będzie się aktualizował. Apple zdołało nawet zapewnić
mechanizm automatycznego aktualizowania aplikacji innych niż Apple. Indywidualne firmy
programistyczne wdrożyły własne metody aktualizacji swojego oprogramowania - zazwyczaj pojawia
się okno dialogowe z informacją, że dostępna jest nowsza wersja oprogramowania i daje możliwość
zainstalowania oprogramowania. Chociaż czasami denerwujące, jest to dobre. l zdecydowanie
zalecamy włączenie tych automatycznych mechanizmów aktualizacji. Tak, jest możliwe, że
zaktualizowana wersja systemu operacyjnego lub ceniona aplikacja oprogramowania usunie jakąś
funkcję, którą kochasz lub całkowicie zmieni jej wygląd, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa lepiej
jest być na bieżąco. Jeśli jesteś użytkownikiem OS X, bardzo polecam aktualizację twojego systemu
operacyjnego do najnowszego i najlepszego. Apple przestało pobierać opłaty za te aktualizacje, więc
nie ma wielu powodów, aby nie aktualizować. Głównym powodem, dla którego możesz nie chcieć
dokonać aktualizacji, jest to, że używasz naprawdę starego, ale kluczowego oprogramowania, które nie
jest kompatybilne z nowszą wersją systemu operacyjnego (i nie ma darmowej aktualizacji). Niemniej
jednak istnieje wiele ważnych funkcji bezpieczeństwa w nowszych wersjach systemu operacyjnego, a
jeśli to możliwe, powinienem je zaktualizować. Do niedawna Microsoft pobierał opłaty za aktualizacje
systemu operacyjnego - ale od wersji Windows 10 każdy, kto posiada ważną kopię systemu Windows
7, 8 lub 8.1, może zaktualizować system Windows 10 za darmo. W rzeczywistości Microsoft bardzo
naciska, aby wszyscy zaktualizowali system Windows 10, co zapewne zauważyliście. Ale jeśli nie masz
prawdziwego powodu, by trzymać się wersji, którą masz teraz, zdecydowanie zaleciłbym aktualizację
systemu Windows 10. Zalecenie uaktualnienia do najnowszego systemu operacyjnego jest wyłącznie
ze względów bezpieczeństwa. Najnowszy system operacyjny prawie zawsze będzie posiadał najlepszą
technologię zabezpieczeń. Podczas gdy Apple i Microsoft będą również próbować łatać starsze wersje
z aktualizacjami zabezpieczeń, dość często nowe kluczowe techniki bezpieczeństwa są wbudowane w
system operacyjny, które nie są zawarte w tych aktualizacjach do starszych wersji. Niestety, z tymi
ulepszeniami istnieje kompromis w zakresie prywatności. Jednym z powodów, dla których Apple i
Microsoft rozdają aktualizacje systemu operacyjnego, jest zarabianie na inne sposoby, w tym
gromadzenie cennych informacji o Tobie. Jest to jednak nieuniknione, ponieważ nie ma nic, co mogłoby
powstrzymać ich przed dodaniem tych samych "funkcji" do starszej wersji systemu operacyjnego,
poprzez regularne aktualizacje systemu operacyjnego. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest
pozostać aktualnym w wersji OS. Aktualizacja systemu operacyjnego wykracza poza zakres tej książki.
Jeśli więc zdecydujesz się to zrobić i masz jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące robienia tego samemu,
możesz znaleźć pomocnika lub doświadczonego pomocnika technicznego, który ci pomoże. Przed
aktualizacją pamiętaj o skonfigurowaniu kopii zapasowej! Instrukcje znajdują się w pierwszej części
listy kontrolnej tej części. Jeśli nie chcesz włączyć automatycznych aktualizacji, musisz okresowo
uruchamiać całe oprogramowanie i aktualizować je ręcznie. Polecam co najmniej raz w miesiącu dla
większości aplikacji i co tydzień dla twojego systemu operacyjnego i najważniejszych aplikacji, takich
jak twoja przeglądarka internetowa, Java20 i Adobe Flash.
PODSUMOWANIE
• Jednym z najlepszych sposobów na zabezpieczenie się przed katastrofalną utratą jest tworzenie
pełnych kopii zapasowych wszystkich plików lub przynajmniej tych naprawdę niezastąpionych. Możesz
to zrobić za pomocą zewnętrznego dysku twardego lub usługi kopii zapasowej w chmurze.
• Po wykonaniu kopii zapasowej wszystkiego, poświęć trochę czasu na wyczyszczenie dysku twardego
- usuń nieużywane aplikacje i narzędzia. Każde oprogramowanie ma robaki i dziury, więc jeśli czegoś
nie używasz, najbezpieczniej jest po prostu się go pozbyć. Zawsze możesz zainstalować go później, jeśli
uznasz, że tego chcesz.

• Musisz aktualizować system operacyjny i kluczowe aplikacje. Błędy oprogramowania i luki w
zabezpieczeniach są odkrywane przez cały czas, a ich aktualizacja powinna pomóc w ograniczeniu
ryzyka.
LISTA KONTROLNA
Dla tej listy kontrolnej i każdej listy kontrolnej w tym tekście przyjmuję, że nie przeczytałeś poprzednich
części , które wyjaśniają, dlaczego powinieneś robić rzeczy wymienione na liście kontrolnej. Niemniej
jednak, bardzo polecam przeczytanie części objaśniającej , jeśli możesz znaleźć czas. Aby dowiedzieć
się, które z tych wskazówek najbardziej Ci odpowiadają, musisz zrozumieć, dlaczego są one ważne.

Konfiguracja systemu operacyjnego
W przypadku wielu operacji konieczne będzie umożliwienie otwarcia ustawień systemowych w celu
konfiguracji. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Microsoft Windows 7
W systemie Windows 7 ogólne ustawienia systemu znajdują się w Panelu sterowania. Aby uzyskać
dostęp do Panelu sterowania, kliknij menu Start systemu Windows w lewym dolnym rogu, a następnie
kliknij Panel sterowania
Microsoft Windows 8.1
System Windows 8.1 ma dwie lokalizacje do ustawienia systemu: Panel sterowania i nowe okno
Ustawienia. Najłatwiejszym sposobem otwarcia Panelu sterowania jest kliknięcie prawym przyciskiem
myszy ikony menu systemu Windows w lewym dolnym rogu i wybranie opcji Panel sterowania. Możesz
przejść do Panelu sterowania i okna Ustawienia, przesuwając myszkę w prawy dolny róg ekranu, aby
otworzyć menu po prawej stronie. Tutaj możesz kliknąć ikonę koła zębatego (poniżej po lewej), aby
wyświetlić Ustawienia lub kliknąć opcję menu "Panel sterowania" (poniżej po prawej), aby wywołać
Panel sterowania.
Microsoft Windows 10
W systemie Windows 10 istnieją dwa miejsca do zmiany ustawień: Panel sterowania i Ustawienia. Aby
przejść do Ustawień, kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu i wybierz Ustawienia (na rysunku po
lewej stronie poniżej). Jeśli klikniesz prawym przyciskiem myszy ikonę Windows, możesz wybrać Panel
kontrolny
Mac OS X
Konfiguracja Maca odbywa się poprzez Preferencje systemowe, do którego można uzyskać dostęp
poprzez Menu Apple w lewym górnym rogu. Możesz zobaczyć wersję OS X 10.9 (Mavericks) i wersję
10.10 (Yosemite), ale wszystkie wyglądają tak samo
Twórz kopie zapasowe na dysku zewnętrznym
Utworzenie kopii zapasowej komputera jest jednym z najlepszych sposobów ochrony ważnych plików
komputerowych i danych przed zagubieniem lub zniszczeniem (złośliwie lub przypadkowo). Jeśli masz
solidne kopie zapasowe wszystkich ważnych plików, zawsze możesz je zastąpić, jeśli coś pójdzie nie

tak. Masz dwie główne opcje kopii zapasowej: zewnętrzny dysk twardy lub usługa kopii zapasowej
online ("chmura"). Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zrobiłbym jedno i drugie.
Kupowanie zewnętrznego dysku twardego
Zewnętrzne dyski twarde USB stały się bardzo przystępne, a ceny stale spadają (pod względem kosztu
za bajt). Pudełka te mają różne kształty i rozmiary, ale są na ogół prostokątne i mieszczą się między
wielkością książki w miękkiej oprawie a ogromną talią kart. Urządzenia te są często w sprzedaży w Best
Buy, Office Depot i Fry's. Możesz je także kupić online w wielu miejscach, takich jak Amazon.com lub
newegg.com. Szukałbym sprzedaży na markowym dysku, takim jak Western Digital, Toshiba, LaCie lub
Seagate. Jeśli potrzebujesz pomocy, pójdę do lokalnego sklepu i poproszę kogoś w dziale
komputerowym o sugestie. Masz do wyboru trzy główne opcje: rodzaj napędu, wersję USB i rozmiar
dysku.
• Zasilany przez port USB ("przenośny") w porównaniu z zasilaniem sieciowym. Dyski twarde wymagają
zasilania do działania. Ta moc może być zapewniona przez sam komputer (zasilane przez USB
"przenośne" dyski) lub przez standardowy zasilacz sieciowy. Polecam napęd z napędem USB, ponieważ
zmniejszają one dużo bałaganu i mają zazwyczaj mniejszy rozmiar. Jeśli jednak używasz napędu
zasilanego przez port USB, dysk musi być podłączony do zasilanego portu USB. Byłby to port na samym
komputerze lub port zasilanego koncentratora USB (to znaczy taki, który jest sam podłączony do ściany
za pomocą zasilacza sieciowego). Przenośne dyski zasilane przez USB wydają się wolniejsze, ale nie
stanowi to poważnego problemu dla kopii zapasowych.
• Wersja USB. Upewnij się, że otrzymałeś napęd USB 3.0 (nie USB 2.0), nawet jeśli masz starszy
komputer. Większość komputerów PC i komputerów Mac w ciągu ostatnich 2-3 lat obsługuje standard
USB 3.0. Dyski USB 3.0 nadal będą działały na starszych portach USB 2.0 i "przyśpieszą" Twoją kolejną
aktualizację komputera. USB 3.0 jest dużo szybszy niż USB 2.0.
• Rozmiar napędu. Zamierzałbym kupić dysk, który jest około 2-3 razy większy od wewnętrznego dysku
twardego komputera. Jeśli masz bardzo mało plików, prawdopodobnie możesz uciec z dyskiem o tym
samym rozmiarze, co dysk komputera, ale możesz też zaplanować przyszłość.
Podłączanie dysku do komputera
Gdy już masz w ręku nowy opakowany w folię dysk twardy, otwórz go i wyjmij zawartość. Napęd prawie
na pewno będzie zawierał instrukcje dołączania napędu do komputera - "szybkiego przewodnika" lub
podobnego. Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby podłączyć dysk do komputera, ale jest to dość
proste: kabel USB może łączyć się tylko w jedną stronę. Oznacza to, że końce kabla są różne - jeden
połączy się z komputerem (lub koncentratorem USB), a drugi połączy się z dyskiem twardym. Jeśli
przemiennik wymaga zasilania ściennego, to będzie miał oddzielny kabel zasilający: jeden koniec
będzie pasował do dysku twardego, a drugi będzie typową wtyczką sieciową. Pamiętaj, że zawsze
będziesz musiał pozostawić podłączony dysk, aby oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych
mogło wykonać swoje zadanie, gdy zajdzie taka potrzeba.
• UWAGA 1: Na Macu, po pierwszym podłączeniu nowego dysku twardego, może on automatycznie
zapytać, czy chcesz go użyć do "Time Machine". Jeszcze niczego nie klikaj - poczekaj do następnej sekcji
"Konfiguracja kopii zapasowej". Możesz zamknąć to okno na teraz.

• UWAGA 2: Wiele dysków zewnętrznych jest dostarczanych z dołączonym oprogramowaniem, często
zawierającym oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych. W tej części przeprowadzę Cię przez

bezpłatne i skuteczne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, które jest już dostarczane z
systemami Microsoft Windows i Mac OS X. Jeśli zdecydujesz się użyć dołączonego oprogramowania do
tworzenia kopii zapasowych, możesz zignorować pozostałe kroki w tym zakresie. napiwek i po prostu
użyj instrukcji dostarczonych z twoim dyskiem twardym. Jednak zdecydowanie sugerowałbym, aby nie
używać własnego oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Zwykle ma wiele dodatkowych
rzeczy, których nie potrzebujesz i po prostu mylą sprawy.
Skonfiguruj swoją kopię zapasową
To będzie się różnić w zależności od systemu operacyjnego i wersji systemu operacyjnego. Wybierz
poniższą sekcję dla posiadanego typu systemu operacyjnego. Przed kontynuowaniem upewnij się, że
nowy zewnętrzny dysk twardy jest prawidłowo podłączony.
Microsoft Windows 7
• Możliwe, że system Windows poprosi o dysk instalacyjny systemu dla tego procesu. Ten dysk
powinien zostać dostarczony wraz z komputerem, gdy go kupiłeś. Jeśli tego nie zrobisz, nadal możesz
tworzyć kopie zapasowe, ale nie będziesz w stanie utworzyć dysku przywracania systemu (tzn. wykonaj
kopię zapasową całego komputera, w tym systemu operacyjnego). To nie jest idealne, ale jest w
porządku - najważniejszą rzeczą do zrobienia kopii zapasowej są niezastąpione pliki.
• Po pierwszym podłączeniu nowego dysku twardego prawdopodobnie pojawią się komunikaty o
instalowaniu dysku i instalowaniu sterowników. Po prostu pozwól, aby ten proces się zakończył, dopóki
nie powie Ci, że twoje urządzenie jest "gotowe do użycia" (zobaczysz małe okienko w prawym dolnym
rogu ekranu).
• Powinieneś wtedy zobaczyć wyskakujące okno dialogowe podobne do poniższego. Jeśli tak, kliknij
"Użyj tego napędu do tworzenia kopii zapasowych" i przejdź do następnego kroku.
Jeśli nie widzisz okna dialogowego Autoodtwarzanie w ciągu minuty od podłączenia dysku twardego,
musisz ręcznie uruchomić Kopię zapasową i przywracanie. Aby to zrobić, przejdź do menu Start i
wyszukaj "kopię zapasową". Wybierz "Kopia zapasowa i przywracanie". W tym oknie kliknij "Utwórz
kopię zapasową" po prawej stronie.
• W tym momencie, niezależnie od tego, jak uruchomiłeś konfigurację, powinieneś zobaczyć okno z
prośbą o poczekanie podczas uruchamiania Kopii zapasowej systemu Windows.
• Jeśli pojawi się pytanie, na którym dysku chcesz wykonać kopię zapasową, wybierz nowy dysk
twardy, który właśnie podłączyłeś, a następnie kliknij "Dalej".
• System Windows zapyta, które pliki skopiować. Wybierz "Niech Windows wybierze" (opcja
domyślna). Kliknij Następny".
• Zostaniesz poproszony o sprawdzenie swoich ustawień. Domyślne ustawienia powinny być w
porządku, ale jeśli chcesz, możesz dostosować harmonogram. Po zakończeniu kliknij "Zapisz ustawienia
i uruchom kopię zapasową". W tym momencie system Windows utworzy twoją pierwszą kopię
zapasową. Powinieneś zobaczyć okno postępu podobne do pokazanego poniżej.
• Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej możesz zamknąć to okno. Kopie zapasowe będą teraz
automatycznie pojawiać się w tle, o ile zewnętrzny dysk twardy jest podłączony.
Microsoft Windows 8.1
• Otwórz swój Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.

• Wyszukaj "historię", aby znaleźć historię plików. Kliknij "Zapisz kopie zapasowe twoich plików".
• Otwórz swój Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Wyszukaj "historię", aby znaleźć historię plików. Kliknij "Zapisz kopie zapasowe twoich plików".
Microsoft Windows 10
• Otwórz swój Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Wyszukaj "kopię zapasową", aby znaleźć ustawienia historii plików. Kliknij "Ustawienia historii
plików".
• To powinno wywołać ustawienia kopii zapasowej. Kliknij "Dodaj dysk". Powinieneś zobaczyć tam swój
dysk twardy - wybierz go.
• Po zakończeniu, ekran powinien wyglądać jak ten poniżej. Możesz kliknąć "Więcej opcji", aby
zarchiwizować kopie zapasowe.
Mac OS X
• Konfigurowanie kopii zapasowych na komputerze Mac jest łatwe. Kiedy po raz pierwszy podłączasz
nowy dysk twardy, powinieneś otrzymać okno dialogowe z pytaniem, czy chcesz użyć tego napędu dla
Time Machine, narzędzia do tworzenia kopii zapasowych Apple. Poniższe zrzuty ekranu dotyczą
systemu OS X 10.9, ale powinny wyglądać tak samo w wersjach 10.10 i 10.11. UWAGA: Na razie nie
wybieraj opcji "szyfruj dysk kopii zapasowej". Zrobimy to później, kiedy wyjaśnię, jak utworzyć i
bezpiecznie przechowywać bardzo silne hasło.
• Kliknij "Użyj jako dysku kopii zapasowej". Możesz zobaczyć następujące okno dialogowe
potwierdzenia. Ten dysk będzie przeznaczony wyłącznie do tworzenia kopii zapasowych, a wszelkie
inne elementy na dysku zostaną trwale usunięte. Więc idź i kliknij przerażający przycisk "Wymaż". Jeśli
to jest nowy napęd, nie ma w tym żadnej szkody.
• OS X przygotuje następnie dysk do tworzenia kopii zapasowych i uruchomi pierwszą kopię
zapasową. Zobaczysz okno postępu podobne do poniższego.
• Możesz zamknąć to okno w dowolnym momencie, nie musisz czekać na zakończenie tworzenia kopii
zapasowej. To wszystko, gotowe!
Kopia zapasowa w chmurze
Polecenie określonej usługi tworzenia kopii zapasowych w chmurze jest trudne. Funkcje i ceny kopii
zapasowych online cały czas się zmieniają. Jest to dobre, ponieważ funkcje są coraz większe, a ceny
maleją, ale próba wykonania analizy kosztów i korzyści, gdy koszty i korzyści są w ciągłym napływie,
przypomina próbę trafienia w ruchomy cel. Zrobiłem sporo badań i wierzę, że najlepszą opcją dostępną
obecnie dla przeciętnego użytkownika jest CrashPlan. Jeśli z jakiegoś powodu CrashPlan nie działa dla
ciebie, sugeruję opcję BackBlaze lub Carbonite jako alternatywę. Jednak w tym celu pójdę z CrashPlan.
Zrzuty ekranu wyglądają tak samo dla systemów Mac OS X i Windows.

• Pobierz i zainstaluj CrashPlan. Przejdź do strony internetowej CrashPlan i pobierz aplikację dla
swojego komputera. Po pobraniu instalatora uruchom go. Jeśli zapytasz, zainstaluj dla wszystkich
użytkowników.

http://www.code42.com/crashplan/download/
• Zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatne konto próbne. Jeśli zdecydujesz się pozostać przy usłudze, w
końcu podasz im swoją kartę kredytową lub inne informacje dotyczące płatności. Krótko po kliknięciu
przycisku "Utwórz konto" otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami.

• Po utworzeniu konta otrzymasz ekran umożliwiający skonfigurowanie ustawień. W większości
przypadków można po prostu zaakceptować ustawienia domyślne, które będą tworzyć kopie zapasowe
wszystkich danych dla bieżącego użytkownika komputera (dokumenty, zdjęcia, muzyka itp.). W takim
przypadku wystarczy kliknąć przycisk "Rozpocznij tworzenie kopii zapasowej". Ceny CrashPlan nie
zależą od tego, ile danych tworzysz kopii zapasowych, więc pozwoliłbym im na odzyskanie
wszystkiego21. Jeśli masz dużo plików, szczególnie jeśli masz duże pliki, możesz oczekiwać, że
wykonanie tej kopii zajmie dużo czasu - potencjalnie tygodnie! Pasek postępu powinien dostarczyć ci
przybliżony czas ukończenia. Po prostu pozwól mu działać, aż to się skończy. Możesz zamknąć okno,
aby usunąć je z drogi, ale nadal będzie działało w tle. Dopóki tego nie zrobisz, powinieneś spróbować
zostawić komputer włączony i podłączony do Internetu

Kup UPS
Jeśli masz komputer stacjonarny, powinieneś poważnie rozważyć zakup zasilacza bezprzerwowego lub
UPS. (Laptopy mają wbudowane baterie i nie wymagają zasilania zewnętrznego przez cały czas.) UPS
to po prostu duża bateria kwasowo-ołowiowa (taka jak ta w samochodzie), która znajduje się pomiędzy
komputerem a gniazdem sieciowym. Gdy wystąpi skok napięcia, usterka lub całkowity zanik zasilania,
urządzenie dostarcza sok do komputera z akumulatora. Większość zasilaczy UPS ma osobny kabel do
przesyłania danych, który umożliwia rozmowę z komputerem, więc jeśli zasilanie jest rozładowane, a
bateria jest bliska wyczerpania, może to oznaczać, że komputer wyłączy się z wdziękiem, zanim skończy
się zasilanie. UPS może być drogi, ale nagle odcięcie zasilania komputera podczas jego pracy może
spowodować poważne szkody, w tym uszkodzenie danych na dysku twardym. Szukaj marek takich jak
APC lub Cyberpower. Mówiąc ogólnie, im więcej wydajesz, tym większa bateria - i tym dłużej twój
komputer może działać bez zasilania z sieci. Jednak dla większości korzyści wystarczy jeden, który
wygładzi zakłócenia zasilania i da komputerowi szansę na czyste zamknięcie. Jeśli to możliwe, kup UPS
z "AVR" lub Active Voltage Regulation.
Uporządkuj swoje pliki
Celem tego kroku jest usunięcie oprogramowania, z którego nie korzystasz. Dotyczy to narzędzi, gier i
wszystkiego, co możesz dodać przez lata. Nie usunąłbym żadnych aplikacji dostarczonych z twoim
systemem operacyjnym - skupiłbym się na tych, które zainstalowałeś (lub ktoś). Jeśli nie masz
pewności, jaka jest aplikacja, skorzystaj z przeglądarki internetowej, aby wyszukać więcej informacji.
Jeśli nie jesteś pewien jakiegokolwiek konkretnego oprogramowania, po prostu zostaw to.

• UWAGA 1: Upewnij się, że wykonałeś poprzedni krok (kopię zapasową), zanim przejdziesz do tego!
A przez "kompletny" rozumiem, że wystąpiła pełna kopia zapasowa. Jeśli przypadkowo "wyczyścisz"
coś, co później uświadamiasz, że faktycznie potrzebujesz, możesz odzyskać je z kopii zapasowej. Jeśli
to konieczne, przejdź dalej i wróć do tego kroku później.

• UWAGA 2: Przed odinstalowaniem czegokolwiek, zamknij wszystkie inne aplikacje. Niektóre aplikacje
mają dziwne współzależności i najlepiej jest zakończyć wszystko podczas odinstalowywania. (Jeśli
czytasz elektroniczną / cyfrową wersję tej książki na swoim komputerze, możesz wydrukować te kilka
stron, abyś mógł również zamknąć aplikację do czytania książek). Jeśli naprawdę chcesz być pewien,
możesz uruchom ponownie komputer tutaj, a następnie zamknij wszystkie aplikacje, które
automatycznie się uruchamiają.
Microsoft Windows 7
• Otwórz swój Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Wybierz "Dodaj lub usuń program". Wyszukaj "programy", aby go znaleźć.
• Odinstaluj programy. Przewiń listę aplikacji i kliknij dwukrotnie dowolne aplikacje, które chcesz
usunąć. W zależności od tego, co usuwasz, możesz zobaczyć inny rodzaj ekranu potwierdzającego.
Najbardziej ogólny typ pokazano poniżej - w tym przypadku po prostu kliknij "Tak", aby usunąć
niechcianą aplikację. Niektóre aplikacje uruchomią specjalną, niestandardową aplikację. W takim
przypadku wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć / usunąć aplikację.
• Powtórz ten proces dla każdej aplikacji, którą chcesz usunąć.
Microsoft Windows 8.1
• Otwórz swój Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Wybierz "Odinstaluj program". Szukaj w "programach", aby pomóc znaleźć.
• Odinstaluj programy. Przewiń listę aplikacji i kliknij dwukrotnie dowolne aplikacje, które chcesz
usunąć. W zależności od tego, co usuwasz, możesz zobaczyć inny rodzaj ekranu potwierdzającego.
Najbardziej ogólny typ pokazano poniżej - w tym przypadku po prostu kliknij "Tak", aby usunąć
niechcianą aplikację. Niektóre aplikacje uruchomią specjalną, niestandardową aplikację. W takim
przypadku wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć / usunąć aplikację.
• Powtórz ten proces dla każdej aplikacji, którą chcesz usunąć.
Microsoft Windows 10
• Otwórz ustawienia. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Wybierz "Dodaj lub usuń programy". Szukaj w "usuń programy", aby go znaleźć.

• Odinstaluj programy. Przewiń listę aplikacji i odinstaluj wszelkie aplikacje, które chcesz usunąć.
Niektóre aplikacje uruchomią specjalną, niestandardową aplikację deinstalującą. W takim przypadku
wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć / usunąć aplikację.
Mac OS X
W większości przypadków wystarczy przeciągnąć nieużywane aplikacje do kosza w systemie Mac OS X,
czasem aplikacje pozostawiają niewiele dodatkowych elementów. Darmowa aplikacja AppCleaner
pomaga również znaleźć te dodatkowe ciekawostki i je usunąć.
• Pobierz i zainstaluj AppCleaner. Możesz znaleźć tę aplikację tutaj:
http://www.freemacsoft.net/appcleaner/
• Znajdź niechciane aplikacje. Otwórz nowo zainstalowaną aplikację AppCleaner. Kliknij przycisk
"Aplikacje", aby przeszukać komputer Mac dla wszystkich zainstalowanych aplikacji. Przewiń wszystkie
wymienione aplikacje. Sprawdź wszystkie aplikacje, które chcesz usunąć. Możesz też przejść do Findera
i otworzyć folder Applications, a następnie przeciągnąć niechcianą aplikację na okno AppCleaner, gdzie
jest napisane "Drop Apps Here".
• Usuń pliki. AppCleaner wyświetli listę wszystkich plików powiązanych z aplikacją. Po prostu kliknij
"Usuń", aby usunąć niepotrzebne pliki. Możesz dodać wiele plików naraz, jeśli chcesz, zanim klikniesz
"Usuń".
Zaktualizuj wszystko
Powinieneś starać się, aby twój system operacyjny i kluczowe aplikacje były tak aktualne, jak to tylko
możliwe. Aktualizacje systemu operacyjnego są szczególnie ważne, ponieważ zazwyczaj zawierają
ważne poprawki błędów, w szczególności poprawki zabezpieczeń. Najpopularniejszymi aplikacjami i
narzędziami są często hakerzy, dlatego powinieneś być pewien, że również te aplikacje będą aktualne.
UWAGA: Wielu hakerów będzie próbowało nakłonić cię do zainstalowania "aktualizacji", które są
naprawdę tylko złośliwym oprogramowaniem. Jeśli pojawi się komunikat pop-up z poleceniem "kliknij
tutaj", aby zaktualizować cokolwiek, najbezpieczniej jest zamknąć okno bez klikania czegokolwiek. Jeśli
uważasz, że mogło to być uzasadnione, możesz przejść do odpowiedniej strony internetowej, aby
pobrać aktualizację i zainstalować ją ręcznie.
W tej sekcji omówiono bardziej popularne aplikacje i narzędzia (Flash i Java). Niektóre inne aplikacje
(takie jak przeglądarki internetowe i ich wtyczki) zostaną omówione w dalszych rozdziałach. Gdybyś się
za pośrednictwem tej książki, a okaże się, że wciąż jest aplikacją trzeba wierzyć, że potrzeby aktualizacji,
należy użyć przeglądarki internetowej, aby znaleźć ich stronę internetową i pobrać aplikację Software
Updater bezpośrednio ze źródła.
Włącz automatyczną aktualizację swojego systemu operacyjnego
Zarówno Microsoft, jak i Apple posiadają mechanizmy do automatycznej aktualizacji swoich systemów
operacyjnych. W nowszych wersjach systemu operacyjnego Apple oferuje również metody aktualizacji
aplikacji zakupionych w "App Store". l zdecydowanie zalecamy włączenie wszystkich aktualizacji
systemu operacyjnego, przynajmniej krytycznych i aktualizacji zabezpieczeń. Aktualizacje aplikacji
mogą być także przydatne, chociaż najważniejsze aplikacje nie są obecnie dostępne w App Store
Microsoft Windows 7
• Otwórz Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.

• Otwórz konfigurację automatycznej aktualizacji. Wyszukaj w oknie Panelu sterowania "aktualizację".
Wybierz "Włącz lub wyłącz automatyczną aktualizację".
• Włącz automatyczne aktualizowanie. Wybierz "zalecaną" opcję automatycznego instalowania
aktualizacji.
Microsoft Windows 8.1
• Otwórz Panel sterowania. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Otwórz konfigurację automatycznej aktualizacji. Wyszukaj w oknie Panelu sterowania "aktualizację".
Wybierz "Włącz lub wyłącz automatyczną aktualizację".
• Włącz automatyczne aktualizowanie. Wybierz "zalecaną" opcję automatycznego instalowania
aktualizacji.
Microsoft Windows 10
• Otwórz ustawienia (nie Panel sterowania). Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Otwórz konfigurację automatycznej aktualizacji. Wyszukaj w Ustawieniach "aktualizację". Wybierz
"Ustawienia Windows Update".
• Przewiń w dół do tego okna i wybierz "Opcje zaawansowane".
• Wybierz "zalecaną" opcję automatycznego instalowania aktualizacji
Mac OS X
• Otwórz Preferencje systemowe z menu Apple. Aby uzyskać pomoc, zobacz sekcję "Ogólne" powyżej.
• Otwórz właściwą preferencję aktualizacji. Otwórz "App Store" w dolnej części ekranu. Możesz użyć
paska wyszukiwania, aby szybko go znaleźć.
• Włącz automatyczne aktualizacje. W tym oknie zaznacz pola, aby automatycznie sprawdzać
uaktualnienia, automatycznie pobierać je i automatycznie instalować aktualizacje zabezpieczeń. Jeśli
chcesz zaktualizować swoje aplikacje i system operacyjny, to też jest w porządku. (W poniższej
kolejności: OS X 10.9 i 10.11.)
Zaktualizuj Adobe Flash (jeśli naprawdę tego potrzebujesz)
Adobe Flash Player to wtyczka do przeglądarki internetowej, która umożliwia wszelkiego rodzaju
odjazdowe animacje i interaktywną zawartość. Niestety jest to także jeden z najgorszych przestępców,
jeśli chodzi o problemy z bezpieczeństwem. Mam na myśli, to jest okropne. Na szczęście twórcy stron
internetowych rezygnują z używania Flasha na swoich stronach internetowych, ale niektóre witryny
nadal nie są dostępne z tym programem. W późniejszych rozdziałach pokażę ci, jak odinstalować Flasha
i nadal masz plan tworzenia kopii zapasowych dla kilku stron, które tego wymagają. Ale jeśli jesteś
naprawdę pewien, że naprawdę potrzebujesz Flasha, musisz go aktualizować.
UWAGA: jeśli pojawi się komunikat pop-up, który mówi, że musisz zaktualizować wtyczkę Flash (lub
naprawdę dowolną wtyczkę), nie klikaj podanego linku lub przycisku! Przejdź bezpośrednio do źródła,
aby uzyskać najnowsze oprogramowanie. Te wyskakujące okienka są często fałszywe i zachęcają do
instalowania złośliwego oprogramowania.
• Pobierz instalator Adobe Flash. Najbezpieczniejszym sposobem aktualizacji Flasha jest przejście
bezpośrednio do źródła. Użyj tego adresu internetowego:

https://get.adobe.com/flashplayer/
Jeśli ten link nie działa, wyszukaj w internecie "pobieranie Adobe Flash", aby znaleźć stronę. Upewnij
się, że wybierasz rzeczywistą witrynę adobe.com. Czasami inne witryny będą wyświetlane u góry
wyników wyszukiwania, a Ty ich nie chcesz. Po przejściu do oficjalnej witryny Adobe Flash Player
powinieneś zobaczyć coś jak na poniższym ekranie. (Jeśli istnieje "opcjonalna oferta", pamiętaj o
usunięciu zaznaczenia). Kliknij przycisk "Uruchom teraz" w prawym dolnym rogu.
• Uruchom instalator.
- W systemie Windows (patrz niżej dla komputerów Mac) powinno pojawić się ostrzeżenie z pytaniem,
czy chcesz uruchomić, czy zapisać instalator. W tym przypadku możesz wybrać "Uruchom". (Zasadniczo
ta praktyka jest zła, ale w tym przypadku wiemy dokładnie, co robimy, ponieważ poprosiliśmy o to.)

- Na komputerze Mac instalator zostanie pobrany jako plik o nazwie "Instalacja AdobeFlash Player" i
zakończy się na ".dmg". Otwórz ten plik obrazu dysku, aby wyświetlić instalator, który powinien
wyglądać jak na poniższym obrazku (zmieniają go cały czas). Następnie kliknij dwukrotnie obszar
"Zainstaluj Adobe Flash Player". W razie potrzeby kliknij wszystkie okna dialogowe z ostrzeżeniami i
wprowadź dane logowania, aby autoryzować instalację
• Włącz automatyczne aktualizacje. Po przedstawieniu wyboru wybierz opcję "Pozwól Adobe
instalować aktualizacje". Kliknij "Dalej", a instalator zostanie uruchomiony. Poniższe obrazy pokazują
odpowiednio okna dialogowe Windows i OS X.
Zaktualizuj Javę
Większość ludzi, szczerze mówiąc, nie potrzebuje Javy. Jeśli nie masz zainstalowanej Javy, nie instaluj
jej. Jeśli jednak masz go zainstalowanego, powinieneś go aktualizować. Aby sprawdzić, czy masz
zainstalowaną Javę i jesteś na bieżąco, musisz znaleźć Panel sterowania Java.
• Otwórz panel sterowania Java. Jeśli nie możesz go znaleźć, wykonując poniższe czynności, możesz
założyć, że nie masz zainstalowanej Java i możesz pominąć tę sekcję.
- W systemie OS X otwórz Preferencje systemowe. Zobacz pierwszą listę kontrolną w tym rozdziale,
aby uzyskać pomoc. Znajdź panel sterowania Java. To będzie w dolnym wierszu. Możesz również szukać
dla niego w oknie Preferencje systemowe. Jeśli go nie masz, nie masz zainstalowanej Java i możesz
pominąć to wszystko.
- W systemie Windows otwórz Panel sterowania. Zobacz pierwszą listę kontrolną w tym rozdziale, aby
uzyskać pomoc. Znajdź panel sterowania Java. Możesz użyć funkcji wyszukiwania, aby ją znaleźć.
• Zaktualizuj Javę. Kliknij kartę "Aktualizuj" w panelu sterowania Java. Powinien wyglądać jak na
poniższym obrazku. Najpierw upewnij się, że przycisk "sprawdź aktualizacje automatycznie" jest
zaznaczony. Jeśli zobaczysz przycisk oznaczony "Aktualizuj teraz", kliknij go. Postępuj zgodnie z
instrukcjami, aby zaktualizować Javę w swoim systemie.

HASŁA
JAK MY SIĘ TU ZNALEŹLIŚMY?
Nie możemy pójść o wiele dalej w tym tekście bez omawiania haseł. Nienawidzę haseł. Nienawidzę ich
z pasją. I wiem, że nie jestem sam. Hasła stały się zmorą naszej współczesnej komputerowej
egzystencji. Prawie każda odwiedzana przez nas witryna wymaga zalogowania się, aby używać ich
najlepszych funkcji. Oznacza to tworzenie i zapamiętywanie kolejnego hasła. Żeby było ciekawie, każda
strona internetowa ma nieco inny zestaw reguł dla ich haseł. Twoje hasło musi być długie, ale nie za
długie. Musisz użyć mieszanej wielkości, rzucać co najmniej jedną liczbę, a może nawet "specjalną
postać". Niektóre z nich są jeszcze bardziej restrykcyjne. Nie możesz użyć dowolnego słowa ze
słownika. Nie może mieć powtarzających się liter. Nie może zawierać Twojego nazwiska lub
identyfikatora użytkownika ani niczego, co wygląda jak data. Krótko mówiąc, wszystkie one wymagają,
aby twoje hasło było trudne do odgadnięcia, a jednak w jakiś sposób również być czymś, co łatwo
zapamiętasz. Aby dodać obrażenie, niektóre systemy wymagają regularnej zmiany hasła. Byłoby
wystarczająco źle, gdybyśmy musieli to zrobić tylko raz, ale w naszym współczesnym świecie online
większość z nas ma dziesiątki, jeśli nie setki różnych stron internetowych, które wymagają od nas
zalogowania. A więc wszyscy robimy to samo: wymyślić jedno lub dwa ulubione hasła, które spełniają
wszystkie głupie zasady, i używamy ich do wszystkiego. Jak inaczej możemy je wszystkie zapamiętać?
A jednak właśnie tego nie powinieneś robić. Wyjaśnię ci dlaczego. Jak więc wpadliśmy w ten okropny
stan rzeczy? Dlaczego potrzebujemy wszystkich tych haseł? W niektórych przypadkach jest to
oczywiste - nie chcesz, aby ktokolwiek miał dostęp do takich rzeczy jak twoje internetowe konta
bankowe. W jakiś sposób musisz przekonać stronę internetową swojego banku, że jesteś tym, za kogo
się podajesz, i uniemożliwić innym podszywanie się pod Ciebie. Ten proces nazywa się
uwierzytelnianiem. Używamy tych poświadczeń (nazwa użytkownika i hasło), aby udowodnić naszą
tożsamość. Oczywiście nie jest to niezawodne - ktoś może ukraść lub odgadnąć twoje hasło, a
następnie uzyskać dostęp do twojego konta. To jest klucz do twojego domu. Idealnie, tylko Ty masz
klucz, który otwiera twoje drzwi wejściowe - ale jeśli zgubisz klucz lub pożyczysz go komuś, kto
potajemnie stworzy swoją kopię, wtedy ktoś inny może otworzyć zamek. To lepsze niż nic, ale nie jest
idealne. Istnieje jednak wiele stron internetowych, które nie mają nic, co wymaga ochrony, a mimo to
nadal wymagają rejestracji "wolnego" konta - co oznacza, że musisz utworzyć zestaw poświadczeń
logowania. Dlaczego? Ponieważ chcą Cię śledzić i chcą mieć możliwość wysyłania e-maili z reklamami.
Mogą ci powiedzieć, że jest to dla twojej korzyści - możesz dostosować ustawienia, dzielić się rzeczami
ze znajomymi, zapisywać informacje na później, uzyskać wsparcie klienta itp. Ale w końcu to
prawdopodobnie śledzenie tego, co robisz i budowanie profil użytkownika, który może wykorzystywać
dla siebie lub sprzedawać innym. Musi istnieć lepszy sposób, prawda? Czy oprócz haseł nie ma czegoś
więcej? Spójrzmy na to trochę, ponieważ dobrze jest zrozumieć, jak dotarliśmy tam, gdzie jesteśmy.
Udowodnienie tożsamości zazwyczaj wiąże się z jednym lub kilkoma z następujących trzech rodzajów
dowodu:
1) Coś, co znasz (jak hasło lub kod PIN)
2) Coś, co masz (jak klucz, odznaka, smartfon lub jakiś inny token)
3) Coś, czym jesteś (jak odcisk palca, twarz lub wzór tęczówki oka - nazywamy to bioetyką)
Większość ludzi od razu myśli, że najlepszą metodą jest "coś, czym jesteś". Nie możesz tego
zapomnieć! Nie możesz tego stracić! Jednak biometria ma poważne wady jako podstawowy sposób
identyfikacji. A co, jeśli masz nieprzyjemny wypadek? A jeśli ktoś udaje się zrobić realną kopię, która

oszukuje system? Na przykład, możesz być w stanie oszukać prosty system rozpoznawania twarzy ze
zdjęciem twarzy autoryzowanego użytkownika. A może po prostu usunąć czyjś palec, aby oszukać
skaner odcisków palców? (Widzieliście to w pewnym momencie w każdym programie szpiegowskim.)
Nie możesz kontrolować czegoś, czym jesteś. Jeśli ta metoda uwierzytelniania zostanie w jakiś sposób
skompromitowana, jesteś zmotywowany na całe życie. Ale to coś więcej - nie możesz też ukryć ani
zmienić tego, kim jesteś. Istnieje wiele sytuacji, w których chcesz udowodnić stronie internetowej, że
jesteś tą samą osobą, która była tu ostatnio, ale tak naprawdę nie chcesz, aby wiedzieli, kim konkretnie
jesteś. To znaczy, chcesz anonimowości. Niemniej jednak dane biometryczne są wykorzystywane w
wielu hiper-bezpiecznych środowiskach, a technologia staje się na tyle tania, że można z nich korzystać
na laptopach i smartfonach. Identyfikacja biometryczna może być przydatna jako drugi czynnik
uwierzytelniający, ale nie jest dobra jako główny lub jedyny czynnik. A co z "czymś, co masz"? Problem
z tym rozwiązaniem polega na tym, że do niedawna komputery nie miały żadnego mechanizmu
wykrywającego i identyfikującego coś, co masz w swoim posiadaniu. Komputery miały zapewnioną
tylko jedną formę wprowadzania danych przez użytkownika: klawiaturę. Niezależnie od techniki, jaką
wymyślili, musiało to być coś, co każdy komputer mógł zrobić, dlatego zdecydowali się na ciąg znaków
(tj. Hasło lub osobisty numer identyfikacyjny lub kod PIN). Jednak większość urządzeń ma obecnie
wbudowane technologie bezprzewodowe, takie jak Bluetooth i Wi-Fi, co pozwoli nam zacząć używać
rzeczy takich jak nasze smartfony do uwierzytelniania się. W rzeczywistości istnieje obiecująca nowa
technologia o nazwie Bezpieczne, szybkie i niezawodne logowanie lub SQRL22 (wymawiane
"wiewiórka"), która pozwoli ci po prostu zeskanować kod na telefonie, tablecie lub komputerze, aby
zalogować się na stronach internetowych. Automatycznie generuje bezpieczny kod dla każdej strony
internetowej i zapamiętuje je wszystkie za Ciebie! Niewątpliwie w nadchodzących latach pojawią się
inne tego rodzaju technologie, ponieważ hasła są tak złe ... ale na razie hasła są tym, na czym
utknęliśmy.
ZROZUMIENIE MOCY HASŁA
Więc jeśli utknęliśmy w haśle jako naszej podstawowej formie uwierzytelniania, musimy zrozumieć, co
stanowi "dobre" hasło. Aby to naprawdę zrozumieć, najpierw musimy zrozumieć, jak złoczyńcy próbują
odgadnąć nasze hasła i włamać się na nasze konta. Rozważmy dwa kluczowe scenariusze: nazwałbym
je atakami online i atakami offline. Myślę, że kiedy większość ludzi bierze pod uwagę zagrożenia dla
swoich kont, myślą o ataku online: żywym człowieku, siedzącym gdzieś na komputerze, próbującym
zalogować się na swoje konto bankowe. Próbują odgadnąć twoje hasło w kółko, dopóki się nie
wprowadzą lub nie poddadzą się. To nie jest bardzo powszechne, ale porozmawiajmy o tym, ponieważ
tak się dzieje. W tym przypadku człowiek w jakiś sposób wybrał cię spośród 1OO milionów ludzi i
zdecydował, że chcą zhakować twoje konta. Dowiedzieć się, gdzie wykonujesz swoją bankowość
(jakoś), odgadnąć identyfikator użytkownika (może to tylko twój adres e-mail), a następnie powoli i
metodycznie spróbować odgadnąć hasło. Jeśli cię znają (a może, jeśli znaleźli twoją stronę na
Facebooku), mogą wygłosić kilka wykształconych przypuszczeń: imię Twojego zwierzaka, imię Twojego
dziecka lub imię wnuczki, adres, rocznicę, swoją alma mater, ulubioną drużynę sportową, itp. Chociaż
jest to realne ryzyko, w rzeczywistości jest to małe i myślę, że większość z nas zdaje sobie z tego sprawę.
Jakie są szanse, że ktoś będzie celował w małego staruszka? Jeśli nie jesteś bogaty, nie jesteś gwiazdą
ani nie odznaczasz się dziwakiem, naprawdę nie ma powodu, aby ktoś cię osobiście zaatakował. Ten
rodzaj ataku również nie jest tak skuteczny - ciężko go oderwać. Bardziej powszechnym zagrożeniem
dla Johna Q Public jest atak w trybie offline. Z całą pewnością widziałeś już wiadomości o firmach, które
włamały się do ich serwerów, a następnie poprosili wszystkich swoich klientów o zresetowanie ich
haseł. W takich sytuacjach hakerzy włamują się do systemów komputerowych dużej firmy i kradną
informacje swoich klientów. Często obejmuje to nazwiska, adresy, numery telefonów, numery kart
kredytowych i hasła. Hasła prawie zawsze są wymieszane, ale niestety nie zawsze jest to właściwe. W

tym momencie złoczyńcy mają ten soczysty skarbik pełen informacji, które mają w posiadaniu i mają
cały czas na świecie, aby spróbować go otworzyć. Oznacza to, że skopiowali tysiące lub kilka
zaszyfrowanych haseł na swój komputer lokalny i mogą teraz spróbować je złamać. Porównajmy to z
poprzednim przypadkiem. Podczas ataku online człowiek (lub komputer) próbuje zalogować się na
stronie internetowej pojedynczej osoby, odgadując poszczególne hasła. Strona internetowa jest wolna,
więc nie można szybko przetworzyć długiej listy różnych haseł. A jeśli strona internetowa jest
bezpieczna, prawdopodobnie cię odetną, mimo że zbyt wiele razy przegrasz. Ale w ataku w trybie
offline, źli faceci mają ogromną kolekcję zaszyfrowanych haseł w swoich gorących, małych dłoniach, i
mogą po prostu uruchomić komputer, aby odgadnąć miliardy haseł na sekundę, dopóki nie zaczną
szukać dopasowań. Teraz widzisz różnicę? Trzymaj się, to się pogarsza - ponieważ ludzie są znani z
wyboru dobrych haseł. Więc źli ludzie nie zaczynają od zera. Znają ludzką naturę i wiedzą, że większość
ludzi wybierze coś, co pamięta, prawdopodobnie coś do wymówienia. To znacznie zmniejsza liczbę
domysłów, które muszą wykonać. Proces szyfrowania haseł, które ukradł, nie jest bezpośrednio
odwracalny, ale proces szyfrowania (znany jako hashowanie) jest dobrze znany i powtarzalny - więc
wszystko, co muszą zrobić, to zgadnąć, wdrapać się na niego i sprawdzić, czy pasuje do innych
wymieszanych słów. Oznacza to, że jeśli biorę "hasło" i hash, otrzymuję coś takiego:
5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
Więc jeśli znajdę "5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99" gdzieś na mojej skradzionej liście
wymieszanych słów, to wiem, że hasło do tego konta to "hasło".
Pierwsze hasła, które próbują złoci, są popularne, oparte na znacznie większych listach, jak ta powyżej.
W rzeczywistości ta lista jest tak przydatna, że hakerzy zwykle mają wstępnie wymodelowane wszystkie
zaszyfrowane wersje tych haseł, aby zaoszczędzić czas. Jeśli te nie zadziałają, przechodzą do słów
słownikowych, nazw pospolitych, fraz z popkultury, terminów związanych ze sportem i tak dalej.
Próbują je wszystkie do przodu i do tyłu. Zastępują niektóre litery liczbami (zero dla "O", jedno dla "L"
itd.). Wierzcie lub nie, ten proces jest zwykle wystarczający do odgadnięcia większości skradzionych,
zaszyfrowanych haseł. Ale, z pewnością, to musi zająć dużo czasu. Komputery mogą odgadnąć te
przypuszczenia i porównać je z każdym skradzionym hasłem, miliony, a nawet miliardy razy na
sekundę. Korzystając z typowych technik zgadywania, hakerzy zazwyczaj odzyskują większość
skradzionych haseł w ciągu kilku godzin. Dlatego firmy, które zostały zaatakowane przez hakerów,
często natychmiast blokują wszystkie konta użytkowników i zmuszają każdego użytkownika do
zresetowania hasła. Wydawałoby się to bardzo skuteczne, prawda? Jeśli po prostu unieważnimy
wszystkie skradzione hasła, to musi to powstrzymać hakerów, którzy zginą. Jaki jest sens zgadywania
tych haseł, jeśli zostaną one prawie natychmiast zresetowane? Problem polega na tym, że ludzie często
używają swoich haseł. Jeśli użyłeś "CowboyUp!" dla jednej strony, źli wiedzą, że bardzo
prawdopodobne jest, że użyłeś tego samego hasła do innych kont online. Podczas gdy firma X (która
została zhackowana w pierwszej kolejności) unieważniła to hasło w swoim systemie, co w przypadku
firm Y i Z, w których użyto tego samego hasła? Dlatego tak ważne jest, aby używać silnego, unikatowego
hasła do każdego posiadanego konta online, a przynajmniej tych, które są ważne. Ważne są twoje
konta finansowe, każda strona internetowa zawierająca informacje o twojej karcie kredytowej, twoje
konta w mediach społecznościowych i twoje konta e-mail. Możesz nie myśleć, że twoje konta na
Facebooku i Gmailu są tak ważne, ale mogą być używane do podszywania się pod Ciebie, przyciągania
znajomych do klikania linków lub do rezygnacji z informacji, które spowodują problemy. Ponadto, gdy
zapomnisz hasła, prawie wszystkie witryny internetowe używają twojego konta e-mail, aby wysłać ci
link do resetowania hasła. Jeśli zły koleś może dostać się na twoje konto e-mail, może zalogować się
do twojej strony bankowej i poprosić o zresetowanie hasła - a następnie przechwycić wiadomość email i ustawić hasło na dowolne. Co gorsza, mogą zmienić hasło e-mail i zablokować, uniemożliwiając

rozwiązanie problemu. Bardzo trudno jest przekonać dostawcę poczty e-mail, że jesteś prawdziwym
właścicielem konta, gdy nie możesz się zalogować. (I powodzenia w ich odbieraniu przez telefon). Teraz
dochodzimy do sedna części: co stanowi silne hasło? Wybierając nowe hasło, wiele witryn
internetowych będzie zawierać numery, wielkie i małe litery oraz "znaki specjalne", takie jak znaki
interpunkcyjne. Często będą mieć mały wskaźnik siły hasła, który po wpisaniu określi siłę hasła. Te
"mierniki siły" są przydatne, ale czasami są zbyt uproszczone i mogą dawać fałszywe poczucie
bezpieczeństwa. Dlatego chcę Cię uświadomić, co naprawdę stanowi silne hasło. Zamierzamy tu trochę
matematyki, ale nie lękajcie się ... Zakryłem cię. Zacznijmy od prostego przypadku: osobistego numeru
identyfikacyjnego lub numeru PIN. Są one najczęściej używane w bankomatach i kartach
kredytowych24, ale używamy ich również na naszych telefonach i tabletach. Zwykle mają one cztery
cyfry - pewna sekwencja cyfr od OOOO do 9999. Każda litera tego kodu PIN ma dziesięć możliwych
wartości: od O do 9. Jeśli weźmiesz wszystkie możliwe kombinacje czterech cyfr, to 1O, OOO możliwe
wartości całkowite. Aby uzyskać tę wartość (1O, OOO), przyjmujesz liczbę możliwych wyborów dla
każdej cyfry (w tym przypadku dziesięć) i mnożysz się dla każdej cyfry kodu PIN (cztery). To 1O razy 1O
razy 1O razy 1O lub 1O, OOO. To jest to samo, co 1O do czwartej potęgi. (Wiem, twoje oczy zaczynają
lśnić, a ty masz przerażające retrospekcje do matematyki w gimnazjum ... po prostu wytrzymaj ze mną
trochę dłużej, obiecuję, że tak naprawdę nie będziesz musiał się nad tym zastanawiać.) Dziesięć tysięcy
Możliwości mogą się wydawać bardzo duże, ale komputer może obracać te wartości w ułamku
sekundy. Jednak PIN-y są prawie zawsze używane w przypadkach, które wymagają wkładu ludzi, i
dlatego są wystarczająco dobre. Oznacza to, że próba odgadnięcia PIN-u byłaby przykładem
"internetowego" ataku - haker musiałby tam być osobiście, wpisując wszystkie te domysły ręcznie.
Atakujący musiałby również ukraść lub w jakiś sposób skopiować swoją kartę. W końcu, większość
systemów zablokuje użytkownika (i prawdopodobnie zachowa kartę), jeśli jest zbyt wiele błędnych
domysłów. Z tych powodów kody PIN są wystarczająco dobre w takich sytuacjach. Rozważmy teraz
przypadek haseł. Pamiętaj, że najgorszym scenariuszem dla zgadywania hasła jest atak w trybie offline,
w którym złoczyńcy mogą po prostu sycić komputer i odejść. Zakładając, że unikamy typowych haseł,
jak omówiliśmy powyżej i wybieramy naprawdę losowe hasło, to atakujący nie mają innego wyjścia,
jak tylko spróbować odgadnąć wszystkie możliwe hasła ... to znaczy zacząć od "a", a następnie "b". ..
ostatecznie "aa" i "ab" i "bb", i tak dalej, i dalej, i dalej. Jest to znane jako atak siłami brutalnymi i jest
ograniczone jedynie szybkością komputera i złożonością hasła. Jest to o wiele trudniejsze, o ile hasło
jest wystarczająco długie i losowe. W rzeczywistości, dla wszystkich celów praktycznych, jeśli
wybierzesz silne hasło, będzie ono nierozerwalne. Aby to zrozumieć, musimy użyć tego samego
matematycznego podejścia, które wykorzystaliśmy powyżej, aby ocenić siłę hasła. Przede wszystkim
dodajemy więcej możliwych wartości dla każdego znaku - nie tylko liczby, ale również litery i inne znaki
na klawiaturze. W alfabecie angielskim jest dziesięć cyfr i 26 liter. Każda litera może być duża lub mała.
Jeśli się liczysz, mamy teraz 62 możliwe wartości (1 litery + 26 małych liter + 26 wielkich liter).
Zatrzymajmy się tutaj i sprawdź naszą matematykę. Jeśli mamy 8-znakowe hasło składające się tylko z
liter i cyfr, oznacza to, że mamy 628 (od 62 do 8 potęgi) możliwych wartości. Jeśli wyciągniesz kalkulator
naukowy, zobaczysz, że:
628 = 221,919,451,578,090
To ponad 200 trylionów! Wow, na pewno to wystarczy, prawda? Nie całkiem. Szybki komputer
wykonujący atak w trybie offline mógłby odgadnąć 1OO miliarda słów na sekundę, co oznacza, że może
wypróbować wszystkie 221 bilionów wartości w czasie krótszym niż 37 minut. To nie jest wystarczająco
dobre, zwłaszcza gdy trzeba założyć, że superkomputery w NSA są prawdopodobnie co najmniej 1OOO
razy szybsze (1OO trylionów zgadywanek na sekundę). Taki komputer mógłby przeżuć wszystkie
możliwe wartości w zaledwie 2,21 sekundy. W dobie rządowej inwigilacji musimy rozważyć najgorszy
przypadek - i potrzebujemy lepszych haseł. Dlatego tak ważne jest dodawanie do miksu więcej typów

postaci. Jeśli dodasz znaki interpunkcyjne (kropka, przecinek, średnik itp.), Możesz dodać kolejne 33
możliwe wartości, podnosząc całkowitą liczbę możliwych znaków do 95. Jeśli podniesiesz 95 do 8 mocy
(958), możesz wydłużyć czas zgadywania dla naszego zwykłego komputera hakera z 37 minut do prawie
19 godzin. W przypadku superkomputera przechodzimy od marnego 2,21 sekundy do nieco ponad
minuty. Hmm ... nadal nie jest dla mnie wystarczająco dobry. Odpowiedź brzmi, aby hasło było dłuższe
- z całym szacunkiem dla naszego nieustraszonego pana Bradforda z telewizji 197O, osiem to po prostu
za mało! Spójrz na poniższą tabelę, aby zobaczyć, jak wiele różnic sprawia kilka dodatkowych znaków,
a zobaczysz, dlaczego dłuższe hasła, nawet trochę dłuższe, są tak ważne. Widać, że na 10 znakach
znacznie przekroczyliśmy to, co zwykli hakerzy mogliby odgadnąć. Musimy jednak użyć co najmniej 12
znaków, aby naprawdę dobrze się czuć chroniąc przed dużymi chłopcami! Pamiętaj, że komputery
podwajają się w mocy obliczeniowej mniej więcej co 18 miesięcy i zdają sobie sprawę, że możesz chcieć
chronić pewne rzeczy, przynajmniej dopóki nie umrzesz. Więc jak możemy wymyślić dziesiątki, jeśli nie
setki unikalnych, mocnych haseł i oczekiwać ich zapamiętania? Nie możesz. Tutaj pojawiają się
menedżerowie haseł.
JAK ZARZĄDZAĆ HASŁAMI
Najważniejsze jest to, że nie powinieneś znać żadnego ze swoich haseł do stron internetowych. Każde
hasło, które zapamiętasz, będzie miało jakiś nieodłączny wzór, a źli faceci naprawdę dobrze przewidują
te wzorce. Ludzki mózg po prostu nie spełnia tego zadania. Jedyny możliwy sposób na utworzenie
niepowtarzalnego, niepowtarzalnego hasła do każdego konta online, które masz - i móc
natychmiastowo je wszystkie przypomnieć - jest użycie menedżera haseł. Co to jest menedżer haseł?
Menedżer haseł to jakaś aplikacja lub wtyczka do przeglądarki internetowej, która pomaga generować
prawdziwie losowe hasła, a następnie zapamiętuje je wszystkie za Ciebie. Dobry menedżer haseł
automatycznie wypełni te hasła w witrynach internetowych, które wymagają logowania, a nawet
zsynchronizują "przechowywarkę haseł" na wielu komputerach i urządzeniach, aby mieć do nich
dostęp w dowolnym miejscu. Teraz, gdybym wykonał tutaj swoją pracę, w twojej głowie powinny być
różnego rodzaju syreny. Jeśli jesteś właściwie paranoikiem, musisz krzyczeć właśnie teraz: "Dlaczego,
na litość boską, ufałbym wszystkim moim hasłom jakiejś nieznanej osobie trzeciej? Co, jeśli zostaną
zhakowani? Wszystkie moje jaja są w jednym cyfrowym koszyku!" I zgadnij, co ... masz absolutną rację.
Jednak jestem tu, aby powiedzieć, że nadal jest to najlepsza dostępna opcja. Zalety znacznie
przewyższają minusy; korzyści przewyższają ryzyko. Menedżerowie haseł są budowani dla wyraźnego
celu, aby być bezpiecznym. Dobrzy menedżerowie haseł będą szyfrować wszystkie cenne dane na
lokalnym komputerze za pomocą klucza, który podasz. Osoby zarządzające hasłem nie będą miały
dostępu do haseł, podobnie jak haker, który uzyskałby bazę danych haseł. Właśnie o to chodzi.
Otwierasz swój skarbiec jednym głównym hasłem, które znasz tylko, a następnie umieszczasz wszystkie
inne hasła i poufne informacje w tym skarbcu i blokujesz je. Przechwycony (zaszyfrowany) skarbiec
może być bezpiecznie przesyłany między urządzeniami, a nawet przechowywany na serwerach
menedżera haseł. Tak, to jest przerażające - i powinieneś się denerwować zaufaniem jakiejkolwiek
stronie trzeciej ze wszystkimi hasłami. Ale w rzeczywistości nie mają twoich haseł; oni mają całą masę
wymieszanych danych, które są całkowicie nieodgadnione, dla nich lub dla każdego hakera, który zdoła
go ukraść. Wiele firm "w chmurze" powie Ci, że blokują twoje dane za pomocą szyfrowania
"wojskowego". To może być prawdą, ale prawdziwe pytanie brzmi: kto trzyma klucze? Oto mały test
na to, czy możesz ufać stronom trzecim zaszyfrowanym danym. Zadzwoń do swojego personelu
pomocy technicznej i zapytaj ich, co mogą zrobić, aby odzyskać dane, jeśli zapomnisz hasła. Odpowiedz
lepiej "przepraszamy, nie możemy ci pomóc". Jeśli mają jakikolwiek dostęp do zaszyfrowanych danych,
mogą uzyskać dostęp do twoich danych w dowolnym momencie, ponieważ nie masz prawdziwego
klucza głównego - robią to. Dropbox jest tego dobrym przykładem. Jeśli nie słyszałeś o DropBox, jest
to dostawca pamięci masowej w chmurze, który pozwala synchronizować pliki i foldery na wielu

komputerach przez Internet. Jeśli umieścisz plik w swoim folderze Dropbox w domu, pojawi się on
magicznie w twoim folderze Dropbox na komputerze roboczym - i na odwrót. To coś w rodzaju
magicznego folderu, który można zobaczyć na dowolnym komputerze, na którym zainstalowałeś
DropBox i zalogowałeś się. To bardzo przydatne narzędzie, jeśli chcesz udostępniać pliki między
wieloma komputerami i urządzeniami. Nie mam wątpliwości, że używają szyfrowania
wysokowydajnego na kopiach plików przechowywanych na ich serwerach, ale mają również pełny
dostęp do tych plików. Oznacza to, że mogą je odszyfrować, kiedy tylko zechcą. Muszą być w stanie
odszyfrować je w celu zapewnienia wielu usług, które oferują, np. Umożliwiając zalogowanie się na
stronie internetowej, gdzie można zobaczyć nazwy plików i przeszukać zawartość plików. Jeśli federalni
pukają z nakazem rewizji, Dropbox może dać im pełny dostęp - nawet jeśli są zablokowani
szyfrowaniem "wojskowym". (Porozmawiamy o sposobach obejścia tego później.) Menedżer haseł
może również przechowywać dla Ciebie inne poufne informacje: informacje o karcie kredytowej i
koncie bankowym, kody PIN, dane medyczne i dotyczące opieki zdrowotnej, hasła Wi-Fi, prawo jazdy i
inne kluczowe numery identyfikacyjne, informacje o paszporcie, kombinacje zamków, zabezpieczenia
społecznego numery i wszelkie inne sekrety, które możesz chcieć zapisać w bezpiecznym miejscu.
Gdzie przechowujesz te informacje teraz? Poślizgi papieru w portfelu? Notatki w książce adresowej?
Karteczki na monitorze komputera? Ta informacja jest o wiele bezpieczniejsza w bezpiecznym skarbcu
cyfrowym, a jako dodatkowy bonus, twoje hasła będą dostępne wszędzie tam, gdzie masz komputer
lub smartfon (nawet bez połączenia z Internetem). Niektóre menedżery haseł umożliwiają bezpieczną
wymianę określonych informacji z przyjaciółmi i rodziną. Możliwe jest nawet zezwolenie komuś na
zalogowanie się na jednej z twoich stron internetowych, nie pozwalając im zobaczyć swojego hasła! Po
podłączeniu do przeglądarki możesz używać menedżerów haseł do automatycznego wypełniania
formularzy kart kredytowych i adresów, oszczędzając Ci kłopotów. Po zainstalowaniu menedżera haseł,
będziesz zdumiony wszystkimi rzeczami, które może on dla ciebie zrobić, i żałujesz, że nie zrobiłeś tego
szybciej.
WYBIERANIE GŁÓWNEGO HASSŁA
Podczas gdy menedżer haseł może być używany do zapamiętywania wszystkich haseł witryny, nadal
musisz zapamiętać przynajmniej jedno hasło: główne hasło do przechowalni haseł. Teraz wracamy do
deski kreślarskiej, prawda? Nadal musisz znaleźć sposób na wymyślenie naprawdę trudnego hasła,
które możesz łatwo zapamiętać, ale źli faceci nie mogą zgadywać. Musisz jednak pamiętać tylko jedno
takie hasło, a nie setki. Istnieją różne techniki generowania naprawdę dobrych haseł, które nadal
można łatwo zapamiętać. Zamierzam omówić kilka opcji, aby zacząć, ale powinieneś wymyślić własny
algorytm. Może to być kombinacja tych pomysłów lub coś, co wymyślisz na własną rękę, które jest
podobne. Kluczem jest znalezienie ciągu liter, cyfr i znaków specjalnych, które nie mają żadnych
oczywistych wzorów, takich jak słowa w słowniku angielskim, daty, kody pocztowe, numery telefonów
itp. Popularna metoda wymyślania bazy hasło to wymyślenie frazy z filmu, wiersza, piosenki lub książki
- fraza, którą można łatwo zapamiętać, być może taką, którą już znasz na pamięć. Nie powinno to być
wyrażenie, które ludzie kojarzą z tobą, ponieważ nie chcesz, aby ktokolwiek mógł go odgadnąć.
Następnie weź pierwszą literę każdego słowa w tej frazie, aby utworzyć hasło. Uwzględnij rzeczy takie
jak interpunkcja, która występuje w wyrażeniu - wielkie litery, przecinki, znaki zapytania i wykrzykniki.
Zmień niektóre litery na cyfry lub symbole - np. "3" zamiast "E", "$" zamiast "S" i tak dalej. Najprościej
jest to wyjaśnić na przykładzie. Wybierzmy pierwszą linię "Stairway to Heavien" Led Zeppelin:
There's a lady who's sure all that glitters is gold.
Ta fraza zawiera dziesięć słów. Jeśli weźmiemy pierwszą literę każdego słowa plus interpunkcję,
otrzymamy:

Talwsatgig.
To daje nam 11 znaków. Zmieńmy teraz litery na symbole.
T @ lw $ @ tglg.
Zmieniłem "a" na "@", zmieniono "s" na "$" i zmieniono "1" na "1" (jeden). Teraz nie musisz
wprowadzać wszystkich tych zmian, możesz po prostu zrobić niektóre z nich. Kluczem jest to, że musisz
pamiętać, jakie zmiany wprowadziłeś. To całkiem dobre hasło. Ale możemy zrobić lepiej, nie dodając
prawie żadnej złożoności. Mogłabym włączyć części zaborcze, na przykład:
T @ @ lw $ @ tglg.
Ale możemy zrobić jeszcze coś, co jest jeszcze łatwiejsze ... po prostu dodaj kilka znaków na końcu,
nawet jeśli mają one tę samą postać. Półksiężyce są zabawne i łatwo je pisać. Dodajmy trzy średniki!
T @ lw $ @ tglg. ;;;
Jest to 14-znakowe hasło zawierające wielkie i małe litery, cyfry i symbole. To wystarczająco dużo dla
naszych celów. Sztuczka ze średnikami może wydawać się banalna - może się nawet wydawać błędna.
To powtarzająca się postać! Czy nie jest to nie-nie dla haseł? Tak, jasne. Ale właśnie ułożyłeś hasło
dłuższe o trzy znaki przy prawie zerowym wysiłku. Jest to koncepcja "hasło w stogu siana", o którym
mowa w poprzedniej sekcji. Jeśli złoczyńca próbuje odgadnąć twoje hasło i nie może go rozgryźć przy
użyciu standardowych ataków typu słownik angielskiego, to nie będzie miał wyboru, ale zmusi go do
brutalnej przemocy. W tym momencie każda dodana postać pomnaża wysiłek zgadywania o prawie
1OO. Dodanie trzech średników do twojego już trudnego do odgadnięcia hasła sprawiło, że prawie
milion razy trudniej było zgadnąć! Teraz musisz wymyślić własną technikę. Może na początku umieścisz
swoje trzy dodatkowe postacie. Może umieścisz okres między każdą literą. Może powtórzysz
dwukrotnie każdy znak interpunkcyjny. Ale upewnij się, że cokolwiek wymyślisz, to coś, co zapamiętasz,
coś, co "ma sens" dla ciebie.
ROBIENIE DWÓCH KROKÓW
Wcześniej mówiliśmy o różnych czynnikach, które wykorzystujemy, aby udowodnić naszą tożsamość:
coś, co wiemy, coś, co mamy, lub coś, czym jesteśmy. Gdy potrzebujesz więcej niż jednego z nich,
nazywamy to uwierzytelnianiem wieloczynnikowym. Wiele stron internetowych i usług zaczyna
oferować dwuskładnikową opcję uwierzytelniania, co jest fantastycznym sposobem na zwiększenie
bezpieczeństwa przy niewielkim wysiłku. Głównym czynnikiem jest twoje hasło (coś, co znasz). Drugim
czynnikiem jest albo coś, co masz (np. Smartfona), albo coś, czym jesteś (jak twój odcisk palca).
Spójrzmy na kilka przykładów, aby zobaczyć, jak to działa. Google oferuje różne sposoby dodawania
drugiego współczynnika uwierzytelnienia do konta Gmail. Ten drugi czynnik może być wymagany przez
cały czas, lub częściej dla "niezaufanych" komputerów i urządzeń. Oznacza to, że przy pierwszej próbie
zalogowania się z nowego urządzenia Google wymaga użycia drugiego czynnika, aby udowodnić, że
naprawdę jesteś sobą. W tym momencie możesz zdecydować, że chcesz poinformować Google, że to
urządzenie jest zaufane i zawsze, gdy będziesz logować się z tego urządzenia w przyszłości, możesz
pominąć drugi czynnik. Ale jeśli logowałeś się z publicznego komputera, powiedzmy w bibliotece lub
kafejce internetowej, nie "błogosławiłbyś" tego urządzenia, pozostawiając go niezaufanym. Jedną z
metod, którą Google oferuje do weryfikacji drugiego czynnika, jest wysłanie Ci SMS-a. Po
zarejestrowaniu telefonu komórkowego w Google, mogą wysłać wiadomość tekstową za pomocą
specjalnego jednorazowego kodu PIN, który będzie musiał wprowadzić, oprócz podawania naszych
zwykłych danych logowania. Inna metoda, którą oferuje Google, jest bardzo fajna, to aplikacja na
smartfony o nazwie Google Authenticator. Ta aplikacja, po prawidłowym zarejestrowaniu i

zsynchronizowaniu z Google, wygeneruje 6-cyfrowy kod PIN, który będziesz musiał podać wraz ze
swoimi zwykłymi danymi uwierzytelniającymi. Fajną rzeczą jest to, że ten PIN zmienia się co 30 sekund.
Google generuje tę samą serię numerów PIN na końcu, aby zawsze pasowały do siebie. Możesz użyć
tego narzędzia do innych usług poza Google - DropBox i LastPass oferują uwierzytelnianie
dwuskładnikowe Google Authenticator. Każda usługa ma własny kod PIN, a wszystkie kody PIN są
dostępne w jednym oknie aplikacji inteligentnego telefonu Google Authenticator. Kluczową rzeczą do
uzyskania uwierzytelnienia dwuskładnikowego jest to, że teraz źli faceci muszą pokonać cię na dwa
sposoby, aby złamać twoje konta. Nawet jeśli zdołają zgadnąć lub zhackować twoje hasło, teraz
również muszą mieć twój telefon komórkowy. To sprawia, że ich praca jest o wiele trudniejsza.
Ponadto, jeśli masz konto chronione uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, a serwery firmy są
zhakowane, nie musisz się spieszyć, aby zmienić hasło.
OKRESOWO ZMIANA HASŁA
Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w dużej firmie z działem IT (Information Technology), prawdopodobnie
musiałeś mieć hasło, aby zalogować się do swojego komputera. Co więcej, prawdopodobnie trzeba
było zmienić to hasło co 3-6 miesięcy. Nie można ponownie używać starych haseł, a czasami nawet
sprawdzać, czy nowe hasło jest wystarczająco różne od poprzedniego. Pewnie zastanawiasz się:
dlaczego tak robią i b) czy powinieneś zrobić to samo dla swoich osobistych haseł. Dla firm prawdziwym
problemem nie jest przeszkadzanie pracownikom w dostępie do poufnych informacji, a także
zapobieganie wchodzeniu do nich osób niebędących pracownikami - zwłaszcza wcześniej
zatrudnionych. Firmy będą również segregować informacje, aby niektóre osoby mogły uzyskać dostęp
do rzeczy, a inne nie. Jeśli Twoje prywatne dane logowania zostały w jakiś sposób skradzione lub
złamane, ktoś może uzyskać dostęp do zasobów firmy, do których masz dostęp. Ktoś z tymi
referencjami próbowałby podsłuchiwać, nie będąc przyłapanym - to znaczy, prawdopodobnie nie
zrobiliby niczego, co mogłoby zwrócić uwagę. Jeśli pozwolą się odkryć, twój dział IT zablokuje twoje
konto i utraci do niego dostęp. Twoje hasło zostanie zresetowane, a ty będziesz mógł z powrotem
wejść, ale nie będą znać tego nowego hasła. Aby temu zaradzić, firmy próbują ograniczyć te możliwości.
Zmuszanie do zmiany hasła co jakiś czas będzie oznaczać, że ktoś inny, kto zdołał znaleźć twoje hasło,
będzie miał tylko krótki czas, aby go użyć. W przypadku kont osobistych problem zazwyczaj jest inny.
Ktoś, kto chce uzyskać dostęp do twoich rachunków, prawdopodobnie zechce je wykorzystać (w
przeciwieństwie do szpiegowania ciebie bez zostawiania śladów). Mogą kupować rzeczy na Twoje
nazwisko lub na przykład próbować przelać pieniądze na swoje konta. Jeśli włamali się do twojego
konta e-mail, mogą być usatysfakcjonowani, aby po prostu przeczytać wiadomości e-mail, w takim
przypadku zmiana hasła często by pomogła. Ale ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie będziesz
wiedzieć, czy ktoś włamie się na Twoje konto, ponieważ prawdopodobnie coś z nim zrobi. Czy w
związku z tym należy okresowo zmieniać hasła? A jeśli tak, to jak często? To zależy od Ciebie. Ogólnie
rzecz biorąc, nie wydaje mi się, że dobrze jest zmieniać hasła okresowo bez powodu. Jeśli obawiasz się,
że ktoś może czaić się na Twoim koncie, po prostu czytając informacje, ale nic nie zmienia, wtedy
możesz zmienić to hasło. Jeśli kiedykolwiek z jakiegokolwiek powodu wydałeś swoje hasło komuś
innemu, powinieneś zmienić hasło, kiedy już go użyjesz. Gdy jeden z twoich dostawców usług
internetowych zostanie zhakowany, a baza danych haseł zostanie naruszona, powinni wysłać ci
wiadomość e-mail z informacją, aby zmienić hasło i oczywiście należy to zrobić od razu. Mogą nawet
je zresetować lub zablokować, dopóki nie ponownie się uwierzytelnisz. Ale poza tym, prawdopodobnie
możesz zostawić swoje hasła w spokoju, o ile są silne (a zwłaszcza jeśli włączono uwierzytelnianie
dwuskładnikowe).
LISTA KONTROLNA

Ta lista kontrolna obejmuje jeden z najważniejszych i najmocniejszych kroków obronnych w całym
tekście. Proszę nie pomijać tego! Oto garstka dobrych menedżerów haseł, każdy z własnymi zaletami i
wadami. Oczywiście możesz wybrać dowolnego menedżera haseł, ale użyję Last-Pass. LastPass został
sprawdzony przez ludzi, którym ufam: niezależne strony trzecie, które znają się na bezpieczeństwie,
otrzymały dostęp do kodu źródłowego i spędzały dużo czasu na analizie narzędzia pod kątem luk w
zabezpieczeniach. Last-Pass ma kilka naprawdę fajnych funkcji, z których będziemy korzystać, które
mogą nie być dostępne w przypadku innych produktów. LastPass jest obsługiwany przez wszystkie
główne przeglądarki we wszystkich głównych systemach operacyjnych, a także ma silne wsparcie
zarówno na iOS (iPhone i iPad), jak i na urządzeniach z systemem Android. Do przeglądania stron
internetowych na komputerze usługa jest całkowicie bezpłatna. Obejmuje to bezpieczną
synchronizację przechowalni haseł z wieloma komputerami. Aby korzystać z LastPass na urządzeniach
mobilnych, musisz zarejestrować się w usłudze "Premium", która obecnie kosztuje 1 USD / miesiąc.
Dlatego możesz użyć wybranego menedżera haseł, ale wszystkie przykłady i sugestie w tej książce
wykorzystają LastPass. Kilka innych opcji do rozważenia, jeśli chcesz zrobić kilka badań i dokonać
własnego wyboru tutaj: 1Password, DashLane, Roboform i KeePass. Zauważ, że mamy tu trochę
sytuacji z kurczaka i jajka. Instalator LastPass zainstaluje wtyczkę dla każdej aktualnie zainstalowanej
przeglądarki internetowej, ale w późniejszym rozdziale może być instalowana nowa przeglądarka
internetowa. W tym momencie będziesz musiał ponownie uruchomić ten instalator. Niestety,
wcześniej potrzebujemy LastPass, aby pomóc nam w generowaniu i zapisywaniu kilku haseł "kickbutt". Ale mówię tylko o tym, że być może będziesz musiał to zrobić więcej niż raz.
Wybierz silne hasło główne
Skorzystaj z technik omówionych w tej sekcji, aby wymyślić główne hasło. Będziesz używać tego hasła
do logowania się do swojego menedżera haseł. (Jeśli pominąłeś rozdział, powinieneś przynajmniej
wrócić i przeczytać rozdział dotyczący wyboru dobrego hasła głównego.) Nie używaj tego hasła do
niczego innego! Jeśli to konieczne, możesz zapisać to hasło na papierze i przechowywać je w
bezpiecznym miejscu, gdzie możesz je znaleźć, ale tam, gdzie inni go nie zobaczą. Nie musisz oznaczać
tego papieru, po prostu napisz na nim hasło - będziesz wiedział, do czego służy. Nie trzymaj go tuż obok
komputera, ale wiedz, gdzie możesz go znaleźć, jeśli utkniesz.
Zainstaluj LastPass na swoim komputerze
• Przejdź do strony internetowej LastPass: https://lastpass.com/
• Rozejrzyj się po stronie internetowej, dowiedz się, co może zrobić LastPass i jak działa. Zaufaj mi, to
jest ważne - będziesz chciał poznać te informacje i nie zamierzam tego powtarzać tutaj.
• W witrynie internetowej LastPass kliknij link, aby się zalogować - i wybierz opcję utworzenia nowego
konta. Wprowadź swój adres e-mail i sprytne nowe hasło główne z poprzedniego kroku. Aby uzyskać
"podpowiedź do hasła", musisz wprowadzić coś tak mało znanego, jak to tylko możliwe. Umieszczenie
czegoś, co pomogłoby komuś odgadnąć twoje hasło, pokonało cały cel.
• Pobierz i uruchom instalator LastPass. Proces instalacyjny jest trochę inny na każdym typie systemu
operacyjnego, a instalator LastPass zmienia się często - więc umieszczenie tutaj zdjęć nie przyniesie
wiele dobrego, obawiam się. Ale proces instalacji powinien być dość prosty. Niektóre uwagi:
- W Safari (Mac) może pojawić się wyskakujące okienko dialogowe z pytaniem, czy chcesz
"Zainstalować od wersji" lub "Zainstaluj z Galerii" - Zalecam instalację z galerii, aby Safari zachował
dane.

- Jeśli instalator zapyta, czy chcesz zaimportować zapisane hasła z przeglądarki (przeglądarek), zrób to.
Nie chcesz nadal używać funkcji zapamiętywania hasła w przeglądarce - nie jest to bezpieczne.
- W razie potrzeby kliknij "Pozwól" lub "OK" w oknie dialogowym ostrzeżenia, aby umożliwić instalację
lub włączenie wtyczki LastPass.
• Kliknij na ikonę nowej wtyczki LastPass w przeglądarce internetowej - powinna wyglądać jak
wielokropek (...). Powinno to wywołać okno dialogowe logowania - wpisz adres e-mail i hasło główne.
Masz opcje zapamiętania swojego adresu e-mail i zapamiętania hasła. Jeśli chcesz być superuserem,
możesz odznaczyć oba pola i wpisać je za każdym razem. Jeśli jest to komputer stacjonarny
przechowywany w Twoim domu, w szczególności komputer, który jest chroniony przez oddzielny login
użytkownika komputera, możesz przejść do okna, aby zapamiętać swój adres e-mail. Zawsze jednak
wpisuję hasło za każdym razem - lub przynajmniej wymagam uwierzytelniania dwuskładnikowego
(patrz poniżej).
• Zazwyczaj usuwam zaznaczenie opcji "Show vault at login", ale to zależy od Ciebie. Możesz to później
zaktualizować, jeśli zmienisz zdanie.
Zainstaluj aplikację LastPass na smartfonie
Jeśli zapłaciłeś za usługę mobilną ("LastPass Premium"), zainstaluj aplikację LastPass na swój telefon
komórkowy, używając App Store (iPhone) lub Google Play Store (Android).
• Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i zaloguj. Jeśli masz telefon ze skanerem fingier- towym (np.
Apple Touch ID), możesz zostać zapytany, czy chcesz zezwolić na otwarcie skarbca haseł za pomocą
odcisku palca . Nie jestem prawnikiem ... ale od napisania tej książki wydaje się, że organy ścigania
mogą zmusić cię do odblokowania rzeczy za pomocą odcisku palca, ale nie za pomocą hasła / PIN-u.
Jeśli Ci na tym zależy, nie używaj odcisków palców do odblokowywania skarbca haseł.
• Jest wiele informacji o tym, jak korzystać z LastPass na urządzeniu mobilnym i może on ulec zmianie
bez powiadomienia. Sugerowałbym przejście od razu do źródła, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować
i używać LastPass. Wypróbuj te dwa łącza lub wyszukaj w przeglądarce "LastPass User Guide".
- iPhone / iPad:
https://helpdesk.lastpass.com/upgrading-to-premium/ios/
- Android:
https://helpdesk.lastpass.com/upgrading-to-premium/ lastpass-for-android /
Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Jest to zdecydowanie zalecane. Zamierzasz umieścić wszystkie swoje hasła w jednym miejscu wszystkie twoje jaja będą w jednym cyfrowym koszyku. Powinieneś go dobrze chronić. Hakerzy zaczną
skupiać swoje wysiłki na włamywaniu się do menedżerów haseł, więc posiadanie "obrony w głębi" jest
bardzo inteligentne. Pamiętaj, że po włączeniu uwierzytelniania dwuskładnikowego musisz mieć przy
sobie telefon komórkowy, gdy chcesz zalogować się do LastPass na niezaufanym komputerze. Wiem,
że to brzmi jak ból, ale szczerze przyzwyczaisz się do tego dość szybko. I większość z nas cały czas trzyma
z nami telefony komórkowe.
• Pobierz i zainstaluj aplikację Google Authenticator na smartfonie. Uruchom aplikację.
Najprawdopodobniej będziesz musiał go najpierw skonfigurować, więc postępuj dokładnie według
instrukcji. Może to obejmować wysłanie wiadomości tekstowej na Twój telefon.

• Za pomocą przeglądarki internetowej komputera kliknij ikonę LastPass na pasku narzędzi i otwórz
skarbiec Last-Pass. Otwórz ustawienia konta.
• Kliknij zakładkę "Opcje Multifactor". Znajdź "Google Authenticator" i kliknij ikonę ołówka, aby
włączyć tę usługę.
• Kliknij przycisk, aby wyświetlić swój kod kreskowy. Powinieneś zobaczyć kwadratowy "kod QR
• Otwórz aplikację Google Authenticator na swoim telefonie. Kliknij znak plus, aby dodać nowe konto.
• Kliknij przycisk "Zeskanuj kod paskowy". Przytrzymaj telefon aż do kodu QR na ekranie komputera,
aż do zeskanowania. Powinieneś wtedy zacząć wyświetlać na ekranie 30-sekundowe kody PIN.
• Jeśli twój telefon nie ma wbudowanego skanera, możesz kliknąć łącze pod kodem QR, aby uzyskać
ręczny kod. Następnie wybierz "Wprowadź ręcznie" w aplikacji Google Authenticator, aby wprowadzić
ten kod.
• Teraz musisz zaznaczyć "włącz" w ustawieniach LastPass obok "Google Authenticator Authentication". W tym momencie musisz wprowadzić jeden z 6-cyfrowych kodów, aby sprawdzić, czy
działa
Nie zezwalaj na logowanie LastPass z zagranicy
Jest to kolejna fajna funkcja LastPass - uniemożliwiająca zalogowanie się do przechowalni LastPass
spoza Twojego kraju. Istnieją sposoby na zmylenie tego (tj. Wydaje się, że znajdujemy się w Stanach
Zjednoczonych, kiedy nie jesteście), ale nie można tego zrobić bez szkody. (Pamiętaj, aby zmienić to
ustawienie, jeśli zdarzy ci się podróżować za granicę, zanim odejdziesz!)
• Otwórz skarbiec LastPass, jak poprzednio. Otwórz "Ustawienia konta".
• W zakładce "Ogólne", najpierw kliknij "Pokaż zaawansowane ustawienia" na dole. Następnie
powinien pojawić się obszar "zezwalaj tylko na logowanie z wybranych krajów". Zaznacz to pole, a
następnie sprawdź wszystkie kraje, z których możesz się logować.

Utwórz kilka jednorazowych haseł
LastPass ma funkcję, która pozwoli ci stworzyć listę haseł, które działają tylko raz (po użyciu hasła z tej
listy przestanie działać). Może to być przydatne przy logowaniu na całkowicie niezaufanym komputerze
(cybercafe, komputer hotelowy, biblioteka itd.). Oprócz trzymania kilku z nich w portfelu, powinieneś
rozważyć wydrukowanie ich garści i umieszczenie ich w sejfie lub przekazanie ich prawnikowi, lub coś
w tym rodzaju - na wypadek przedwczesnej śmierci możesz chcieć małżonek lub krewny, aby mieć
dostęp do wszystkich swoich rachunków.
• Po zalogowaniu do
https://lastpass.com/otp.php
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• Jeśli to się nie powiedzie, zaloguj się na stronie internetowej LastPass i przejdź do "Więcej opcji" w
lewym dolnym rogu, a następnie "Jednorazowe hasła".
• Możesz wygenerować tyle haseł jednorazowych, ile chcesz. Prawdopodobnie wystarczy pół tuzina.
• Po zakończeniu możesz wydrukować hasła i umieścić je w bezpiecznym miejscu. Jeśli umieścisz je w
portfelu, nie oznaczaj, jakie one są!

Wyłącz zapisywanie hasła w przeglądarce
Sposób, w jaki to zrobisz, będzie różnił się w zależności od używanej przeglądarki. Jeśli masz wiele
przeglądarek, wyłącz je na wszystkich. Zależy to również od używanej wersji przeglądarki - ale jeśli
postępowałeś zgodnie z instrukcjami z poprzedniego rozdziału, powinieneś używać najnowszej wersji,
prawda? Mimo to przeglądarki ciągle się zmieniają, więc instrukcje tutaj mogą już być nieaktualne. Jeśli
tak, wyszukaj hasło "wyłącz zapisywanie hasła <przeglądarka>", gdzie "przeglądarka" jest Twoją
konkretną aplikacją do przeglądania sieci.
• Internet Explorer.
- Otwórz ikonę koła zębatego i wybierz "Opcje internetowe".
- Wybierz zakładkę "Treść".
- Kliknij przycisk oznaczony "Ustawienia" w obszarze Autouzupełnianie.
- Odznacz pole "nazwy użytkowników i hasła".
- U dołu tego samego okna dialogowego kliknij "Usuń historię autouzupełniania".
- Wybierz "hasła". (Możesz odznaczyć inne, jeśli chcesz.) Następnie kliknij "Usuń".
• Firefox:
- Wybierz opcje z menu przeglądarki Firefox (zwykle mała ikona w prawym górnym rogu).
- Kliknij kartę "Zabezpieczenia".
- Odznacz pole "zapamiętaj logowanie dla witryn".
- Kliknij przycisk "Zapisane logowania".
- Kliknij "usuń wszystko".
• Chrome:
- Wybierz "Ustawienia" z menu Chrome.
- W razie potrzeby kliknij "Pokaż ustawienia zaawansowane" u dołu strony.
- Znajdź sekcję "Hasła i formularze".
- Odznacz pole "Oferta, aby zapisać swoje hasła internetowe".
- Teraz kliknij link "Zarządzaj hasłami". W systemie Windows musisz usunąć wszystkie wymienione
hasła z listy. Na komputerze Mac możesz uzyskać okno dialogowe Dostęp do pęku kluczy - usuń tam
zapisane hasła.
Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa w LastPass
Jest to jedna z naprawdę przydatnych funkcji LastPass. Analizuje wszystkie twoje hasła, aby zobaczyć,
które z nich są złe, a także pomaga znaleźć witryny, które zostały zhakowane (co oznacza, że
prawdopodobnie powinieneś zmienić te hasła).
• W przeglądarce internetowej otwórz skarbiec LastPass, korzystając z ikony na pasku narzędzi.
• Po lewej stronie kliknij "Security Challenge" - prawdopodobnie jest to ostatni element na liście.

• Kliknij "Show My Score" na stronie dotyczącej bezpieczeństwa. Odszyfruje Twój skarbiec i analizuj
wszystkie swoje hasła.
• Na stronie e-mail kliknij "Kontynuuj". LastPass sprawdzi, czy któryś z twoich adresów e-mailowych
został powiązany z zaatakowanym serwerem.
• Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń podanych tutaj i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby naprawić
wszelkie poważne problemy (takie jak luki w HeartBleed).
• Sprawdź swoje hasła i sprawdź, jak silne są twoje hasła.
• Okresowo przeprowadzaj kontrolę i rób, co możesz, aby poprawić swój wynik!
Wykonaj kontrolę bezpieczeństwa w LastPass
W końcu będziesz chciał to zrobić dla wszystkich swoich stron internetowych, co może być
czasochłonne. Najpierw skoncentruj się na najważniejszych: twoich kontach e-mail, portalach
społecznościowych, rachunkach finansowych i innych witrynach internetowych, które zawierają
informacje o twojej karcie kredytowej. Możesz użyć danych wyjściowych testu bezpieczeństwa, aby
znaleźć i zmienić hasła do tych witryn. Wystarczy kliknąć przycisk "Odwiedź witrynę" obok wpisu na
liście. (LastPass może automatycznie zmieniać hasła w niektórych witrynach! Użyj tej opcji, aby
zaoszczędzić sobie trochę czasu i wysiłku. W przeciwnym razie wykonaj instrukcje poniżej, aby ręcznie
je zmienić.)
• Przejdź do strony internetowej, dla której chcesz zmienić hasło.
• Jeśli ta witryna znajduje się już w skarbcu LastPass, powinna automatycznie wypełnić twoją nazwę
użytkownika i hasło. Będziesz wiedział, że robi to LastPass, ponieważ pola formularzy będą miały małą
ikonę LastPass na prawym końcu. Jeśli zobaczysz tam ikonę z niewielkim numerem, oznacza to, że
LastPass uważa, że może znać wiele loginów dla tej strony. W obu przypadkach kliknij ikonę, aby
wybrać swój login.
• Jeśli ta strona internetowa nie jest jeszcze znana przez LastPass, będziesz musiał zalogować się
ręcznie. Jeśli musisz wprowadzić swój identyfikator i hasło ręcznie, po kliknięciu przycisku, aby się
zalogować, LastPass powinien zapytać, czy chcesz zapisać to hasło - powiedz tak!
• Każda strona internetowa jest tutaj inna. Musisz dowiedzieć się, jak zmienić hasło dla każdej witryny.
Zazwyczaj jest to w ustawieniach "konta" lub "profilu" lub "zabezpieczeń". Kliknij dowolne linki /
przyciski potrzebne do wyświetlenia formularza wprowadzania nowego hasła.
• W polach nowego formularza hasła powinna pojawić się kolejna mała ikona po prawej stronie,
podobnie jak zamek z okrągłą strzałką. To jest przycisk, który poprosi LastPass o wygenerowanie
losowego hasła typu kick-butt. Po kliknięciu tej ikony pojawi się okno dialogowe "Generuj"
• W przypadku większości witryn internetowych zalecam hasło składające się z co najmniej 12 znaków,
ale ponieważ nigdy nie będziesz musiał tego wpisywać samodzielnie, dlaczego nie przejść do 15 lub
18? Jeśli masz pecha na stronie internetowej, która nie zezwala na określone typy znaków, możesz
odznaczyć odpowiednie pola w tym miejscu. Polecam również sprawdzenie "unikaj niejednoznacznych
znaków". Choć sprawi, że twoje hasło stanie się jeszcze mniej bezpieczne, uniknie ono nieporozumień,
jeśli będziesz musiał przeczytać swoje hasło i wpisać je ręcznie.
UWAGA: Jeśli to hasło jest czymś, co wiesz, będziesz musiał kiedyś wpisać ręcznie, albo na smartfonie,
albo jeszcze gorzej, jak na przykład Apple TV, Roku, Smart TV lub inne urządzenie bez pełnej klawiatury,
możesz chcieć Zastanów się, czy nie odznaczysz ostatniego pola symboli - mogą one być prawdziwym

bólem, na który można się dostać za pomocą klawiatury smartfona lub za pomocą pilota zdalnego
sterowania. Możesz nawet usunąć wielkie litery. Jeśli to zrobisz, powinieneś zwiększyć długość hasła,
aby zrekompensować utratę znaków specjalnych.
• W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień hasło powinno automatycznie ponownie wygenerować.
Ale jeśli nie, lub jeśli z jakiegoś powodu chcesz stworzyć inny, po prostu kliknij mały czerwony przycisk
strzałki okrągłej po prawej stronie wcześniej wygenerowanego hasła. Rób to tyle razy, ile chcesz.
• Po zakończeniu kliknij "Użyj hasła". Powinno to automatycznie wypełnić nowe hasło w polach
formularza na stronie (wiele formularzy zmiany hasła ma pole "nowe hasło" i pole "Zatwierdź nowe
hasło").
• LastPass powinien następnie wyświetlić mały baner na górze strony, aby zapytać, czy chcesz zapisać
to hasło - oczywiście, powiedz tak.
• Pamiętaj, że w dowolnym momencie możesz edytować te dane logowania bezpośrednio w skarbcu
LastPass. Możesz również zobaczyć swoją historię haseł na wypadek, gdyby zmiana nie "wzięła" lub po
prostu chcesz zobaczyć, jakie były poprzednie hasła. Możesz także dodać przydatne małe notatki do
strony w skarbcu LastPass (patrz następny element)
Użyj LastPass do przechowywania bezpiecznych notatek
W przypadku haseł, które nie są przeznaczone do kont internetowych / internetowych, haseł, które
zawsze będziesz musiał wprowadzać ręcznie, nadal potrzebujesz sposobu ich zapamiętania. LastPass
ma "bezpieczną notatkę", która jest idealna do tego. W ten sposób można również przechowywać inne
ważne, ale ważne informacje: informacje o paszporcie, numery ubezpieczenia społecznego, numery
licencji kierowców, informacje o karcie kredytowej, dane logowania do komputera, numery PIN itp.
• Kliknij ikonę LastPass w przeglądarce i wybierz Bezpieczne notatki.
• Na następnym ekranie kliknij "Dodaj notatkę" na dole. To powinno wywołać ekran podobny do tego
(z wypełnionymi przykładowymi informacjami)
• Jeśli chcesz, nadaj tej notatce kategorię. Dostarczy ci pola formularzy dodatkowych, które pomogą
Ci uporządkować dane - na przykład, jeśli wybierzesz "paszport", otrzymasz formularz, w którym
możesz wpisać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, numer paszportu, datę ważności itp. zostaw to
jako "ogólne".
• Nadaj tej notatce nazwę, która pomoże ci ją szybko znaleźć. Wpisz swoje informacje i zapisz notatkę.
Jeśli ta notatka jest w jakiś sposób szczególnie wrażliwa, możesz zaznaczyć pole "zażądaj ponownego
zgłoszenia hasła", które jest w ustawieniach zaawansowanych. Będzie to wymagało ponownego
wprowadzenia hasła głównego przed wyświetleniem zawartości
Generuj i przechowuj hasła nie-online
Pojawią się sytuacje, w których trzeba wygenerować silne, losowe hasło do rzeczy znajdujących się
poza witrynami internetowymi. Taka sytuacja znajdzie się na liście kontrolnej następnego rozdziału.
Musisz więc wiedzieć, jak generować i zapisywać hasła bez konieczności wypełniania formularza
internetowego.
• Aby to zrobić, kliknij ikonę LastPass i wybierz "Generuj bezpieczne hasło".
• Ustaw zaawansowane opcje odpowiednio do swojej sytuacji. Jeśli nie ma żadnych ograniczeń,
poniższe ustawienia są dobrymi wartościami domyślnymi. Po wygenerowaniu kliknij link "Kopiuj hasło"

tuż pod hasłem. Możesz wtedy po prostu kliknąć "anuluj" - nie będziesz używać tego hasła na stronie
internetowej, będziesz przechowywać je w bezpiecznej notatce.
• Korzystając z procesu z poprzedniego kroku, utwórz nową bezpieczną notatkę w LastPass. Nie ma
typu "hasło" Uwaga, więc po prostu użyj "rodzajowy". Hasło zostało zapisane przez komputer w
poprzednim kroku, więc po prostu wklej je na dużą otwartą przestrzeń. Nadaj notatce opisową nazwę
i możesz dodać więcej informacji do notatki z hasłem - chcesz mieć pewność, że wiesz, do czego służy,
a także chcesz ułatwić wyszukiwanie
Użyj konta jednorazowego użytku
Wiele witryn internetowych prosi o utworzenie konta tylko po to, aby uzyskać dostęp do ich treści.
Gazety takie jak New York Times są znane z tego. Idziesz przeczytać artykuł, ale nie pokażą ci go, dopóki
nie utworzysz konta. Jest to wyjątkowo denerwujące, szczególnie jeśli zamierzasz używać tylko jednej
strony. Skorzystaj z jednej z poniższych stron internetowych, aby wyszukać konta publiczne, które ktoś
utworzył dla wszystkich, aby nie używać własnych. Nie zawsze działają, ale warto spróbować.

BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTERA
MACi SĄ BEZPIECZNIEJSZE NIŻ PC
Zacznijmy ten rozdział od wzbudzania kontrowersji: komputery Mac są bezpieczniejsze niż komputery
osobiste. Zgadza się, powiedziałem to. Musiałem jednak poważnie oprzeć się pokusie nadania
"notowań lotniczych" wokół słowa "bezpieczniej". Więc pozwól mi być trochę bardziej konkretny.
Komputery Mac są "bezpieczniejsze" niż komputery osobiste ... ponieważ większość osób piszących
szkodliwe oprogramowanie szuka największego rynku, a to byłby system Windows. Pomimo
niedawnego odrodzenia popularności komputerów Macintosh, stanowią one zaledwie niewielki
procent komputerów w Internecie. Według NetMarketShare, Macs stanowi około 7% wszystkich
systemów operacyjnych komputerów stacjonarnych od czerwca 2014 r., A Windows ma znacznie
ponad 91%. Gdybyś chciał spróbować zaprojektować jakiś wirus komputerowy, na którym systemie
operacyjnym miałbyś się skoncentrować? Jest to forma tego, co nazywamy bezpieczeństwem poprzez
zaciemnienie, o czym wspomniałem we wcześniejszym rozdziale. Maki są bardziej "bezpieczne",
ponieważ są bardziej "niejasne". Bezpieczeństwo przez zaciemnienie oznacza, że próbujesz leżeć nisko
i nie zwracać na siebie uwagi. Jeśli cię nie zobaczą, nie zaatakują cię. Jako praktyka bezpieczeństwa jest
okropna. To tak, jakby chować klucz do swojego domu pod moskitierą. Jasne, twój dom jest technicznie
zamknięty, ale jeśli ktoś zadał sobie trud szukania klucza, to równie dobrze może nie być zamknięty.
Współczesne systemy operacyjne zawierały wiele wspaniałych funkcji bezpieczeństwa w ciągu
ostatniej dekady i myślę, że trudno byłoby ci twierdzić, że najnowszy Mac OS jest znacznie bardziej
bezpieczny niż najnowszy system operacyjny Windows. Istnieje jednak dużo więcej komputerów PC,
na których działają bardzo stare wersje systemu Windows, niż komputery Mac z naprawdę starymi
wersjami systemu OS X. Podobnie jak w przypadku NetMarketShare, około 25% komputerów nadal
używa systemu Windows XP, który zadebiutował w 2001 roku. Apple w ostatnich latach zmieniło się w
politykę bezpłatnych aktualizacji dla ich systemu operacyjnego, co jest ogromnym plusem dla
użytkowników komputerów Mac i ich bezpieczeństwa (i usuwa wszelkie usprawiedliwienia dla
nieudostępniania). Tak więc, na pewnym poziomie, jesteś marginalnie bezpieczniejszy w Macu niż w
komputerze. Ale nie zamierzam pozostawiać tego przypadkowi. Porozmawiajmy o tym, co możesz
zrobić, aby naprawdę stać się bezpieczniejszym, niezależnie od tego, z jakiego systemu operacyjnego
korzystasz.
PRAWDZIWA HISTORIA
Bezpieczeństwo przez zaciemnienie jest częściej używane w świecie rzeczywistym, niż powinno być.
Cokolwiek ważnego, po prostu nie powinno się go używać. Oto prawdziwy przykład tego, jak wdrożenie
bezpieczeństwa jest tak samo ważne jak podstawowe aspekty techniczne. Firma z branży
technologicznej zadebiutowała nową "inteligentną" żarówką sterowaną przez Wi-Fi. Byłoby to częścią
nowego "Internetu rzeczy": połączenie wszystkiego z Internetem, aby użytkownicy mogli kontrolować
je zdalnie za pomocą smartfona lub komputera. Pomysł polegał na tym, że po skonfigurowaniu
pierwszej żarówki (gdzie musisz podać swoje dane Wi-Fi, aby można było połączyć się z siecią domową),
wszystkie dodane żarówki będą rozmawiać z żarówką "master" i automatycznie łączyć się z twoja sieć
Wi-Fi. Jak wygodnie! Te niesamowite urządzenia miały prywatną sieć "mesh", która pozwalała im
rozmawiać ze sobą. Ponieważ łączność bezprzewodowa jest rozpowszechniana za pośrednictwem fal
radiowych, hakerzy mogą łatwo podsłuchiwać sygnał. Cóż, inżynierowie z tej firmy zrozumieli to, więc
użyli szyfrowania "wojskowego", aby zapobiec podsłuchiwaniu przez podsłuchy w tych komunikatach.
Niestety klucz szyfrujący, którego użyli - klucz do pomyślnego szyfrowania - był stałą, zakodowaną
wartością! Oznacza to, że był tylko jeden klucz do wszystkich swoich produktów. Ale ukryli ten klucz w
pamięci na ich żarówkach ... któż mógłby się dowiedzieć, jak go wydobyć? Hakerzy, oczywiście. Byli w
stanie wziąć jedną z tych żarówek, podłączyć przewody do komputera wewnątrz i wyciągnąć klucz.

Wszystko, co musi zrobić haker, to wystarczająco blisko domu, aby "usłyszeć", jak żarówka rozmawia
ze sobą, a oni mogą odszyfrować transmisje i zobaczyć swój identyfikator logowania do sieci Wi-Fi oraz
hasło. Firma liczyła na to, że nikt nie będzie kłopotał się przeglądaniem urządzeń, aby znaleźć klucz
szyfrowania - zabezpieczenie przez zaciemnienie. Gdy ten klucz zostanie upubliczniony (tj. Już nie
będzie zasłonięty), przyrząd jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy kupili te żarówki. Firma
zaktualizowała oprogramowanie z poprawką, ale nadal wymaga od swoich klientów, aby zajęli się
aktualizacją swoich żarówek w celu usunięcia luki.
KONTA NIE-ADMINISTRATORA
Jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest praktyka najmniejszych przywilejów. Jest to coś w
rodzaju "potrzeby poznania", którą znamy w powieściach szpiegowskich i filmach (i oczywiście w
agencjach bezpieczeństwa). Benjamin Franklin powiedział kiedyś: "Trzech może zachować tajemnicę,
jeśli dwóch z nich nie żyje". Chodzi o to, że im mniej ludzi ma dostęp do naprawdę ważnych rzeczy, tym
bardziej prawdopodobne jest, że ważne rzeczy pozostaną bezpieczne. Spójrzmy znowu na analogię
zamku. Możesz dać każdemu strażnikowi klucze do głównej bramy, ale oddasz klucze tylko do zamku
twojemu specjalnemu strażnikowi zamku. Czemu? Ponieważ strażnik przy bramie frontowej nie
potrzebuje dostępu do zamku. Podobnie, król może zachować klucze do skarbca złota na swojej osobie,
nie ufając nawet strażnikowi zamku z tym poziomem dostępu - ponieważ na koniec dnia, jedyną osobą,
która naprawdę potrzebuje dostępu do kasetonów, jest król. Jeśli każdy członek straży zamku miał
kopię kluczy do zamku i skarbca, to co się stanie, gdy jeden ze strażników zostanie przewrócony przez
głowę, a jego klucze zostaną skradzione? Nagle najcenniejsze przedmioty są zagrożone. Strażnicy nie
muszą mieć dostępu do złota w skarbcu, aby wykonywać swoją pracę. Po prostu muszą go chronić.
Strażnicy nie dostają tego klucza. Kto ma klucz do twojego domu? Prawdopodobnie wszyscy w twojej
rodzinie. Może dasz klucz do opiekunki domowej lub opiekunki, gdy jesteś daleko, ponieważ przez ten
ograniczony czas, oni naprawdę muszą być w stanie dostać się do twojego domu. Kiedy wrócisz,
odbierzesz klucze. Kto ma klucze do sejfu? Prawdopodobnie tylko ty. Prawdopodobnie nigdy nie
pożyczysz tego klucza komukolwiek innemu, ponieważ jedyną osobą, która musi tam wejść, jesteś Ty.
Zasada najmniejszych przywilejów mówi, że ktoś powinien mieć dostęp tylko do tych rzeczy, do których
potrzebuje dostępu, aby robić rzeczy, które powinni robić, i nic więcej. Jeśli to konieczne, możesz
przyznać tymczasowy dostęp i odwołać go później. Być może już wiesz, że Twój komputer umożliwia
konfigurowanie wielu kont użytkowników - prawdopodobnie nigdy ich nie używałeś, ale
prawdopodobnie wiesz, że jest to możliwe. Być może nie wiesz, że każde z tych kont użytkowników
może mieć różne poziomy uprawnień. Oznacza to, że możesz ograniczyć poziom dostępu - uprawnienia
do wprowadzania ważnych zmian - dla każdego konta. Na początku możesz pomyśleć, że ta funkcja
służy głównie kontroli rodzicielskiej - uniemożliwiając dzieciom robienie rzeczy, których nie powinni
robić. Właściwie to dla wszystkich użytkowników - nawet dla Ciebie! Ale czekaj ... na pewno, jeśli
możesz komukolwiek zaufać, możesz zaufać sobie! Okazuje się, że nie możesz. Ponieważ nie chodzi o
zaufanie do siebie, chodzi o zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu, które uzyskuje dostęp do
Twojego konta, działając w Twoim imieniu. Jeśli przypadkowo klikniesz złe łącze, pobierzesz wirusa lub
trafisz na stronę internetową ze złośliwą aplikacją Java, to cokolwiek możesz zrobić, złośliwe
oprogramowanie może również zrobić. Pozwól mi prowadzić ten dom z pewnymi ciekawymi
statystykami. Według najnowszego raportu firmy Avecto, 92% wszystkich luk w zabezpieczeniach
systemu Windows, które w 2013 r. Uznano za "krytyczne", można było zapobiec lub znacznie złagodzić,
jeśli użytkownik nie miał pełnoosobowych praw administratora ("administrator"). Co więcej, usunięcie
praw administratora mogło złagodzić 100% krytycznych luk w Internet Explorerze. Wspaniały. Teraz
nie mogę nawet ufać sobie! Co teraz? Rozwiązaniem tego problemu jest zawsze utworzenie co
najmniej dwóch kont na komputerze: konta administratora, z którego korzystasz tylko w razie
potrzeby, oraz zwykłego, nieadministracyjnego konta do codziennego użytku. Kiedy po raz pierwszy

wyciągniesz nowy, błyszczący komputer z komputera, będziesz potrzebować tego konta
administratora do zainstalowania oprogramowania i dostrojenia wszystkich ustawień zabezpieczeń.
Ale po tym musisz stworzyć i użyć bardziej ograniczonego konta dla codziennych rzeczy. Chciałbym
pójść dalej. Wierzę mocno, że każda osoba w gospodarstwie domowym powinna mieć swoje własne
konto. Jest łatwy w konfiguracji i naprawdę nie ma wymówki, aby tego nie robić. Nie chodzi o
zachowanie sekretów - każdy zasługuje na własną przestrzeń, własne ustawienia i preferencje oraz
podstawową prywatność. Pozwala każdemu wyrazić swoją indywidualność, a także rozdziela wszelkie
ryzyka. Umożliwi to także kontrolę rodzicielską w celu ograniczenia dostępu dla małych dzieci, bez
wpływu na ... czy ... robienie rzeczy rodzicielskich. A jeśli coś pójdzie nie tak z jednym z kont
użytkowników, możesz po prostu go usunąć i utworzyć nowy bez wpływu na nikogo innego lub
konieczności całkowitego wyczyszczenia i ponownego zainstalowania wszystkiego na komputerze.
Istnieją inne interesujące powody, aby mieć wiele kont. Jeśli jesteś zapalonym graczem lub masz inne
intensywne aplikacje, które wymagają usprawnień systemu, możesz utworzyć drugie konto w tym celu.
To inne konto zostanie rozebrane i poświęcone specjalnemu zadaniu. Jeśli regularnie dajesz
prezentacje do pracy przy użyciu komputera, możesz utworzyć specjalne konto dla tych prezentacji.
Możesz mieć specjalne zdjęcie pulpitu, unikać udostępniania zagraconego pulpitu, a także unikać
denerwujących powiadomień pop-up ze wszystkich kont osobistych. Możesz także skonfigurować
specjalne konto gościa, aby gdy ktoś chciał sprawdzić pocztę lub sprawdzić coś na komputerze, nie
musisz się martwić o przyznanie im dostępu do swoich osobistych danych (w tym do przechowalni
haseł)
KONTA ICLOUD I MICROSOFT
Przygotuj się na dużą dawkę "dobrych wieści, złych wieści". W dawnych czasach (podobnie jak w 2004
r.) Komputer miał większy dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu dial-up niż zawsze w sieci
szerokopasmowej. Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się smartfony i nagle ludzie nie mieli
jednego, ale dwa urządzenia, które zawsze były podłączone do Internetu. Było tylko kwestią czasu,
zanim ludzie chcieli, aby ich książka adresowa, zakładki internetowe, kalendarze i listy rzeczy do
zrobienia były synchronizowane na różnych urządzeniach. Apple i Microsoft usłyszały wezwanie i
uruchomiły usługi, aby sprostać rosnącej potrzebie. Aktualne wersje tych usług to odpowiednio iCloud
i OneDrive27. O ile te usługi oferują ograniczone przechowywanie i udostępnianie plików w Internecie,
w tym rozdziale skupiam się na aspektach synchronizacji danych. Nie możesz dyskutować z czynnikiem
wygody tutaj. Kiedy aktualizujesz adres domowy siostry wagabundy po raz piąty lub dodajesz trochę
wiosennego harmonogramu Little League do kalendarza twojego komputera, to naprawdę miło jest
mieć te zmiany automagicznie pojawiają się na twoim smartfonie i komputerze roboczym. Aha, możesz
też uzyskać dostęp do wszystkich tych informacji z internetu, logując się na swoje konto w chmurze,
nawet z komputera lub urządzenia, którego nie jesteś właścicielem. Wreszcie, możesz użyć tych
samych usług, aby podzielić się tymi informacjami z resztą rodziny. Czego nie lubić? Cóż, to była dobra
wiadomość - prawdopodobnie wspaniała wiadomość. To jest funkcja zabójcy. Oto zła wiadomość: nie
tylko udostępniasz te wszystkie soczyste informacje na temat wszystkich urządzeń i członków rodziny,
ale także udostępniasz je Apple i / lub Microsoft. najgorsze wieści: prawdopodobnie podzielasz te
informacje także z wieloma innymi firmami. Apple i Microsoft będą argumentować, że jest to funkcja,
a nie błąd - dają one możliwość dostępu do tych informacji z poziomu innych aplikacji, oszczędzając
przy tym konieczności ręcznego przenoszenia takich rzeczy jak kontakty i wydarzenia kalendarza do
niektórych strona trzecia. Ale musisz zatrzymać się i pomyśleć o tym, co wszystkie dane o Tobie
ujawniają. Twoja książka adresowa prawdopodobnie zawiera więcej niż przyjaciele i rodzina. Może
również zawierać zawstydzające informacje kontaktowe - może twój sponsor AA, lekarz specjalista lub
psychiczna gorąca linia. A jeśli jesteś jak większość ludzi, których znam, umieszczasz wiele innych
informacji w swojej książce adresowej, takich jak numery ubezpieczenia społecznego, kody PIN i kody

dostępu, numery kont i kto wie, co jeszcze. Powiedział, że jest prawie niemożliwe, aby nie zapisać się
dzisiaj na te usługi. Zarówno Apple, jak i Mi- crosoft głęboko osadziły te usługi w swoich produktach do
tego stopnia, że wiele kluczowych funkcji po prostu nie będzie funkcjonować bez nich. Co więcej,
musisz mieć jedno konto dla każdej osoby w rodzinie, a nie tylko jedno wspólne konto. Te usługi to nie
tylko synchronizacja danych na Twoich urządzeniach, ale personalizacja doświadczeń na tych
urządzeniach dla każdej osoby. Na przykład pozwala rodzicom kontrolować to, do czego ma dostęp
każde z ich dzieci - co jest dobre dla twojego szkolnego syna, który różni się od tego, co jest właściwe
dla twojej nastoletniej córki. Oczywiście wszystkie te hiperspersonalizowane ustawienia są kopalnią
złota dla marketerów. Jeśli przekopujesz się w umowach licencyjnych użytkownika końcowego (EULA),
które "podpisujesz" klikając na przycisk "Zgadzam się", to na pewno znajdziesz odniesienia do tego, w
jaki sposób zgadzasz się na udostępnianie niektórych informacji "partnerom". Gwarantuję, że dowiesz
się, w jaki sposób Apple i Microsoft przekazują te informacje organom ścigania "zgodnie z prawem".
To, przy okazji, może, ale nie musi wymagać nakazu. To jest świat, w którym obecnie żyjemy. Oferujemy
nam kuszące i często bardzo wartościowe usługi, zazwyczaj bez żadnych kosztów (monetarnych) - po
prostu musimy odrzucić naszą prywatność. A to staje się coraz bardziej nieuniknione, ponieważ te
usługi są ściśle zintegrowane z naszymi komputerowymi i mobilnymi systemami operacyjnymi. W
przypadku większości tej książki staram się unikać korzystania z tych kont. Jednak w rozdziale
dotyczącym kont online pokażę, jak poprawić ustawienia prywatności dla tych kont.
DARMOWE NARZĘDZIA BEZPIECZEŃSTWA
Komputery mają sprawić, by nasze życie było łatwiejsze i bogatsze, oferując wiele cennych funkcji,
przejmując ciężką pracę żmudnych zadań, pomagając nam organizować nasze coraz bardziej złożone
życie i dając nam potężne narzędzia do tworzenia dokumentów, prezentacji, kartek z życzeniami ,
obrazy i tak dalej. We wczesnych dniach, przed nadejściem Internetu, komputery były szeroko otwarte
- były gotowe i chętne do przyjęcia instrukcji z innych komputerów w sieci. Nasze systemy operacyjne
i aplikacje były szczęśliwe i naiwne, chętnie oferowały swoją pomoc każdemu, kto o to poprosił. Potem
przyszedł Internet. To było jak transport Mary Ann z Wyspy Gilligana na wyspę doktora Moreau.
Radosna chęć pomocy bez pytania stała się atutem do poważnego zobowiązania z tytułu
bezpieczeństwa. Współczesne komputery mają wiele wbudowanych funkcji bezpieczeństwa, choć do
niedawna wiele funkcji nie było domyślnie włączonych. Bezpieczeństwo często jest sprzeczne z
wygodą, a zarówno Microsoft, jak i Apple chcą uniknąć wywoływania u nich nieuzasadnionego żalu. Na
szczęście jednak, ponieważ bezpieczeństwo komputerów stało się ważniejsze, twórcy komputerów i
oprogramowania wreszcie włączają te funkcje natychmiast po wyjęciu z pudełka. Jedną z
najważniejszych funkcji w nowoczesnych domowych sieciach komputerowych jest firewall. Zapory
ogniowe chronią przed niechcianymi połączeniami spoza sieci, ale umożliwiają inicjowanie połączeń z
wnętrza domu do szerszego Internetu. Pozwalają również na skonfigurowanie określonych reguł, które
jawnie zezwalają na niektóre typy połączeń spoza domu. To coś w rodzaju telefonu, który może
wywoływać tylko domyślnie, ale pozwala ci podać listę osób, które możesz do ciebie dzwonić.
(Dlaczego nikt nie sprzedaje takiego telefonu jest poza mną. Kupiłbym go w mgnieniu oka.)
Prawdopodobnie masz wiele firewalli w twojej sieci. Modem twojego ISP może mieć wbudowaną
zaporę. Jeśli masz router Wi-Fi, prawie na pewno ma funkcję zapory, domyślnie włączona. I wreszcie
twój system operacyjny ma również wbudowaną zaporę ogniową. Te zapory ogniowe doskonale sobie
radzą z ochroną komputera. Innym aspektem routera Wi-Fi, który pomaga chronić, jest funkcja o
nazwie Translacja adresów sieciowych lub NAT. Jak już omówiliśmy wcześniej w tej książce,
komunikacja z Internetem jest jak korespondencja mailowa: wysyłane informacje są porąbane w
ładunek wielkości listu, zapakowane w kopertę zwaną paczką i wysyłane z adresem przeznaczenia i
adresem zwrotnym to. Ale dla świata zewnętrznego każde inteligentne urządzenie w domowej sieci
Wi-Fi wygląda tak samo - to znaczy, że wszystkie komunikaty wydają się pochodzić z tego samego

adresu. Dzieje się tak dlatego, że router działa jako rodzaj lokalnego systemu dostarczania poczty.
Pomyśl o dużej firmie. Kiedy wysyłasz paczkę do kogoś w tej firmie, prawdopodobnie po prostu
kierujesz ją do osoby sprawującej opiekę nad firmą - nie znasz konkretnego budynku i / lub skrzynki
pocztowej w firmie, tylko ufasz wewnętrznemu dostarczeniu firmy usługi, aby je znaleźć. Oznacza to
również, że firma może filtrować przychodzące pakiety. Router wykonuje podobną funkcję. Oznacza
to, że komputery spoza sieci domowej nie mają bezpośredniego kontaktu z pojedynczą jednostką
(komputerem, smartfonem lub innym urządzeniem podłączonym do Internetu) w domu, nawet jeśli
nie ma zapory sieciowej. Jest to jedna z form "bezpieczeństwa przez zaciemnienie", która faktycznie
przynosi ci korzyści. Te funkcje mogą brzmieć ładnie na papierze, ale byłbyś zaskoczony, jak dobrze
działają - wszystkie same w sobie - aby udaremnić atakujących Internet. Ponieważ niezabezpieczone
komputery są tak podatne na ataki, hakerzy i inni złoczyńcy nieustannie skanują Internet w
poszukiwaniu komputerów bez tych podstawowych zabezpieczeń. Wiele badań28 wykazało, że
niezabezpieczone komputery (szczególnie starsze modele bez tych nowoczesnych, wbudowanych
zabezpieczeń) podłączone bezpośrednio do Internetu są rutynowo i łatwo przejęte. W rzeczywistości,
jeśli podłączysz starszą, niechronioną maszynę systemu Windows bezpośrednio do Internetu, zostanie
ona średnio skrócona w ciągu minut JO. Zanim ten komputer będzie mógł pobrać aktualizacje systemu,
które prawdopodobnie go chronią, zostanie zhackowany przez jakiegoś zautomatyzowanego "bota".
Firewall i funkcje NAT stanowią doskonałą pierwszą linię obrony, na szczęście te funkcje są obecnie
standardem w sieciach domowych. Do tej pory rozmawialiśmy tylko o funkcjach, które są już na
miejscu i pracują teraz dla Ciebie. Jakie inne kroki możesz podjąć, by bronić się w Internecie? Kiedy
ludzie myślą o bezpieczeństwie komputera, niezmiennie myślą o oprogramowaniu antywirusowym. To
nie przypadek. Firmy, które produkują to oprogramowanie, wydają dużo pieniędzy na sprzedaż swoich
produktów i przekonują cię, że nie będziesz kupować ich. Większość komputerów PC z systemem
Windows jest fabrycznie wyposażona w różnego rodzaju oprogramowanie próbne, które chroni przed
poważnym internetem - za niewielką (ciągłą, trudną do rozliczenia) opłatę za usługę! Jest to doskonały
przykład tego, co nazywamy "FUD", co oznacza "strach, niepewność i wątpliwości". Szkodliwe
oprogramowanie komputerowe to bardzo poważny problem - nie zrozumcie mnie źle - ale kwestionuję
potrzebę faktycznego wydawania pieniędzy na oprogramowanie antywirusowe. To znaczy, nie
uważam osobiście, że korzyści płynące z różnych usług typu "for-pay" uzasadniają ich koszt. Po
pierwsze, istnieją całkowicie wolne alternatywy od samych twórców systemu operacyjnego, którzy
wykonują bardzo dobrą pracę (którą pomogę ci zainstalować później w tym rozdziale). Po drugie, jeśli
po prostu wykonasz czynności opisane w tej książce, znacznie zmniejszysz swoje ryzyko. To tak, jakby
debatować o wartości zakupu kamizelki kuloodpornej. Podczas gdy chodzenie po kamizelce
kuloodpornej jest zdecydowanie bezpieczniejsze niż chodzenie bez niej, w rzeczywistości ważniejsze
jest unikanie stref wojennych i kwestionowanych gangów. Pełne szyfrowanie dysków twardych to
funkcja wbudowana w najnowsze wersje systemów OS X i Windows. Podczas gdy narzędzie do
szyfrowania dysków firmy Apple (FileVault) jest dostępne we wszystkich swoich najnowszych wersjach
systemu operacyjnego, narzędzie szyfrujące Microsoft (BitLocker) jest dostępne tylko w wersjach Pro,
Ultimate i Enterprise systemu Windows. Szyfrowanie całego dysku twardego może wydawać się
przesadą, ale jest tak łatwe do zrobienia, po prostu nie ma powodu, aby tego nie robić. Jako
użytkownik, nawet tego nie zauważysz. System operacyjny zajmuje się odszyfrowywaniem wszystkich
plików (i aplikacji, a nawet samego systemu operacyjnego) w locie i w tle. Oznacza to, że jeśli ktoś
miałby fizyczny dostęp do dysku twardego, nie byłby w stanie odczytać żadnego z danych, chyba że
byłby w stanie odgadnąć hasło do szyfrowania. Chociaż może to nie być tak ważne dla komputerów
stacjonarnych, które mieszczą się w domu, może to być bardzo ważne dla laptopów i innych urządzeń,
które nosisz ze sobą - szczególnie, jeśli podróżujesz z zagranicy do innych krajów30. Jeśli Twój laptop
został zgubiony lub skradziony, będziesz bardzo szczęśliwy, wiedząc, że twoje dane są całkowicie
bezpieczne, nawet jeśli miałyby podważyć otwarcie sprawy i spróbować bezpośrednio uzyskać dostęp

do dysku twardego. Ostatnia specjalna funkcja zasługuje na wyróżnienie: serwis Apple "Find My
(Device)", gdzie "urządzenie" to Mac, iPhone lub iPad. Oferowana z usługą iCloud firmy Apple funkcja
ta pozwala osobie śledzić lokalizację wszystkich swoich urządzeń i kontrolować je z daleka. Kiedy
rejestrujesz swoje urządzenie za pomocą usługi "Znajdź moje (cokolwiek)", Apple wykorzystuje różne
technologie bezprzewodowe (głównie Wi-Fi i sygnały komórkowe) na urządzeniu, aby pomóc ci
komunikować się z utraconym urządzeniem, wysłać do niego polecenia zdalnego sterowania, iw
ostateczności zdalnie kasuj dane z urządzenia. To naprawdę wspaniała funkcja i każdy, kto ma produkt
Apple, powinien z niej skorzystać.
JAK USUWANIE PLIKU NAPRAWDĘ DZIAŁA
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stanie, gdy usuniesz plik na swoim komputerze? W systemach
Windows i OS X jest to reprezentowane przez przeciągnięcie pliku lub folderu do ikony kosza.
Większość z was prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że plik nie jest faktycznie usunięty, dopóki
"opróżnisz kosz". Nie zdajesz sobie sprawy, że nawet wtedy dane związane z tym plikiem nie znikną.
Jest nadal na twoim twardym dysku. Podczas gdy twój system plików już ci go nie pokazuje, rzeczywiste
bity i bajty nadal tam są, a specjalne oprogramowanie może być użyte do odzyskania tych informacji.
Jest to trochę jak różnica między wyrzucaniem dokumentu a jego niszczeniem. Tylko dlatego, że
wyrzuciłeś swoją starą prawną wolę do śmietnika, a człowiek, który ją zabrał, nie oznacza, że nie można
jej odczytać. Nie możesz tego już zobaczyć, ale gdzieś jest na składowisku. Będzie powoli zanikać z
upływem czasu, ale do tego czasu ktoś może się kopać i znaleźć. Właśnie dlatego wynaleziono
niszczarki dokumentów. Kiedy system operacyjny "usuwa" plik na dysku twardym, wszystko, co
naprawdę robi, to o nim zapomina. Traktuje tę część dysku twardego, jakby była pusta. Jeśli chcesz
zapisać nowy plik, system operacyjny umieści go w miejscu na dysku twardym oznaczonym jako pusty.
Któregoś dnia w końcu nadpisze część lub cały stary "usunięty" plik, ale do tego dnia dane nadal istnieją
i można je odczytać za pomocą specjalnych narzędzi. Jeśli naprawdę chcesz usunąć plik z komputera,
musisz go "zszargować" cyfrowo. Pokażę ci, jak to zrobić na liście kontrolnej dla tej części.
PODSUMOWANIE
• Komputery Mac są celowane rzadziej niż komputery PC przez hakerów i twórców szkodliwego
oprogramowania, głównie dlatego, że Windows jest dużo bardziej popularny niż Mac OS X.
• Nowoczesne komputery mają domyślnie wbudowaną zaporę i są domyślnie włączone. Podobnie,
nowoczesne routery Wi-Fi mają domyślnie włączone Network Address Translation (NAT). Te dwie
funkcje są bardzo dobre w ochronie komputera przed złoczyńcami w Internecie.
• Posiadanie oddzielnego konta administratora na komputerze może znacznie zmniejszyć szkody
powodowane przez złośliwe oprogramowanie, szczególnie na komputerach. Ma również sens
posiadanie oddzielnych kont użytkowników dla każdej osoby w rodzinie - aby zapewnić
spersonalizowaną przestrzeń dla wszystkich, a także aby zarchiwizować narażenie na złośliwe
oprogramowanie.
• Usługi przechowywania danych w chmurze i synchronizacji danych stały się wszechobecne i prawie
niemożliwe do uniknięcia. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie informacje udostępniasz i robić, co możesz,
aby zmniejszyć ekspozycję.
• Aby naprawdę usunąć plik, musisz czegoś więcej niż "opróżnić kosz / kosz". Trzeba cyfrowo "go"
zniszczyć.
• Chociaż istnieje wiele usług typu "zapłać" i narzędzi programowych, które chronią komputer przed
złośliwym oprogramowaniem, prawdopodobnie nie są warte swojej ceny. Istnieją darmowe

alternatywy, które wykonują bardzo dobrą robotę, szczególnie jeśli zastosujesz się do innych
wskazówek w tym tekście
LISTA KONTROLNA
Ta część omawia kluczowe czynności, które możesz wykonać na swoim komputerze, aby zmniejszyć
"powierzchnię ataku" i zastosować politykę "najmniejszych przywilejów". Oznacza to, że musimy
zmniejszyć niepotrzebne ryzyko, wyłączyć funkcje, których nie potrzebujesz, i wykorzystać rozsądne
granice tego, kto może robić to, co na Twoim komputerze.
UWAGA: Wiele pozycji na tej liście kontrolnej będzie wymagało wybrania hasła. W niektórych
przypadkach potrzebne będzie naprawdę silne hasło; w innych wystarczy coś umiarkowanie mocnego.
W każdym przypadku przedstawię zalecenie. Ale chcę wiedzieć, co mam na myśli przez "silny" i
"umiarkowany".
• Silne hasło: Użyj LastPass, aby wygenerować szalone, losowe hasło. Powinien mieć co najmniej 12
znaków i zawierać wszystkie różne typy znaków. Hasła te służą do ochrony naprawdę ważnych rzeczy,
w szczególności rzeczy, które mogą podlegać skomputeryzowanemu atakowi (offline).
• Umiarkowane hasło: użyj technik opisanych w części "Hasła", aby hasła główne zawierały co najmniej
8-10 znaków, które możesz łatwo zapamiętać. Hasła te będą używane do ochrony twojego komputera
i mniej ważnych rzeczy i / lub rzeczy, które będą wymagały od człowieka siedzenia i odgadywania ich
ręcznie.
Jeśli masz opcję określenia "wskazówki dotyczącej hasła", po prostu użyłbym zwrotu "LastPass" lub
nawet "LP". Wszystkie te hasła powinny być tam przechowywane, nawet te "umiarkowanie silne",
które powinieneś być w stanie zapamiętać. W rzeczywistości nie chcesz dać komuś wskazówki, która
mogłaby pozwolić im na wyuczone domysły.
Myśl inaczej
Jeśli jesteś użytkownikiem komputera, możesz przynajmniej rozważyć przejście na komputer Mac przy
następnym uaktualnieniu komputera. O ile dyskusje na temat tego, czy komputery Mac są z natury
bardziej bezpieczne niż komputery osobiste, to fakt, że komputery Mac są celowane przez hakerów
rzadziej niż komputery osobiste - głównie dlatego, że jest tam znacznie więcej komputerów niż
komputerów Mac. Jeśli po prostu użyjesz komputera do przeglądania e-maili i przeglądania stron
internetowych, prawdopodobnie nie zauważysz różnicy. Jeśli jesteś zagorzałym graczem lub masz
jakieś specyficzne aplikacje, z których korzystasz tylko w systemie Windows, prawdopodobnie utkniesz
przy komputerze. Jeśli wszystko, co robisz na komputerze, to przeglądanie sieci i sprawdzanie poczty
e-mail, a Ty lubisz przenośność laptopa, możesz poważnie rozważyć zakup Chromebooka. Chromebook
to zasadniczo laptop, na którym działa tylko Google Chrome (przeglądarka internetowa) i niektóre
aplikacje Google Play. Są bardzo przystępne cenowo i nie są aż tak podatne na złośliwe
oprogramowanie. Minusem jest to, że Google prawie wie wszystko, co na nim robisz.
Wymagaj hasła do kont komputerów
Wiem, że będzie to wyglądało na przesadę, szczególnie w przypadku komputerów stacjonarnych we
własnym domu, ale powinieneś zażądać hasła, aby się zalogować. Jeśli mieszkasz sam i nigdy nie masz
innych osób w domu, przypuszczam, że możesz pozwolić temu ześlizgnąć. Ale jeśli masz dzieci, gości
itp., Musisz ustawić komputer, aby wymagał hasła do odblokowania komputera.
Microsoft Windows 7

• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "hasło". Jeśli jeszcze nie ustawiłeś hasła do swojego konta,
wybierz "utwórz lub usuń hasło do swojego konta". (Jeśli masz już ustawione hasło, przejdź do części
wygaszacza ekranu).

• Na następnym ekranie kliknij "Utwórz hasło dla swojego konta".

• Wybierz umiarkowanie bezpieczne hasło, które możesz zapamiętać. To hasło nie musi być
zwariowane jak hasła do kont internetowych. Niemniej jednak, zaleciłbym zapisanie tego hasła w
LastPass, na wypadek gdybyś go zapomniał. Zazwyczaj umieszczam "LastPass" jako moją wskazówkę,
więc wiem, że ją tam zapisałem. Kliknij "Utwórz hasło"

• Teraz szukaj ponownie w Panelu sterowania dla "hasła". Tym razem kliknij "Zablokuj komputer, gdy
zostawiam go samemu ...".

• Wybierz wygaszacz ekranu, jeśli chcesz. Kliknij pole wyboru "Po wznowieniu, wyświetl ekran
logowania". Możesz ustawić timeout na wyższą wartość, jeśli chcesz, ale nie pójdę za wysoko, ani nie
pokonasz celu. W przypadku komputera domowego w bezpiecznym miejscu możesz przejść nawet
godzinę. Ale na laptopa, zrobiłbym to bardzo krótko (jak 1 minuta).

Microsoft Windows 8.1
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "konta". Jeśli jeszcze nie ustawiłeś hasła do swojego konta,
wybierz "utwórz lub usuń hasło do swojego konta". (Jeśli masz już ustawione hasło, przejdź do części
wygaszacza ekranu)

• Kliknij konto, które chcesz zmienić.

• Wybierz "Utwórz hasło". (Ponownie, jeśli masz już ustawione hasło, możesz przejść do części
wygaszacza ekranu.)

• Wybierz umiarkowanie bezpieczne hasło, które możesz zapamiętać. To hasło nie musi być
zwariowane jak hasła do kont internetowych. Niemniej jednak, zaleciłbym zapisanie tego hasła w
LastPass, na wypadek gdybyś go zapomniał. Zazwyczaj umieszczam "LastPass" jako moją wskazówkę,
więc wiem, że ją tam zapisałem. Kliknij "Utwórz hasło".

• Teraz szukaj ponownie w Panelu sterowania dla "hasła". Tym razem kliknij "Zablokuj komputer, gdy
zostawiam go w spokoju ...

• Wybierz wygaszacz ekranu, jeśli chcesz. Kliknij pole wyboru "Po wznowieniu, wyświetl ekran
logowania". Możesz ustawić timeout na wyższą wartość, jeśli chcesz, ale nie pójdę za wysoko, ani nie
pokonasz celu. W przypadku komputera domowego w bezpiecznym miejscu możesz przejść nawet
godzinę. Ale na laptopa, zrobiłbym to bardzo krótko (jak 1 minuta).

Microsoft Windows 10
• Otwórz Ustawienia i wyszukaj "hasło". Wybierz "Opcje logowania".

• Kliknij "Dodaj" pod hasłem. (Jeśli nie widzisz czerwonego ostrzeżenia o dodawaniu hasła, masz już
hasło i możesz przejść do części wygaszacza ekranu).

• Wybierz umiarkowanie bezpieczne hasło, które możesz zapamiętać. To hasło nie musi być
zwariowane jak hasła do kont internetowych. Niemniej jednak, zaleciłbym zapisanie tego hasła w
LastPass, na wypadek gdybyś go zapomniał. Zazwyczaj umieszczam "LastPass" jako moją wskazówkę,
więc wiem, że ją tam zapisałem.

• Wróć do Ustawień, ale teraz szukaj "blokady". Wybierz "Zablokuj ustawienia ekranu".

• Na samym dole ekranu ustawień blokady ekranu (może być konieczne przewinięcie w dół), wybierz
"Ustawienia wygaszacza ekranu". Powinno to wywołać okno podobne do poniższego. Zaznacz pole
obok "Po wznowieniu, wyświetl ekran logowania". Możesz ustawić timeout na wyższą wartość, jeśli
chcesz, ale nie pójdę za wysoko, ani nie pokonasz celu. W przypadku domowego komputera
znajdującego się w bezpiecznym miejscu może dojść nawet godzinę. Ale na laptopa, zrobiłbym to
bardzo krótko (jak 1 minuta).

Mac OS X

W większości przypadków system OS X domyślnie wymaga haseł. Jeśli możesz zalogować się na
komputerze Mac bez hasła, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podać hasło (i wyłącz automatyczne
logowanie).
• Otwórz preferencje systemowe.
• Wybierz Użytkownicy i grupy w lewym dolnym rogu

• Kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i wprowadź dane logowania administratora. Następnie
wybierz "Opcje logowania" u dołu listy po lewej stronie.

• Upewnij się, że "Automatyczne logowanie" jest ustawione na "Wył."

Utwórz oddzielne konto administratora
Zakładamy, że masz tylko jedno konto na swoim komputerze. (Jeśli masz już wiele kont, musisz tylko
upewnić się, że specjalne konto "admin" jest jedynym z "uprawnieniami administratora".) To, co tutaj
zrobimy, to utworzyć nowego administratora konto, a następnie obniż poziom konta bieżącego do
"normalnego" (nie administratora). Po wprowadzeniu tych zmian konieczne będzie podanie danych
uwierzytelniających administratora po zainstalowaniu oprogramowania lub wprowadzeniu pewnych
zmian systemowych. Kluczową kwestią jest to, że złośliwe oprogramowanie nie będzie w stanie
wykorzystywać uprawnień innych niż administratorzy do robienia czegoś naprawdę nieprzyjemnego.
Te konta będą wymagać wyboru hasła. Chociaż możesz użyć LastPass do wygenerowania naprawdę
twardego hasła, naprawdę potrzebujesz czegoś, co łatwo zapamiętasz. Dlatego powinieneś generować
umiarkowanie silne hasło używając technik omówionych w poprzednim rozdziale. Jeśli ten komputer
będzie w twoim domu, naprawdę nie potrzebujesz tutaj szalonego długiego hasła - prawdopodobnie
wystarczą 8 znaków. Jeśli jest to laptop lub jeśli z jakiegoś powodu wielu nieznajomych może mieć
łatwy fizyczny dostęp do tego komputera, powinieneś zrobić 10-12 znaków. Zauważ, że dla prawie
wszystkich moich "wskazówek dotyczących haseł", po prostu wpisuję "LastPass" lub nawet "LP" ponieważ przechowuję wszystkie te hasła jako notatki w moim skarbcu LastPass
Microsoft Windows 7
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "konto administratora". Wybierz "utwórz konto administratora"

• Musisz utworzyć nazwę konta. Osobiście preferuję "admin" - krótki i na temat.

• Po utworzeniu konta musisz ustawić hasło. Wybierz umiarkowanie mocne hasło. Jak zawsze, stwórz
bezpieczną notatkę w LastPass, abyś tego nie zapomniał. Kliknij "Utwórz hasło", aby zakończyć.

• Teraz musimy usunąć uprawnienia administratora ze zwykłego konta. Kliknij "zarządzaj innym
kontem" i wybierz swoje zwykłe konto. Rodzaj".
• Kliknij "zmień typ konta". Wybierz "Standardowy użytkownik", a następnie "Zmień konto”

• Powinieneś także ustawić hasło dla swojego zwykłego konta. To tylko dobra praktyka. Aby zrobić to
teraz, wykonaj te same kroki.
• Jeśli masz innych członków rodziny lub osoby w twoim gospodarstwie domowym, powinieneś
skorzystać z tej okazji, aby utworzyć konta dla każdego z nich, wykonując te same kroki, co powyżej tylko pamiętaj, aby podać tylko standardowe konta użytkowników (nie administrator). Upewnij się
również, że wybrano dowolne narzędzie do tworzenia kopii zapasowych dla każdego konta (zobacz
poprzednią sekcję o kopiach zapasowych).
• Wyloguj się i zaloguj ponownie, aby zmiany zostały wprowadzone w pełni. Możesz to zrobić z menu
Start.

Microsoft Windows 8.1
• Od wersji Windows 8 firma Microsoft wprowadziła konta powiązane z kontem online firmy Microsoft
za pośrednictwem adresu e-mail. Dla użytkownika "admin" chcemy mieć konto lokalne.
• Otwórz "Zmień ustawienia komputera" z menu po prawej stronie.

• Wybierz "Konta".

• Wybierz "Inne konta", a następnie kliknij "Dodaj konto".

• Zignoruj informacje o tworzeniu adresu e-mail. Znajdź łącze na dole o nazwie "Zaloguj się bez konta
Microsoft (niezalecane)".

• Na następnej stronie wybierz przycisk "Konto lokalne".

• Utwórz nazwę swojego konta. Osobiście preferuję "admin" - krótki i na temat. Wybierz umiarkowanie
silne hasło i stwórz bezpieczną notatkę w LastPass, abyś tego nie zapomniał. Kliknij Dalej" w tym oknie
i "Zakończ" w następnym oknie, aby zakończyć proces.

• Musisz teraz włączyć uprawnienia administratora dla tego konta. Ponownie wybierz "Inne konta", a
następnie kliknij nowe konto "admin".

• Kliknij "Edytuj". Zmień typ konta na "Administrator". Kliknij OK".

• Wyloguj się ze swojego zwykłego konta i zaloguj się ponownie na swoje nowe konto "admin". Może
to zająć trochę czasu, gdy nowe konto zostanie skonfigurowane po raz pierwszy.

• Używając tej samej sekwencji jak powyżej, otwórz ustawienia "Konta", "Inne konta". Kliknij swoje
zwykłe konto i zmień typ konta na "Standardowy użytkownik" i zapisz te zmiany.
• Możesz teraz wylogować się z konta administratora i zalogować się ponownie pod swoim zwykłym
kontem.
• Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś ustawić hasło dla swojego zwykłego konta użytkownika.
Korzystając z tej samej procedury co powyżej, otwórz ponownie ustawienia konfiguracji komputera i
przejdź do strony Konta.
Microsoft Windows 10
Od wersji Windows 8 Microsoft wprowadził konta powiązane z kontem online Microsoft za
pośrednictwem adresu e-mail. Dla użytkownika "admin" chcemy mieć konto lokalne.
• Otwórz Ustawienia i kliknij Konta

• Po lewej stronie kliknij "Rodzina i inni użytkownicy".

• Kliknij znak plus obok "Dodaj kogoś innego do tego komputera".
• Utrudniają dodanie konta wyłącznie lokalnego. Kliknij link u dołu z napisem "Nie mam informacji
logowania tej osoby". Na dole następnej strony kliknij "Dodaj użytkownika bez konta Microsoft".
• Utwórz nazwę swojego konta. Osobiście preferuję "admin" - krótki i na temat. Wybierz umiarkowanie
silne hasło i stwórz bezpieczną notatkę w LastPass, abyś tego nie zapomniał. Kliknij "Dalej" w tym oknie,
aby zakończyć proces.

• Utwórz nazwę swojego konta. Osobiście preferuję "admin" - krótki i na temat. Wybierz umiarkowanie
silne hasło i stwórz bezpieczną notatkę w LastPass, abyś tego nie zapomniał. Kliknij "Dalej" w tym oknie
i "Zakończ" w następnym oknie, aby zakończyć proces.
• Musisz teraz włączyć uprawnienia administratora dla tego konta. Ponownie wybierz "Rodzina i inni
użytkownicy", a następnie kliknij nowe konto "admin". Po kliknięciu tego przycisku powinny pojawić
się następujące opcje:

• Kliknij "Zmień typ konta".

• Wybierz "Administrator" z menu i kliknij "OK". Wyjdź z ustawień.
• Wyloguj się z bieżącego konta i zaloguj ponownie na swoje nowe konto "admin". Zrób to, klikając
ikonę Windows w lewym dolnym rogu i klikając swoją aktualną nazwę konta u góry. Wybierz
„Wyloguj". (Nie przełączaj się bezpośrednio na nowe konto administratora - musisz wylogować bieżące
konto, aby zmiany zaczęły obowiązywać).

• Teraz zaloguj się na swoje nowe konto "admin". Kliknij "admin" na ekranie logowania w lewym
dolnym rogu.

• Podczas zakładania nowego konta będziesz musiał przeglądać niektóre wiadomości powitalne. Gdy
to się skończy, otwórz Ustawienia i przejdź do "Konta", a następnie "Rodzina i inni użytkownicy" (tak
jak powyżej). Tym razem kliknij na swoje osobiste konto ("john" w naszym przykładzie). A następnie
kliknij "Zmień typ konta".

• Zmień typ konta na "Standardowy użytkownik".

• Powtórz procedurę wylogowania i logowania, przełączając się z powrotem na zwykłe konto. To konto
jest teraz ograniczone, co zapobiegnie szkodliwym programom, które dostają się w twoich
mechanizmach obronnych. Jeśli napotkasz sytuację wymagającą uprawnień administratora, możesz
zalogować się na swoje konto "ad min".
Mac OS X 10.9
• Z menu Apple, otwórz Preferencje systemowe. Wybierz "Użytkownicy i grupy" w lewym dolnym rogu.

• W razie potrzeby odblokuj preferencje konta, klikając ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i
wprowadzając hasło.

• Kliknij mały znak "+" (plus) pod listą kont, aby utworzyć nowe konto. Wybierz nazwę konta. Osobiście
preferuję "admin" - krótki i na temat. Kliknij "Utwórz użytkownika", aby zakończyć.

• Teraz musimy usunąć uprawnienia administratora ze zwykłego konta. Kliknij wpis po lewej stronie,
aby zobaczyć bieżące konto. Usuń zaznaczenie pola "zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym

komputerem". Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że konieczne będzie ponowne
uruchomienie komputera, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Kliknij OK".

• Z menu Apple uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone w pełni.
Mac OS X 10.10 / 10.11
• Z menu Apple, otwórz Preferencje systemowe. Wybierz "Użytkownicy i grupy" w lewym dolnym rogu.

• W razie potrzeby odblokuj preferencje konta, klikając ikonę kłódki w lewym dolnym rogu i
wprowadzając hasło.

• Kliknij mały znak "+" (plus) pod listą kont, aby utworzyć nowe konto. Wybierz nazwę konta. Osobiście
preferuję "admin" - krótki i na temat. Nie używaj hasła iCloud, utwórz osobne hasło. Kliknij "Utwórz
użytkownika", aby zakończyć.

• Teraz musimy usunąć uprawnienia administratora ze zwykłego konta. Kliknij wpis po lewej stronie,
aby zobaczyć bieżące konto. Usuń zaznaczenie pola "zezwalaj użytkownikowi na administrowanie tym
komputerem". Zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że konieczne będzie ponowne
uruchomienie komputera, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Kliknij OK".

• Z menu Apple uruchom ponownie komputer, aby zmiany zostały wprowadzone w pełni.
Zainstaluj bezpłatne oprogramowanie antywirusowe
Istnieją bardzo dobre i całkowicie darmowe programy narzędziowe do ochrony komputera.
Microsoft Windows 7
• Przejdź do tej witryny internetowej za pomocą przeglądarki internetowej lub po prostu wyszukaj
"Microsoft Security Essentials download". Pobierz instalator i uruchom go.
http://windows.microsoft.com/en- us / windows / security-essentials-download? os = win7

• Kliknij domyślne przyciski instalatora. Po dotarciu do tej części instalatora upewnij się, że oba te pola
są zaznaczone.

• Kliknij przycisk "Dalej", a ostatecznie przycisk "Zainstaluj". Po zakończeniu instalacji zaznacz pole, aby
zaktualizować MSE i kliknij "Zakończ". Spowoduje to automatyczne uruchomienie MSE i aktualizację
definicji wirusów / spyware, a następnie przeprowadzi skanowanie. Niech to będzie trwało do końca.

• Ustawienia domyślne powinny być dobre. Jeśli chcesz je sprawdzić, możesz przejrzeć następną sekcję
o programie Windows Defender - są prawie identyczne.
Microsoft Windows 8.1
Windows 8.1 jest dostarczany z programem Windows Defender, który zastępuje Microsoft Security
Essentials. Musisz tylko sprawdzić, czy jest odpowiednio włączony i skonfigurowany.
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "obrońca". Kliknij Windows Defender. W Windows 10 musisz
otworzyć Ustawienia i kliknąć "Aktualizuj i zabezpiecz", następnie "Windows Defender" po lewej, a na
końcu "Otwórz Windows Defender" u dołu strony. Powinieneś zobaczyć okno dialogowe podobne do
poniższego.

• Kliknij kartę Ustawienia. Wybierz "ochrona w czasie rzeczywistym" po lewej stronie i upewnij się, że
jest włączona.

• Wybierz "Administrator" i upewnij się, że wybrana jest opcja "włącz tę aplikację".

• Po zakończeniu wybierz kartę Strona główna. Jeśli przycisk "Aktualizuj" jest pomarańczowy, kliknij
go, aby zaktualizować skaner antywirusowy. To może zająć chwilę. Możesz zamknąć to okno - zrobi to
wszystko w tle.

Microsoft Windows 10
Windows 10 zawiera program Windows Defender, który zastępuje Microsoft Security Essentials.
Musisz tylko sprawdzić, czy jest odpowiednio włączony i skonfigurowany.
• Otwórz Ustawienia i kliknij "Aktualizuj i zabezpiecz".

• Kliknij "Windows Defender" po lewej stronie. Upewnij się, że wszystkie opcje są "Włączone". Jeśli
niektóre z nich są "wyłączone" i są wyszarzone, aby to zmienić, musisz zalogować się jako "admin".
(Zobacz ... to jest coś, czego nie chcesz, aby złośliwe oprogramowanie mogło się zmienić!)

Mac OS X
• Dla komputerów Mac polecam Avira Free Antivirus dla Mac31. Będziesz musiał znaleźć i pobrać
bezpłatną aplikację ze strony internetowej Avira. Możesz wyszukać w swojej przeglądarce "darmowy
antywisus na m maca" lub przejść do tej witryny:
https://www.avira.com/en/free-antivirus-mac
• Pobierz instalator i uruchom go, klikając dwukrotnie pobrany plik.

• Po zakończeniu powinieneś zobaczyć ikonę małego parasola na pasku menu w prawym górnym rogu,
a aplikacja Avira uruchomi się. Domyślne ustawienia powinny być wystarczające.

Włącz szyfrowanie dysku (tylko OS X)
Włączenie pełnego szyfrowania dysku jest prostym krokiem do ochrony cennych danych, a nawet go
nie zauważysz. Sam proces może zająć dość dużo czasu, ale możesz korzystać z komputera, podczas
gdy szyfrowanie odbywa się w tle. Niektóre wersje systemu Windows mają wbudowane narzędzie o
nazwie BitLocker, które zaszyfruje twój dysk twardy. Niestety funkcja BitLocker nie jest dostępna w
"domowych" lub zwykłych wersjach systemu Windows. Potrzebujesz wersji "Pro" lub "Enterprise".
Chociaż istnieją inne lternatives, dla osób nietechnicznych myślę, że najlepsze są wbudowane
rozwiązania od producenta systemu operacyjnego. Jeśli jednak naprawdę chcesz to zrobić w systemie
Windows, sprawdź program Ve- raCrypt (bezpłatny): https://veracrypt.codeplex.com/
Mac OS X 10.9
• Otwórz preferencje systemowe. Wybierz "Bezpieczeństwo i prywatność".

• W razie potrzeby odblokuj ten panel preferencji, klikając ikonę kłódki w lewym dolnym rogu.
Następnie wybierz zakładkę "FileVault".

• Zanim przejdziesz dalej, będziesz musiał wprowadzić hasła dla każdego użytkownika w systemie.
Kliknij każdy przycisk "Włącz użytkownika" i wprowadź odpowiednie hasła.

• Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlony klucz odzyskiwania. Ten krok jest absolutnie
kluczowy. Jeśli zgubisz ten klucz, nie będziesz w stanie odzyskać żadnego z plików, jeśli wystąpi
problem z komputerem. Ostrożnie zaznacz tekst na ekranie i skopiuj go, a następnie wklej do
bezpiecznej notatki w LastPass (instrukcje znajdują się w poprzednim rozdziale). Możesz również wkleić
ten klucz do pliku tekstowego i wydrukować go, a następnie zapisać go w bezpiecznym miejscu (takim
jak sejf). Potrójnie sprawdź, czy dokładnie skopiowałeś cały klucz. Następnie kliknij "Kontynuuj".

• Zostaniesz zapytany, gdzie chcesz zapisać klucz odzyskiwania. Możesz zdecydować się na
przechowywanie tego z Apple, ale osobiście wolę go zachować sam - w LastPass. Wybierz "nie
przechowuj klucza odzyskiwania w Apple", a następnie naciśnij "Kontynuuj".

• Po ponownym kliknięciu przycisku "Kontynuuj". Zostaniesz poproszony o ponowne uruchomienie
komputera Mac. Jak mówi komunikat, będziesz mógł korzystać z komputera Mac podczas szyfrowania
(co jest niesamowite, jeśli mnie o to poprosisz). Możesz sprawdzić postęp, wracając do panelu
preferencji FileVault. Otrzymasz oszacowanie pozostałego czasu. Prawdopodobnie będzie to wiele
godzin, może więcej niż jeden dzień, jeśli masz duży dysk twardy.
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• Otwórz preferencje systemowe. Wybierz "Bezpieczeństwo i prywatność".

• W razie potrzeby odblokuj ten panel preferencji, klikając ikonę kłódki w lewym dolnym rogu.
Następnie wybierz zakładkę "FileVault"

• Kliknij przycisk "Włącz FileVault". Zostaniesz zapytany, gdzie chcesz przechowywać klucz odbierający.
Możesz zapisać to na swoim koncie iCloud, ale osobiście wolę je zapisać sam - w LastPass.

• Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlony klucz odzyskiwania. Ten krok jest absolutnie
kluczowy. Jeśli zgubisz ten klucz, nie będziesz w stanie odzyskać żadnego z plików, jeśli wystąpi problem
z komputerem. Ostrożnie zaznacz tekst na ekranie i skopiuj go, a następnie wklej do bezpiecznej notatki
w LastPass (instrukcje znajdują się w poprzednim rozdziale). Możesz również wkleić ten klucz do pliku
tekstowego i wydrukować go, a następnie zapisać go w bezpiecznym miejscu (takim jak sejf). Potrójnie
sprawdź, czy dokładnie skopiowałeś cały klucz. Następnie kliknij "Kontynuuj".

• Zanim przejdziesz dalej, będziesz musiał wprowadzić hasła dla każdego użytkownika w systemie.
Kliknij każdy przycisk "Włącz użytkownika" i wprowadź odpowiednie hasła.

• Po wprowadzeniu wszystkich haseł ponownie kliknij "Kontynuuj". Zostaniesz poproszony o ponowne
uruchomienie komputera Mac. Jak mówi komunikat, będziesz mógł korzystać z komputera Mac
podczas szyfrowania (co jest niesamowite, jeśli mnie o to poprosisz). Możesz sprawdzić postęp,
wracając do panelu preferencji Fil- eVault. Otrzymasz oszacowanie pozostałego czasu.
Prawdopodobnie będzie to wiele godzin, może więcej niż jeden dzień, jeśli masz duży dysk twardy.

Szyfruj również swoje kopie zapasowe (tylko OS X)
Jeśli do tworzenia kopii zapasowych używałeś zewnętrznego dysku twardego, powinieneś również
zaszyfrować ten dysk twardy. Kiedy ustawiliśmy to kilka rozdziałów temu, pominęliśmy ustawienie
szyfrowania - ponieważ chciałem mieć pewność, że najpierw skonfigurowałeś LastPass, abyś mógł
wygenerować i zapisać hasło do kopii zapasowej.
• Otwórz preferencje maszynowe czasu z paska menu.

• Kliknij przycisk "Wybierz dysk".

• Wybierz dysk z listy "Dostępne dyski", a następnie zaznacz pole "Zaszyfruj kopie zapasowe" u dołu.
Kliknij "Użyj dysku".

• Zostaniesz poproszony o podanie hasła i podpowiedzi. Wykonaj kroki opisane w poprzednim
rozdziale, aby wygenerować hasło kick-tyłek i zapisać je w bezpiecznej notatce w LastPass. Następnie
wklej to hasło tutaj (dwa razy). Aby uzyskać podpowiedź do hasła, wystarczy wpisać "LastPass", aby
wiedzieć, gdzie zostało zapisane to hasło.

• Teraz możesz kliknąć przycisk "Zaszyfruj dysk". Gdy już to zrobisz, zajmie to dużo czasu,
prawdopodobnie dłużej niż jeden dzień. Odpuść już. Nie musisz czekać na zakończenie, stanie się to w
tle.
Użyj bezpiecznego usuwania dla wrażliwych plików
Jeśli chcesz wyrzucić poufny plik, musisz zrobić coś więcej niż po prostu umieścić go w wirtualnym
koszu i "opróżnić" go. Jak omówiono w tym rozdziale, kiedy system operacyjny "usuwa" plik, to w

rzeczywistości nie kasuje bitów i bajtów, po prostu o tym zapomina. Oznacza to, że technicznie istnieje,
dopóki nie zostanie nadpisany nowym plikiem
Microsoft Windows
• Niestety, system Windows nie ma wbudowanej tej funkcji. Chociaż istnieje kilka bezpłatnych
narzędzi, które można pobrać, trudno mi jest polecić je mniejszym użytkownikom technicznym. Jeśli
jednak chcesz go wypróbować, zapoznaj się z następującymi dwiema opcjami:
• Eraser: http://eraser.heidi.ie/download.php
• Freeraser: http://www.pendriveapps.com/freeraser-portable-file-shredder/
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• Aby bezpiecznie opróżnić kosz, należy przytrzymać klawisz Command, klikając prawym przyciskiem
myszy Kosz. Powinien zmienić "Empty Trash" na "Secure Empty Trash", jak pokazano poniżej.

• Wybierz "Bezpieczne opróżnianie kosza". Gdy pojawi się następujące okno dialogowe, kliknij przycisk
"Bezpieczne opróżnianie kosza".

• Pamiętaj, że bezpieczne opróżnianie plików zajmuje dużo więcej czasu niż zwykłe opróżnianie kosza.
System operacyjny właściwie nadpisuje pliki, wiele razy, aby zapewnić, że starych danych nie da się
odzyskać.
Mac OS X 10.11
Opcja "Bezpieczne opróżnianie kosza" została usunięta w systemie OS X w wersji 10.11. Czemu?
Według Apple, ze względu na przenoszenie na nowsze typy dysków twardych na dyski Solid State Drive
(SSD), nie mogą zagwarantować, że bezpieczne usuwanie rzeczywiście zadziałało. Ponieważ nie było to

gwarantowane, postanowili nie dawać użytkownikom fałszywego poczucia bezpieczeństwa i po prostu
usunęli tę funkcję. Po stronie dodatniej, jeśli korzystasz z szyfrowania dysku twardego Apple (FileVault), wszystkie twoje pliki będą chronione (w tym usunięte). Z tego powodu, myślę, że w zasadzie
zorientowali się, że bezpieczne usuwanie nie było tak ważne. Niezależnie od tego, nie masz opcji od
wersji OS X 10.11.
Wymaż komputer, zanim się go pozbędziesz
Twój komputer prawdopodobnie zawiera dużo soczystych informacji o tobie. Zanim się go pozbędziesz
(sprzedaj, oddaj, a nawet oddaj), upewnij się, że nikt inny nie może uzyskać dostępu do Twoich danych.
Teraz, jeśli całkowicie zaszyfrowałeś dysk twardy, tak jak zalecałem, nie musisz próbować wymazywać
wszystkiego. Twoje dane są całkowicie niedostępne - całkowity bełkot, nawet dla NSA. Wszystko, co
musisz zrobić, to usunąć swoje konta. (Jeśli naprawdę chcesz się upewnić, spójrz na ostatni rozdział
książki, aby dowiedzieć się, jak bezpiecznie wytrzeć dowolny dysk twardy.)
Microsoft Windows
Oto jak przygotować komputer Windows do sprzedaży lub darowizny. Oczywiście, zanim to zrobisz,
prawdopodobnie będziesz chciał pełnej kopii zapasowej komputera. Po wykonaniu poniższych
czynności wszystkie dane znikną. Upewnij się więc, że najpierw wszystko zarchiwizowałeś!
Wykonaj następujące kroki dla każdego konta innego niż administrator na swoim komputerze:
• Jeśli masz konto iTunes, wyloguj się z iTunes i wycofaj autoryzację tego komputera. W iTunes wybierz
menu Sklep, a następnie "Wycofaj autoryzację tego komputera ...". Postępuj zgodnie z instrukcją.
• Wyloguj się z konta Microsoft i wszelkich innych kont w chmurze powiązanych z tym komputerem.
Po wykonaniu tych kroków dla wszystkich kont na komputerze, zaloguj się na konto administratora i
wykonaj następujące czynności:
• Powtórz powyższe kroki.
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "usuń". Wybierz "Usuń konta użytkowników" i usuń wszystkie
pozostałe konta na komputerze.
• Najprostszym krokiem w tym momencie jest utworzenie kolejnego konta administratora (za pomocą
kroków, które pokazałem ci wcześniej), a następnie usunięcie tego konta administratora. Nowe konto
administratora będzie świeże i nie ma żadnych danych. Możesz podać hasło następnemu właścicielowi.
Jeśli jednak chcesz być bardzo dokładny, powinieneś całkowicie przeinstalować system operacyjny.
Wykracza to poza zakres tej książki, ale możesz wyszukać w internecie hasło "Zainstaluj ponownie
system Windows", aby uzyskać pomoc. Jeśli nadal masz zainstalowany dysk instalacyjny Windows,
użyjesz go do ponownej instalacji systemu operacyjnego.
Mac OS X
Oto jak przygotować komputer Apple do sprzedaży lub darowizny. Oczywiście, zanim to zrobisz,
prawdopodobnie będziesz chciał pełnej kopii zapasowej komputera. Jeśli korzystasz z metody Time
Machine, możesz z łatwością użyć tej kopii zapasowej do przeniesienia wszystkich danych na nowy
komputer. Ale gdy wykonasz poniższe czynności, wszystkie te dane znikną. Upewnij się więc, że
najpierw wszystko zarchiwizowałeś! Wykonaj następujące czynności dla każdego konta
bezadministracyjnego na komputerze Mac:
Skonfiguruj Find My Mac (tylko OS X)

Jest to bardzo fajna funkcja dla laptopów, które są przenośne i mogą zostać zgubione lub skradzione.
Gdy ta funkcja jest włączona, będziesz mógł śledzić swój komputer Mac, wysyłać wiadomości na ekran,
a nawet zdalnie je blokować lub usuwać, jeśli uważasz, że został skradziony. Będziesz musiał założyć
darmowe konto iCloud, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie omówię tutaj tego procesu, ale zacznę.
• Otwórz Preferencje systemowe na laptopie (komputerze, który chcesz znaleźć).
• Otwórz preferencje iCloud.
• Jeśli nie założyłeś konta iCloud, możesz to zrobić tutaj. Kliknij "Utwórz Apple ID" pod pierwszym
polem tekstowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami tam, to bardzo proste. Pamiętaj jednak, aby zrobić
trzy rzeczy. Najpierw daj im konto "e-mail ratunkowy", jeśli masz drugie konto e-mail. Po drugie,
zaznacz to pole, aby włączyć Find My Mac. Na koniec, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić Find
My Mac na korzystanie z lokalizacji Twojego Macintosha, kliknij "Zezwalaj" - w przeciwnym razie
pokonasz cały cel. Instrukcje firmy Apple dotyczące tego, jak to zrobić.

• Możesz teraz używać swojego konta iCloud (w przeglądarce na innym komputerze lub przy użyciu
aplikacji Find My Mac na iPhonie lub iPadzie), aby zlokalizować ten komputer Mac, jeśli zostanie
zgubiony lub skradziony.
Nie ufaj innym komputerom
Kiedykolwiek używasz komputera, który nie jest twoim własnym, musisz uważać, co robisz. Czasami
złoczyńcy instalują oprogramowanie na publicznych komputerach, które może rejestrować każde
naciśnięcie klawisza z klawiatury - są one nazywane "kluczowymi rejestratorami". Tak więc wszystko,
co wpisujesz, jest gdzieś zapisane. Jeśli po prostu robisz jakieś wyszukiwania w sieci i korzystasz z witryn
internetowych, które nie wymagają logowania, nie musisz się naprawdę martwić, ponieważ nie
wpisujesz niczego naprawdę cennego. Należy jednak unikać wprowadzania poufnych danych, takich
jak hasła, numery ubezpieczenia społecznego, numery kart kredytowych i tak dalej. Nie ma znaczenia,
czy strona internetowa jest bezpieczna, informacja jest przechwytywana, zanim jeszcze dotrze do
formularza na stronie internetowej. Jeśli po prostu musisz użyć publicznego komputera do zalogowania
się na stronie internetowej, możesz wypróbować te techniki, aby się zabezpieczyć:
• Zaloguj się do skarbca LastPass za pomocą przeglądarki internetowej, używając jednego ze swoich
jednorazowych haseł (nigdy nie używaj swojego prawdziwego hasła głównego na publicznym
komputerze!). Nie będziesz mógł korzystać z wtyczki przeglądarki LastPass, ale możesz bezpośrednio

przejrzeć przechowalnię haseł, logując się do LastPass na swojej stronie internetowej
(www.lastpass.com). Możesz skopiować hasło z przechowalni i wkleić je do formularza logowania do
strony internetowej. Zrób punkt, aby skopiować i wkleić jakiś inny nonsensowny tekst, aby wyczyścić
zawartość schowka do kopiowania. Przekieruj to jednorazowe hasło na listę, ponieważ przestanie
działać.
• Możesz także spróbować pomylić klucz rejestratora. To jest ból w tyłku. Zacznij wpisywać hasło, jedną
literę na raz. Między każdą literą przejdź do innego miejsca - wyszukaj pole tekstowe, dokument
tekstowy, coś - i wpisz kilka innych losowych znaków. Klucz rejestrujący zarejestruje wszystkie te
sekwencje klawiszy w kolejności i nie będzie miał pojęcia, które znaki są częścią twojego hasła, a które
są tylko śmieciami, które wpisujesz gdzie indziej.
• Pamiętaj, aby wylogować się ze wszystkich stron internetowych, gdy skończysz, zwłaszcza LastPass!
• Jeśli używasz komputera w domu przyjaciela, możesz zapytać, czy ma on konto logowania gościa, z
którego możesz skorzystać. Jeśli tak, wyloguj się, gdy skończysz.
Unikaj obcych / nieznanych urządzeń USB
Hakerzy znaleźli strasznie zły błąd bezpieczeństwa na zwykłych urządzeniach USB, zwanych "BadUSB".
To pozwala złym facetom przekradać złośliwe oprogramowanie do urządzenia USB, do którego
komputer będzie miał dostęp po podłączeniu. Nie chodzi tylko o dyski flash USB lub dyski twarde, każde
urządzenie USB ma niewielką ilość wbudowanej pamięci system operacyjny działa zawsze, gdy
podłączone jest urządzenie USB. Ponadto wiele urządzeń USB pozwala na zapisywanie tej pamięci, a
nie tylko jej odczytanie, więc gdy komputer zostanie zainfekowany, może przekazać to złośliwe
oprogramowanie na inne urządzenia USB. Trzeba traktować to jak śmiertelną chorobę przenoszoną
drogą płciową, na którą nie ma lekarstwa i żadnej ochrony. Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby
uniknąć BadUSB.
• Uzyskaj swoje urządzenia USB od renomowanego sprzedawcy. Upewnij się, że są nowe i nieotwarte.
• Nie kupuj używanych urządzeń USB.
• Nie używaj urządzeń USB od innych osób.
• Nigdy nie podnoś dysku flash USB, który znajduje się w pobliżu i podłącz go do komputera.
• Ustaw komputer tak, aby blokował się od razu. Nie zostawiaj go samego z odblokowanymi innymi
osobami. Pokazano już, że złoczyńcy mogą całkowicie włamać się do komputera w mniej niż minutę,
podłączając urządzenie BadUSB. Nigdy się nie dowiesz, że tam byli.
Nie używaj programu Adobe Reader
Adobe Flash nie jest jedynym popularnym programem, który jest notorycznie niebezpieczny i ma wiele
błędów. Popularna aplikacja do przeglądania plików PDF32 o nazwie "Reader" jest również znana z
wielu problemów. To nie jest problem z Mac OS X, ponieważ Apple zapewnia doskonałą przeglądarkę
plików PDF o nazwie Preview. W systemie Windows powinieneś rozważyć pobranie i zainstalowanie
nowej aplikacji do czytania plików PDF.
• Jeśli potrzebujesz prostej, szybkiej aplikacji do czytania plików PDF, sugerowałbym czytnik PDF
Sumatra.
http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf- reacler.html

• Jeśli chcesz mieć w pełni funkcjonalny czytnik PDF, który pozwoli ci również tworzyć pliki PDF,
wypróbuj czytnik Nitro PDF. https://www.gonitro.com/pdf-reader
Odłącz lub osłoń kamery internetowe, gdy nie są używane
To zabrzmi paranoicznie, ale tak naprawdę jest. Możliwe jest zdalne włączanie niektórych kamer i
obserwowanie, co robią ludzie, w niektórych przypadkach nawet bez włączania światła
sygnalizującego, że kamera internetowa jest aktywna. Zwykle wymaga to, aby komputer został
zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie lub router Wi-Fi - co oznacza, że jeśli masz ten problem,
prawdopodobnie masz też inne. Niemniej jednak odłączyłem kamery internetowe, jeśli ich nie
używasz. Jeśli są wbudowane w komputer, możesz po prostu umieścić na nim mały napis Post-It, który
możesz łatwo usunąć, gdy chcesz korzystać z aparatu.

LAN, Słodki , LAN
W tej części omówimy twoją sieć domową. Nawet jeśli masz tylko jeden komputer podłączony do
Internetu, nadal masz techniczną sieć. Zacznijmy od zidentyfikowania części Twojej sieci domowej często nazywanej siecią lokalną lub siecią LAN. Aby twój komputer mógł połączyć się z Internetem
(często nazywanym siecią rozległą lub WAN), musisz najpierw mieć usługę internetową - często
nazywaną usługą "szerokopasmową" lub "szybkim Internetem". Dla większości osób jest to
zapewniane przez ich firmę kablową lub telefoniczną34. Na obszarach wiejskich możesz uzyskać usługę
internetową od firmy satelitarnej. W niektórych obszarach metropolitalnych można teraz uzyskać
dostęp do Internetu za pomocą kabla światłowodowego. Niezależnie jednak od sposobu, w jaki łączysz
się z Internetem, firma udostępniająca tę usługę nazywa się Twoim dostawcą usług internetowych
(ISP). Gdzieś w twoim domu będziesz miał skrzynkę, którą ta firma ci dostarczyła, która pozwoli ci
podłączyć twój komputer. To pudełko jest zwykle nazywane modemem (co jest skrótem od
modulatora-demodulatora). Typowy modem wygląda jak na poniższym rysunku.

Modem konwertuje typowy protokół internetowy (rozumiany przez komputer) na specjalny protokół
umożliwiający komunikację przez linie telefoniczne, linię kablową, kabel światłowodowy lub łącze
satelitarne. To urządzenie ma przypisany adres IP (Internet Protocol) i podobnie jak adres w twoim
domu, jest powiązany z tobą (lub twoim kontem). Kiedy twój komputer komunikuje się z Internetem,
adres zwrotny na wszystkich jego pakietach jest twoim adresem IP. W najprostszym przypadku
wystarczy podłączyć komputer bezpośrednio do tego modemu i gotowe. To jest twoja cała sieć. Jednak
wielu z nas ma dziś w domach więcej niż jedno urządzenie, które chce uzyskać dostęp do Internetu. W
takim przypadku potrzebny jest inny sprzęt zwany routerem. Twój ISP daje ci tylko jeden adres IP. Jeśli
masz wiele urządzeń, potrzebujesz sposobu, aby nadać urządzeniom własne adresy, przynajmniej w
domu - tak, aby każde z tych urządzeń mogło prowadzić własne rozmowy z innymi przedmiotami w
Internecie.Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli masz wiele urządzeń w sieci domowej, często rozmawiają
ze sobą. Oznacza to, że wysyłają między sobą informacje, które nie mają na celu opuszczenia domu.
Może przesyłasz strumieniowo muzykę z komputera do zestawu kina domowego lub drukujesz
dokument z laptopa na drukarkę sieciową. W takim przypadku wszystkie informacje są całkowicie w
twojej sieci. To tak, jakby ktoś w marketingu wysłał paczkę do działu sprzedaży za pośrednictwem
wewnętrznej firmowej poczty - US Postal Service nigdy nie widzi ani nie wie o tym, jest całkowicie

wewnętrzna i prywatna. Przekonamy się, dlaczego jest to ważne w następnej sekcji. Większość
dzisiejszych routerów to routery bezprzewodowe. Jest to małe pudełko, które często ma jedną lub
więcej małych anten i jest bezpośrednio podłączone do modemu za pomocą kabla zwanego kablem
Ethernet. Będzie wyglądać jak obraz poniżej.

Kable Ethernetowe są trochę jak kable telefoniczne - zwykle mają trochę obrzydliwe rzeczy na końcu,
które zatrzaskują się na miejscu. Kable Ethernet to najpopularniejsze kable, które są używane do
bezpośredniego łączenia urządzeń z siecią. Skrzynka routera jest następnie podłączona do wszystkich
innych urządzeń w domu, które potrzebują dostępu do Internetu - przewodowo z kablem Ethernet lub
bezprzewodowo połączonym bezprzewodowo. Połączenie bezprzewodowe nosi nazwę Wi-Fi lub
czasami 802.11. Sieci tworzone przez routery Wi-Fi są powszechnie nazywane bezprzewodowymi
sieciami LAN lub WLAN. (Wiem ... czy nie mogliby wymyślić czegoś mniej mylącego? LAN, WAN, WLAN
- naprawdę? Nie strzelajcie do posłańca, ludzie.) Istnieje wiele wersji Wi-Fi - z biegiem lat ulepszone
rzeczy i nadano im różne nazwy, takie jak 802.11b, 802.11g, 802.11n, a ostatnio 802.1 lac. Ale wszystko,
co musisz wiedzieć, to to, że router działa jak wewnętrzna prywatna poczta - router pozwala wszystkim
urządzeniom w twoim domu mieć prywatne adresy w twoim domu, aby rozmawiać ze sobą i dzielić
jeden publiczny internet adres do komunikacji ze światem zewnętrznym. Wiele firm (hoteli, kawiarni,
restauracji, lotnisk, bibliotek) często zapewnia klientom bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do
Internetu - te lokalizacje są nazywane "punktami dostępowymi Wi-Fi". To prawie wszystko. Twoja sieć
domowa w pigułce. Masz modem, router i kilka urządzeń podłączonych do tego routera (przewodowo
lub bezprzewodowo). Do tych urządzeń należą komputery stacjonarne, laptopy, smartfony, drukarki i
tablety. Teraz widzimy także inne urządzenia łączące: telewizory, telewizory strumieniowe (takie jak
Apple TV lub Roku), rejestratory DVR, urządzenia domowe, termostaty, a nawet żarówki. Teraz, gdy
znamy te elementy w układance sieci domowej, rzućmy okiem na zagrożenia i jak ich uniknąć.
MODEM
Modem dostarczony przez usługodawcę internetowego jest na ogół czymś, nad czym nie możesz
zapanować, co sprawia, że osoba dbająca o bezpieczeństwo jest zdenerwowana. Co gorsza, wielu
dostawców usług internetowych zapewnia obecnie produkt combo: modem i router Wi-Fi w jednym jak wygodne! To jeszcze gorsze. Czemu? Ponieważ to, co najlepsze dla twojego ISP, nie jest tym samym,
co dla ciebie najlepsze35. Router sieciowy robi dwie ważne rzeczy: jest to ściana pomiędzy twoją siecią
a resztą dzikiego, wełnianego Internetu, a także jest hubem dla całego ruchu danych w twojej sieci

domowej. Nie ma po prostu powodu, by ufać twojemu ISP, by wykonywał te krytyczne funkcje. Chociaż
usługodawcy internetowi zazwyczaj starają się chronić sieć domową przed złymi aktorami w Internecie,
nie mają żadnego powodu, aby chronić swoją prywatność lub izolować od własnego leku. Co więcej,
chcesz mieć pełną kontrolę nad konfiguracją swojego routera Wi-Fi, a twój ISP może nie dać ci tego
dostępu. Z tych tylko powodów zdecydowanie sugeruję, aby zawsze wstawiać swój router między
komputerem a modemem ISP. Podstawowe modele są dość tanie, a ta książka może pomóc w jej
skonfigurowaniu. Oto ciekawa historia, która pomoże zilustrować mój punkt widzenia. W ciągu
ostatniego roku Comcast (największy dostawca usług internetowych w USA dzięki zdrowemu marży)
rozpoczął wdrażanie nowej usługi dla klientów o nazwie Xfinity Wi-Fi. Dzięki tej usłudze klienci Comcast
mogą korzystać z "milionów" darmowych hotspotów Wi-Fi na całym świecie. Brzmi świetnie, prawda?
Czego nie lubić? Cóż, osiągnęli to, zamieniając prywatne modemy kablowe w publiczne punkty dostępu
- to znaczy, że włączyli tę funkcję w domowym modemie kablowym, aby klienci w pobliżu (lub w domu)
mogli połączyć się z Internetem za pomocą sprzętu. Chociaż jestem pewien, że klienci Comcasta w jakiś
sposób nie wyrazili zgody Comcasta, aby zrobić to gdzieś w ich umowie licencyjnej, jestem skłonny
założyć się, że większość ludzi nie miała pojęcia, że to robią. Twój modem jest przecież sprzętem
Comcast - nie twoim. Zapewniają ci usługę, a ta umowa z pewnością pozwala im oferować inne usługi
przy użyciu ich sprzętu. (Właśnie przeczytałem, że dwaj klienci w San Francisco składają w tej sprawie
pozew zbiorowy z Comcast). Kiedy to zostało zrozumiane, ludzie słusznie mieli poważne pytania
dotyczące tej usługi. Czy to nie spowolni mojego połączenia z Internetem (konieczność dzielenia się
nim z innymi)? Czy to zapewni obcym dostęp do mojej sieci domowej? Co się stanie, jeśli ktoś użyje
mojego połączenia z Internetem do robienia nielegalnych rzeczy - czy nie będzie to wyglądało tak,
jakbym to robił? Comcast ma częściowe odpowiedzi na te obawy i istnieje sposób na zrezygnowanie z
tego programu poprzez zmianę preferencji konta online. Ale prawdziwe pytanie brzmi: czy ufasz, że
twój ISP robi to, co dla ciebie najlepsze (w przeciwieństwie do tego, co jest dla nich najlepsze)? Jeśli
Comcast zmieni zdanie lub zdecyduje się zaoferować inną taką funkcję w przyszłości, jak
prawdopodobne jest, abyś był odpowiednio poinformowany o tym? Czy otrzymasz możliwość
rezygnacji? Najprostszym rozwiązaniem jest użycie własnego routera. Jeśli twój ISP dostarczył ci
modem i router Wi-Fi, zadzwoniłbym do nich i poprosiłbym o wyłączenie części Wi-Fi. Jeśli jesteś
klientem kom- putowym, w miarę możliwości zrezygnowałbym z programu Xfinity Wi-Fi.
WI-FI ROUTER
Twój router Wi-Fi jest prawdopodobnie najważniejszą częścią Twojej sieci pod względem twoich
ogólnych zabezpieczeń internetowych. Jest to prawdopodobnie najbardziej skomplikowany, ponieważ
wykonuje wiele ważnych funkcji. Zrozumienie, jak poprawnie skonfigurować router Wi-Fi nie jest
łatwe, ale właśnie dlatego kupiłeś tę książkę! Przeprowadzę Cię przez podstawowe ustawienia, o które
musisz się martwić, i pokaż, jak je odpowiednio skonfigurować. Zanim przejdziemy do szczegółów,
omówmy kluczowe funkcje routera Wi-Fi. Jak wspomniałem we wcześniejszych sekcjach, jedną z
podstawowych funkcji routera jest służenie jako bariera między twoją prywatną siecią domową a
szerszym, publicznym Internetem. Niezależnie od tego, ile urządzeń masz w domu, świat zewnętrzny
widzi wszystkie Twoje pakiety jako pochodzące z jednego adresu - twojego publicznego adresu IP.
Router dba o dostarczanie całego ruchu przychodzącego do właściwego urządzenia w domu. Ta funkcja
nazywa się translacją adresów sieciowych (NAT) i omówiliśmy to wcześniej. Jednak twój router ma o
wiele więcej. Złam to. Podstawową funkcją routera jest działanie jako granica pomiędzy twoją
prywatną siecią domową a publicznym Internetem. Ponownie, jest to jak wewnętrzna usługa pocztowa
w twoim domu, pozwalająca wszystkim urządzeniom w twojej sieci rozmawiać ze sobą, a jeśli to
konieczne, nawiązywać połączenia pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi a zewnętrznymi,
publicznymi serwerami i usługami. W rzeczywistości router jest odpowiedzialny za przypisywanie
adresów pocztowych (czyli adresów IP) do wszystkich urządzeń w sieci. Czyni to za pomocą Dynamic

Host Control Protocol lub DHCP. Gdy podłączysz urządzenie do sieci lub zezwolisz, aby nowe urządzenie
łączyło się bezprzewodowo, to urządzenie musi mieć adres IP, aby móc komunikować się z czymkolwiek
innym w sieci - a router jest odpowiedzialny za przekazywanie tych adresów. Czasami chcemy nawet
chronić rzeczy w naszym domu przed sobą. W tej nowej erze Internetu rzeczy (IoT) nasze domy będą
zawierać różnego rodzaju "inteligentne" urządzenia, które chcą rozmawiać ze sobą lub z Internetem.
Ale to nie znaczy, że powinniśmy pozwolić im wejść do naszych prywatnych sieci domowych. Wiele
nowoczesnych routerów Wi-Fi ma funkcję "sieci gościnnej", która pozwala chronić prywatny ruch w
sieci domowej, jednocześnie oferując odwiedzającym i inteligentnym urządzeniom dostęp do
Internetu. To jak posiadanie dwóch oddzielnych routerów Wi-Fi w jednym. Ale czy na prawdę Cię to
obchodzi? Cóż, w rosyjskich mediach jest ciekawa historia o chińskich urządzeniach - szczególnie
czajnikach i żelazkach do ubrań - z wbudowanymi fałszywymi chipami Wi-Fi. Po włączeniu, tajne żetony
szukają niezabezpieczonych sieci Wi-Fi i próbują rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie na
komputerach w sieci. Czy to prawda? Nie wiem Ale takie rzeczy są możliwe, niezależnie od tego, czy ta
konkretna historia jest prawdziwa, czy nie - i nawet jeśli nie dzieje się to teraz, możesz założyć się, że
ktoś będzie próbował ją w niedalekiej przyszłości. Jak już wspominaliśmy wcześniej, większość
routerów ma wbudowaną funkcję zapory ogniowej, która w konkretny sposób uniemożliwia
zewnętrznym jednostkom wnikanie w twoją prywatną sieć domową, chyba że wyraźnie na to zezwolisz
lub coś w twoim domu zainicjuje rozmowę. Routery działają także jako policjant ruchu drogowego,
kierujący ruchem w sieci. Router może pozwolić na większy ruch niż niektóre inne, na przykład
umożliwiając swobodny przepływ strumieni wideo na żywo podczas wysyłania zapytań Google na
koniec linii. Pakiety informacji audio i wideo są bardzo czasochłonne - jeśli te pakiety są opóźnione lub
utracone, będziesz mieć problemy z muzyką lub strumieniowymi filmami. Jednak rzeczy takie jak
zapytanie do Google o lokalne restauracje lub sprawdzanie poczty e-mail mogą trochę poczekać, jeśli
to konieczne (i przez "trochę" mówię ułamki sekundy). Jest to określane jako Quality of Service (QoS)
- niektóre pakiety sieciowe są bardziej "ważne" niż inne. Routery Wi-Fi umożliwiają bezprzewodowe
łączenie się z siecią domową. Ta funkcja, choć niezwykle poręczna, niesie ze sobą wiele problemów
związanych z bezpieczeństwem. Zamiast fizycznie podłączać kabel Ethernet do routera, aby uzyskać
dostęp do sieci, możesz teraz podłączyć swój laptop lub inne inteligentne urządzenie przez eter, po
prostu zmieniając ustawienie. Zamiast być fizycznie w domu, z Wi-Fi musisz być tylko w pobliżu domu
- jak obok lub zaparkować na ulicy. Aby chronić swoją sieć, Wi-Fi ma pewne opcje zabezpieczeń, które
ograniczą dostęp do Twojej sieci. Należą do nich dodawanie szyfrowania, uwierzytelnianie, a nawet
pewne dobre zabezpieczenia przez zaciemnienie. Istnieje jednak wiele dodatkowych funkcji dla
wygody, które ujawniły pewne słabości
VIRTUAL PRIVATE NETWORK
Innym ważnym narzędziem w arsenale bezpieczeństwa sieci jest Virtual Private Network lub VPN. Jeśli
słyszałeś już ten termin wcześniej, to prawdopodobnie dlatego, że pracowałeś w dużej firmie.
Najczęstszym zastosowaniem sieci VPN jest umożliwienie pracownikom podróżującym lub pracującym
na odległość dostępu do dużej sieci korporacyjnej, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, tak jakby
znajdowali się w głównym biurze. Oznacza to, że umożliwia on zdalnym pracownikom dostęp do poczty
elektronicznej, plików i wewnętrznych stron internetowych (zasobów, które są normalnie
zablokowane dla wszystkich zewnętrznych dostępu), tak jakby znajdowali się w głównym biurze,
podłączeni do lokalnego portu sieciowego lub podłączeni do budynku Wi-Fi. VPN rozszerza prywatną
sieć korporacyjną (lub LAN) poza granice firmy. W ten sposób tworzy się wirtualna sieć prywatna - nie
jest ona sztywna, ale działa tak, jak jest. Pozwala to osobie podłączonej do publicznego Internetu z
dowolnego miejsca wyglądać tak, jakby były połączone z prywatną, wewnętrzną siecią korporacyjną.
Ponadto połączenie to jest całkowicie ukryte przed innymi osobami w publicznym Internecie, mimo że
pakiety informacji swobodnie przepływają między komputerem mobilnym a siecią korporacyjną z

powrotem w siedzibie głównej. To jakby mieć prywatny, nieprzejrzysty rurociąg z twojego komputera
do biura. W rzeczywistości połączenia VPN są często określane jako "tunele" z tego powodu.
Powiedzmy, że byłeś zamknięty w swoim zamku, z armią najeźdźcą u twoich bram, oblegając swoją
fortecę. Chciałbyś móc wysyłać komunikację do swoich sojuszników na zewnątrz, być może wysłać
pomoc. Nie możesz po prostu wysłać posłańca z głównej bramy, prawda? Ale co by było, gdybyś miał
tajny tunel pod zamkową ścianą, który biegałby dwie mile do pobliskiej twierdzy. Wtedy możesz
wysyłać posłańców, a nawet pozwolić, by przyszli posłańcy, a otaczająca cię armia nie będzie miała
pojęcia, co się dzieje. W rzeczywistości, nawet gdyby wiedzieli, że to się dzieje, nic nie mogą zrobić,
chyba że mogliby w jakiś sposób dowiedzieć się, gdzie został pochowany tunel. Jeśli tunel był
wystarczająco szeroki, twoi ludzie mogliby przychodzić i wychodzić, jak im się podoba. To jest analogia
do korporacyjnej "VLAN" (wirtualnej sieci LAN). Ale VPN mają inne bardzo interesujące zastosowania
poza światem korporacyjnym i zaczynają być bardziej popularne wśród zwykłych, codziennych
użytkowników Internetu. Spójrzmy raz jeszcze na naszą analogię. Sieć VPN przypomina konfigurację
tunelu między Tobą a inną siecią. Ten tunel jest zasadniczo w 100% impregnowalny i nieprzejrzysty dla
widzów z zewnątrz. Mogą wiedzieć, że tam jest, ale nawet jeśli tak, nie wiedzą, gdzie to idzie. Dla celów
tej analogii jest to prawie jak magiczny portal: kiedy przejdziesz przez to, natychmiast przeniesiesz się
do innego miejsca. Jak możemy użyć takiej rzeczy? Cóż, powiedzmy, że z jakiegoś powodu podróżujesz
po całym świecie - biznes lub przyjemność, to nie ma znaczenia. Ale chcesz mieć dostęp do rzeczy na
swoim domowym komputerze, może muzyki, filmów lub plików. Możesz utworzyć tunel VPN, który
połączy twój laptop lub tablet przez publiczny Internet, w połowie drogi dookoła świata, z powrotem
do sieci domowej - tak jakbyś siedział w swoim salonie. (Okay, opóźnienie nastąpi, jeśli będziesz daleko,
ale nadal będziesz mieć pełny dostęp do swoich rzeczy.) Ale co jeśli chcesz uzyskać dostęp do
ulubionych serwisów internetowych podczas podróży, takich jak Net-flix lub Pandora lub Spotify?
Wszystkie trzy z tych usług są ograniczone - zwykle działają tylko wtedy, gdy uzyskujesz do nich dostęp
z kraju lub regionu. Dzięki usłudze VPN możesz utworzyć tunel lub portal z dowolnego miejsca w kraju
pochodzenia i wyświetlać się w tych usługach tak, jakbyś był krajem. Cały ruch sieciowy przechodzi
przez ten tunel i pojawia się w dowolnym miejscu (większość usług VPN oferuje wiele lokalizacji
lokalnych "punkt wyjścia"). Na przykład latem możesz być we Włoszech, ale jeśli chodzi o Netflix, to
naprawdę jesteś w Seattle w stanie Waszyngton, ponieważ zwrotny adres IP wszystkich pakietów
sieciowych znajduje się w Seattle w stanie Waszyngton. Dzieje się tak, ponieważ w tym obszarze
znajduje się serwer VPN, który jest drugim końcem tunelu. Ostatnio jednak firmy te zaczęły blokować
dostęp do znanych adresów usług VPN, więc ta technika jest chybiona. Jak można się domyślić, innym
doskonałym zastosowaniem VPN jest prywatność. Możesz kupić swój serwis internetowy z TimeWarner Cable, ale może nie chcesz, żeby śledzili to, co robisz. Co więcej, jeśli jesteś w jakimś miejscu z
darmowym, otwartym Wi-Fi, nie chcesz, aby wszystkie osoby w pobliżu były w stanie sniffować pakiety,
które wysyłasz i odbierasz. Och, tak ... mogą to zrobić. Jest bezprzewodowy. Transmisujesz swoje dane
bezkrytycznie do wszystkich w promieniu kilkudziesięciu stóp. Teraz, jeśli twoje połączenia są
zaszyfrowane (HTTPS zamiast HTTP), wtedy ruch do iz tych konkretnych stron nie może być wciągany
na świeżym powietrzu ... ale nie wszystkie witryny używają szyfrowania, choć w zeszłym roku dostał
dużo lepiej. Kilka lat temu, zgodnie z SSL Pulse36, tylko około 24% najpopularniejszych witryn korzysta
z HTTPS. Teraz szacują, że prawie 40% dzisiejszych stron internetowych ma odpowiednią obsługę
HTTPS. Inicjatywy przemysłu i rządów znacznie ułatwiły przyjęcie HTTPS, ale wciąż mamy przed sobą
długą drogę. Jeśli więc często korzystasz z publicznych hotspotów Wi-Fi, powinieneś poważnie
rozważyć zarejestrowanie się w usłudze VPN.
Zdobądź swój własny router
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, powinieneś kupić własny domowy router. Nawet jeśli modem otrzymany
od dostawcy usług internetowych ma wbudowany router, ze względu na ochronę prywatności nie

należy go używać. Nawet jeśli masz tylko jeden komputer, powinieneś wstawić swój router między nim
a modemem.
• Istnieje wiele dobrych marek do wyboru. Chciałbym pójść z czymś takim jak Linksys, NetGear, Belkin,
D-Link lub Apple.
• Prawdopodobnie dostanę router Wi-Fi - jest po prostu zbyt wiele fajnych rzeczy, które wymagają
połączenia Wi-Fi, a twoi przyjaciele i rodzina docenią bezpłatny, bezpieczny dostęp do Internetu w
domu. Zawsze możesz wyłączyć część Wi-Fi, gdy jej nie potrzebujesz, jeśli chcesz być super
paranoikiem.
• Routery Wi-Fi są dość łatwe do skonfigurowania w dzisiejszych czasach. Należy jednak unikać
używania chronionej konfiguracji Wireiess (WPS). Chociaż ta technika jest bardzo wygodna, to jest
również obarczona problemami bezpieczeństwa. Po prostu użyj "starej szkoły" metody ustawiania
hasła i wprowadzania go na urządzeniach Wi-Fi, które chcesz podłączyć do sieci.

Zablokuj Wi-Fi
Zawsze ustawiaj hasło dostępu do sieci Wi-Fi. (Twoja strona administratora routera może nazywać to
"kluczem", "kluczem wspólnym" lub "hasłem"). Hasło to powinno być dość mocne, ale nie musi być
zwariowane. Ludzie wciąż muszą znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi, aby spróbować zhakować to, co
ogranicza liczbę atakujących. Chciałbym użyć krótkiej frazy, którą łatwo powiedzieć i zapamiętać, może
12-15 znaków.
Użyj WPA2
Użyj protokołu Wireless Protected Access 2 (WPA2) do szyfrowania Wi-Fi. Absolutnie nie używaj Wired
Equivalent Privacy (WEP) - jest to stara technologia, która została złamana dawno temu i nie jest
bezpieczna. WPA jest w porządku, ale WPA2 jest lepsze. Jeśli istnieje opcja WPA Personal lub WPA
Enterprise, powinieneś użyć WPA Personal.
Ustaw silne hasło dla strony administratora routera
Router otrzyma domyślny identyfikator użytkownika i hasło, aby skonfigurować sam router za
pośrednictwem strony administratora (192.168.x.x). Możesz zmienić ten identyfikator i hasło.
Przynajmniej zmień hasło na coś silnego. Wygeneruj hasło za pomocą LastPass i tam zapisz. Ponieważ
jest to strona internetowa, LastPass powinien ją wypełnić, więc może to być naprawdę silne hasło
losowe.
Wyłącz transmisję SSID
Nie jest to bezwzględnie konieczne, ale może być pomocne "bezpieczeństwo przez zaciemnienie", jeśli
w pobliżu jest wiele osób, np. W kompleksie mieszkaniowym. Zasadniczo mówisz swojemu routerowi,
aby nie emitował swojej nazwy sieci (identyfikatora usługi SSID), aby osoby znajdujące się w pobliżu
mogły skanować dostępne sieci, ale nic nie zobaczą. Aby dołączyć do swojej sieci, oni (i Ty) będą musieli
ręcznie ustawić połączenie, podając nazwę sieci (SSID) i hasło
Wyłącz zewnętrznego administratora
Niektóre routery pozwalają na zalogowanie się na swoich stronach administratora spoza sieci, czyli z
publicznego Internetu lub WAN. To prawie nigdy nie jest konieczne i bardzo ryzykowne. Jeśli znajdziesz
tę funkcję na routerze, wyłącz ją

Wyłącz usługi zewnętrzne
Niektóre routery mają również takie usługi, jak Universal Plug and Play (uPNP) i telnet włączone na
zewnątrz sieci, po stronie WAN. Ponownie, to prawie nigdy nie jest potrzebne i po prostu daje hakerom
inne miejsce, w którym można poszukać słabych punktów - jeśli masz włączone po stronie WAN, wyłącz
je.
Włącz sieć gości
Jeśli twój router obsługuje gościnną sieć Wi-Fi, musisz ją włączyć. Dzięki temu osoby odwiedzające Twój
dom mają dostęp do Internetu, ale nie do zwykłej sieci domowej. Pamiętaj również, aby ustawić hasło
dla sieci gościa. Możesz umieścić to hasło na swojej lodówce lub coś w tym rodzaju, aby Twoi goście
mogli z łatwością je zobaczyć i skopiować na smartfon lub cokolwiek innego.
Umieść urządzenia "Internet of Things" w sieci dla gości
Jeśli masz w domu inteligentne urządzenia, takie jak termostaty, lodówki, inteligentne telewizory,
cyfrowe ramki obrazu Wi-Fi, żarówki, tostery, cokolwiek ... umieść je w sieci Wi-Fi gościa, a nie w
zwykłym Wi-Fi sieć. Jeśli te urządzenia muszą tylko rozmawiać z czymś w Internecie lub sobie
nawzajem, nie ma powodu, aby dawać im dostęp do czegokolwiek innego w domu. Pamiętaj jednak,
że jeśli nie używasz "inteligentnych" funkcji, nie przejmuj się podłączaniem urządzenia do sieci. Na
przykład, jeśli używasz telewizora tylko do zwykłych funkcji telewizyjnych, nie ma potrzeby łączenia go
z Internetem
Wyłącz Wi-Fi swojego dostawcy Internetu
Jeśli modem twojego ISP ma wbudowaną Wi-Fi, zadzwoń do swojego usługodawcy internetowego i
poproś o jego wyłączenie. Zakładając, że masz własny router Wi-Fi (patrz wyżej), nie potrzebujesz WiFi dostawcy Internetu i nie ma powodu, aby go zostawić - jest to po prostu inny sposób, w jaki ktoś
może spróbować dostać się do twojej sieci domowej.
Zrezygnuj z Wi-Fi Xfinity
Jeśli Comcast jest Twoim dostawcą usług internetowych, zadzwoń do nich i powiedz, że chcesz
zrezygnować z ich usługi Wi-Fi Xfinity (1-800-XFINITY). Możesz prawdopodobnie wyłączyć to samemu,
jeśli chcesz spróbować. Według Comcast, wykonaj następujące czynności:
• Odwiedź moje konto pod adresem
https://customer.comcast.com/
• Kliknij "Użytkownicy i preferencje"
• Następnie wybierz "Zarządzaj XFINITY Wi-Fi"

Użyj ShieldsUp, aby sprawdzić luki
Jeden z moich ulubionych ochroniarzy, Steve Gibson, ma stronę internetową, która pomoże ci
sprawdzić, czy twój router lub modem ma jakieś oczywiste słabości. To usługa o nazwie ShieldsUp (w
odniesieniu do Star Trek Enterprise, przypuszczam).
• Przejdź do tej strony internetowej:
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2

• Przeczytaj mały blurb w pudełku, a następnie kliknij "Kontynuuj".
• Kilka następnych stron jest trochę trudnych do naśladowania. Najpierw kliknij duży żółty przycisk
"Natychmiastowy test eksplantacyjny". To powinno potwierdzić, że wyłączyłeś zewnętrzny dostęp do
protokołu PPP.
• Następnie, w zabawnej tabeli poniżej, kliknij srebrny przycisk "Porty wspólne" ... lub jeśli chcesz
przejść do pełnego pochylenia, kliknij przycisk "Wszystkie paczki serwisowe". Skanuje system, aby
sprawdzić, czy któryś z tych portów akceptuje żądania z zewnątrz - a nie powinny. Jeśli Twój raport nie
jest zielony, powinieneś skorzystać z witryny, aby dalej szukać. Być może będziesz musiał wrócić do
strony administratora routera, aby wyłączyć więcej urządzeń po stronie WAN.
Rozważ skorzystanie z VPN
Jak omówiliśmy w rozdziale, jeśli często używasz hotspotów Wi-Fi na lotniskach, w restauracjach,
kawiarniach itp., Powinieneś poważnie rozważyć rejestrację usługi VPN. Czasami twoje urządzenie lub
laptop będzie automatycznie łączyć się z tymi sieciami, a często będziesz mieć aplikacje na smartfony
lub aplikacje działające w tle, które automatycznie będą wysyłać i odbierać informacje, gdy tylko będą
połączone. Ponadto, VPN może być bardzo przydatny dla międzynarodowych podróżnych, którzy chcą
uzyskać dostęp do usług, które są ograniczone do ich rodzinnego regionu (np. Netflix).
• Do komputerów Mac i produktów Apple polecam Cloak. To proste i świetnie się nadaje. Mają
bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Jeśli ci się podoba, mają co najmniej dwa plany, w zależności od
tego, ile zamierzasz używać Internetu po podłączeniu do VPN.
• W systemie Windows dostępnych jest wiele opcji, z których niektóre są bezpłatne (z reklamami).
Chciałbym sprawdzić CyberGhost lub HotSpot Shield. Mają wersje bezpłatne i płatne.

PRAKTYKA BEZPIECZNEGO SURFINGU
Trudno uwierzyć, że World Wide Web ma ponad 20 lat. Choć technicznie wprowadzony w 1991 roku
przez Tima Bernersa-Lee, większość ludzi nie wiedziała o tym aż do połowy lat 90-tych. Internet, jaki
znamy dzisiaj, rozpoczął się pod koniec lat dziewięćdziesiątych wraz z boomem "kropka com" i
późniejszym popiersiem. Przeszliśmy długą drogę od wczesnych lat Mosaic i Netscape Navigator
(pierwsze popularne przeglądarki internetowe). Strony internetowe przeszły od prostych bloków
tekstu i hiperłączy do niesamowicie potężnych i złożonych stron internetowych, które mogą zrobić
prawie wszystko. Wiele zadań, które zostały zdegradowane do ciężkich aplikacji, takich jak Photoshop
i Microsoft Office, przechodzi obecnie w "chmurę". Dzięki szybkim łączom internetowym i
zaawansowanym technologiom "Web 2.0" można teraz robić wiele w ramach swojej przeglądarki
internetowej. W rzeczywistości Google stworzył nawet zupełnie nowy system operacyjny o nazwie
Chrome OS, który jest w istocie przeglądarką internetową, która działa jako pełnoprawny system
operacyjny dla komputerów stacjonarnych. (Ten system operacyjny jest podstawą bardzo popularnych
i niedrogich laptopów na Chromebooka.) Wiele z tego, co robimy dzisiaj na naszych komputerach, to
surfowanie po Internecie. (Muszę przyznać, że nigdy nie zrozumiałem tego wyrażenia ... czy nie
"czołgałbyś się" po sieci, a nawet utknął w sieci! Ale surfowanie? Myślę, że ma to tyle samo sensu, co
"channel surfing", co jest prawdopodobnie gdzie mamy termin.) W tym rozdziale dowiemy się, jak
bezpiecznie surfować. Sposób, w jaki uzyskujemy bezpośredni dostęp do Internetu, zwykle odbywa się
za pomocą przeglądarki internetowej. Dlatego musimy znaleźć dobry - i przez "dobry" mam na myśli
bezpieczny, a nie tylko pełen funkcji whiz-bang. Microsoft i Apple mają własne przeglądarki, które są
dostarczane z ich systemami operacyjnymi: Internet Explorer w systemie Windows i Safari w systemie
OS X. A ponieważ większość ludzi podąża ścieżką najmniejszego oporu, przeglądarki te są bardzo
popularne na swoich platformach39. . Jednak istnieją lepsze opcje tam, i w tym rozdziale pomogę ci
wybrać ten, który jest dla ciebie najlepszy. Ponieważ przeglądarki internetowe stały się portalem
internetowym, złoczyńcy poświęcili dużo czasu i uwagi na znalezienie sposobów śledzenia, oszustwa,
a nawet infekowania Cię przez tę magiczną bramę. Funkcjonalność przeglądarki internetowej można
rozszerzyć na wiele sposobów, w tym wtyczki, rozszerzenia i paski narzędzi. Pomogę ci dowiedzieć się,
które z nich są dobre, które są złe, a które są po prostu brzydkie. Zanim przejdziemy do tych szczegółów,
przyjrzyjmy się nieco głębiej temu, jak działa bezpieczeństwo w sieci. To zabrzmi dość technicznie, ale
ważne jest, aby zrozumieć podstawy na wysokim poziomie. Nie przejmuj się zbytnio akronimami w tym
rozdziale - nie musisz ich zapamiętywać. Ale chcę uzyskać warunki tam na wypadek, gdybyś je widział
wcześniej lub natknął się na nie w przyszłości. Prawdziwą kluczową kwestią do rozwiązania jest ogólna
koncepcja "sieci zaufania", która stanowi podstawę naszego obecnego systemu zabezpieczeń
internetowych. Przypomnij sobie, że cała twoja komunikacja komputerowa (w obu kierunkach) jest
podzielona na małe pakiety i wysyłana przez ogromną sieć połączonych ze sobą komputerów. Pakiety
będą pobierać wiele przeskoków zanim dotrą do miejsca docelowego, a ścieżka każdego pakietu może
się różnić od poprzedniej - nie ma to znaczenia, o ile wszystkie dotrą do miejsca docelowego. Wcześniej
w tej książce omawialiśmy podstawowe kwestie, które musimy rozwiązać, próbując bezpiecznie
komunikować się przez Internet. Po pierwsze, musimy w jakiś sposób upewnić się, że osoba lub strona
internetowa, z którą się komunikujemy, jest właściwie tym, za kogo się podaje. Po drugie, chcielibyśmy,
aby nasza komunikacja była całkowicie prywatna - to znaczy, nie chcemy, aby ktokolwiek między nami
a naszym docelowym odbiorcą był w stanie przeczytać, co mówimy lub jakie dane wymieniamy. Na
koniec chcielibyśmy również wiedzieć, że wiadomości nie zostały naruszone po drodze (nie musisz być
w stanie przeczytać czegoś, aby to zmienić). Sposób, w jaki zabezpieczamy komunikację internetową i
uwierzytelniamy osoby trzecie, wykorzystuje technologię TLS (Transport Layer Security), która nosiła
nazwę SSL40 (Secure Socket Layer). TLS jest dziś używany wszędzie, aby zabezpieczyć wszelkiego
rodzaju komunikację, w tym cyfrowe połączenia telefoniczne, przesyłanie plików z dostawcami pamięci

masowej w chmurze i oczywiście surfowanie po Internecie. Kiedy TLS / SSL są dodawane do zwykłej
komunikacji internetowej za pośrednictwem przeglądarki, przechodzimy z "HTTP" do "HTTPS" - dodany
"S" oznacza "bezpieczny". Po nawiązaniu połączenia z witryną za pośrednictwem protokołu HTTPS po
lewej stronie adresu internetowego powinna pojawić się mała ikona blokady wskazująca, że połączenie
jest bezpieczne. Większość dzieje się automatycznie za kulisami - twoja przeglądarka i serwer na
odległym końcu robią kilka szybkich negocjacji, a gdy obie strony są zdolne do używania TLS,
ustanawiają bezpieczne połączenie. Ale jak to naprawdę działa? Skąd wiemy, że rozmawiamy z
Amazon.com lub Bank of America? Zaufanie TLS opiera się na koncepcji certyfikatu. Istnieją specjalne
agencje zwane urzędami certyfikacji (CA), które są odpowiedzialne za weryfikację podmiotów i
wydawanie tych specjalnych certyfikatów, które są cyfrowo "podpisane" przez urząd certyfikacji
weryfikując jego autentyczność. Te certyfikaty są dobre przez pewien czas, zwykle 1-2 lata. Po upływie
tego czasu firma lub osoba będąca właścicielem certyfikatu musi ponownie złożyć wniosek. Jeśli
klikniesz ikonę kłódki w przeglądarce (lub może klikniesz prawym przyciskiem myszy), możesz wykopać
i zobaczyć informacje o certyfikacie nitty-gritty. Wkleiłem poniżej przykładowy plik Yahoo.com wydany
przez urząd certyfikacji VeriSign. Ponownie, nie musisz znać tych rzeczy, po prostu pokazuję ci, jak to
wygląda.

Istnieją trzy poziomy certyfikacji, a zatem trzy rodzaje certyfikatów - dziedzina, organizacja i
rozszerzona walidacja (EV). Certyfikat EV (lub "cert") to model Cadillaca. Jak można się spodziewać,
wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu EV są bardziej rygorystyczne, co zwykle oznacza, że można
im zaufać bardziej niż zwykłym certyfikatom domeny i organizacji. Po wydaniu przez CA certyfikatu
właścicielowi strony internetowej, witryna zapewnia certyfikat jako dowód tożsamości podczas
ustanawiania bezpiecznego połączenia. To tak, jakby pokazać prawo jazdy kierowcy, kupując alkohol,
aby udowodnić, że jesteś tym, za kogo się podajesz i że jesteś na tyle dorosły, by kupować napoje
alkoholowe. (Certyfikat EV może być bardziej podobny do paszportu.) Ale zaraz ... licencje kierowcy

mogą zostać sfałszowane. A co z certyfikatami? Mam dobre wieści i mam złe wieści. Dobrą
wiadomością jest to, że ponieważ certyfikaty korzystają z solidnych metod kryptograficznych do
tworzenia, certyfikaty wspierane przez CA nie mogą zostać sfałszowane. Choć możliwe jest tworzenie
certyfikatów z samopodpisaniem, nikt nie ufa mu za nic ważnego. Przeglądarki internetowe mają
wbudowaną listę certyfikatów, którym ufają, a Joe Blow nie znajdzie się na tej liście - tak jak sklepy
monopolowe akceptowałyby tylko licencje kierowcy z 50 stanów USA i prawdopodobnie mają folder
pokazuje, jak powinno wyglądać prawo każdego z państw. Utworzenie samopodpisanego certyfikatu
przypomina wydrukowanie domowej karty identyfikacyjnej na drukarce i jej laminowanie - na pewno
wygląda ładnie, ale nie wpuszcza cię do baru. Certyfikaty z podpisem własnym mogą być używane do
prawidłowego szyfrowania komunikacji; po prostu nie możesz być pewien, z kim rozmawiasz. To dobra
wiadomość. Złą wiadomością jest to, że istnieją inne sposoby na uzyskanie certyfikatu, który jest
zdecydowanie gorszy. Stworzenie certyfikatu odpornego na korozję to kluczowe zadanie, więc można
by pomyśleć, że ograniczylibyśmy to zadanie do kilku wybranych organizacji, którym wszyscy możemy
zaufać. W praktyce na świecie istnieją setki tca, w tym "Urząd pocztowy w Hongkongu" (nie żartuję).
Każdy z tych urzędów certyfikacji może wydać kompletnie autentyczny certyfikat, który zawiera tylko
kłamstwa, jeśli zdecyduje. Ufamy, że tego nie zrobią, ale jeśli "zbankrutują" lub zostaną zhakowani, to
możliwe, że złych facetów otrzymają całkowicie zgodne z prawem certyfikaty, które pozwolą im na
podszywanie się pod Google'a, Yahoo lub kogo tylko zechcą. To tak, jakby otrzymać "fałszywą
legitymację" bezpośrednio z DMV ... byłoby to tylko fałszywe w tym sensie, że zawierało błędne
informacje, ale jest to całkowicie ważne prawo jazdy, które zdałoby egzamin. Choć brzmi to tak źle, w
praktyce nie jest to łatwe. Nie martwisz się przeciętnymi hakerami w tej sytuacji, obawiasz się wysoko
wykwalifikowanych i dobrze finansowanych napastników, prawdopodobnie wspieranych przez rząd
lub dużą korporację. Celem w tym przypadku byłyby głównie informacje (szpiegostwo). Istnieją
również inne zabezpieczenia, które zmniejszają ryzyko oszukania przez jeden z tych złych certyfikatów.
Po pierwsze, nawet jeśli złoczyńcy dostaną się do jednego z tych kłamliwych certyfikatów, nadal muszą
w jakiś sposób dostać się między tobą a serwerem docelowym. Jest to atak typu "człowiek w środku",
o którym mówiliśmy wcześniej - włączają się oni w kanał komunikacji i udają, że są po drugiej stronie
każdego końca. Oznacza to, że nawiązujesz z nimi komunikację, a następnie odwracają się i nawiązują
komunikację z Amazon.com, załóżmy. Tobie wydają się być Amazon.com; na Amazon.com wydają się
być Tobą. Aby to zrobić, muszą w jakiś sposób przekierować cię na fałszywą stronę internetową zamiast
prawdziwej. Kiedy wpiszesz "amazon.com" do swojej przeglądarki, używa DNS (Domain Name Service),
aby dowiedzieć się, gdzie twoje żądanie naprawdę musi iść w Internecie - to jest adres IP serwera
internetowego Amazon. Jeśli nie możesz w jakiś sposób również przechwycić tego wyszukiwania DNS
i dostarczyć zhakowanej odpowiedzi, to użytkownik nadal będzie podłączony do prawdziwej strony
internetowej Amazon. Ponadto pojawiają się nowe technologie, które jeszcze bardziej utrudnią to w
najbliższej przyszłości (np. Projekt Google Certificate Transparency41). Tak więc, chociaż istnieją pewne
problemy z obecnym systemem opartym na CA, nadal działa on bardzo dobrze dla ogromnej większości
internautów i inne zabezpieczenia są wprowadzane, aby znacznie utrudnić udaremnianie lub
przekręcanie. Jeśli więc możemy założyć, że system certyfikatów działa (co jest, jak powiedzieliśmy,
znaczącym "jeśli"), to możemy założyć, że kiedy ustanawiamy połączenie HTTPS z inną stroną
internetową, możemy a) stwierdzić są tym, za kogo się podaje i b) nikt nie może podsłuchiwać naszej
komunikacji. Ponownie, nie martw się o zapamiętanie wszystkich szczegółów technicznych. Wszystko,
co naprawdę musisz pamiętać, to to, że połączenia HTTPS (z małą ikoną kłódki w przeglądarce) są tym,
czego potrzebujesz podczas wysyłania poufnych informacji. Wiele stron internetowych przenosi się do
HTTPS42 dla całej komunikacji, co jest dobre - ponieważ wszystko, co robimy w Internecie, powinno
być bezpieczne przed wzrokiem ciekawskich, nawet prostych rzeczy.
TRACKING TECH

Chociaż bezpieczna komunikacja jest niezwykle ważna, musimy również zająć się słoniem w pokoju:
śledzenie sieci. Ilość informacji, które ujawniasz za każdym razem, gdy korzystasz z przeglądarki
internetowej, jest wprost oszałamiająca: jakie odwiedzasz strony internetowe, jak długo przebywasz
na danej stronie internetowej, jak trafiłeś na tę stronę internetową (np. Którą stronę właśnie
odwiedziłeś od), niezależnie od tego, czy kupiłeś coś na danej stronie, jakie reklamy zobaczyłeś, jakie
linki kliknąłeś, a nawet ile wydałeś. Było dużo debaty na temat wartości tych "metadanych", ale dowód
jest w puddingu, jak to mówią. Firmy te nie będą się pochylać do tyłu, aby uzyskać te informacje, jeśli
nie przynoszą im pieniędzy. I na wszelki wypadek, jeśli myślisz, że to tylko detaliści, którzy próbują
znaleźć odpowiedni sposób, by zahaczyć cię o zakup nowego, stwardniałego HDTV lub kremu przeciw
starzeniu się, powinieneś również wiedzieć, że politycy używają tych danych, aby znaleźć
sympatycznych potencjalnych wyborców. a nawet zidentyfikować wyborców, którzy mogą być
przekonani do zmiany stron43. W rzeczywistości dane te są często używane do dostosowywania
witryny internetowej tylko dla Ciebie. Na przykład, jeśli sprzedawca zda sobie sprawę z tego, że jesteś
bogaty lub że jesteś ciężkim klientem internetowym, może on najpierw pokazać Ci droższe produkty w rzeczywistości mogą nawet podnieść ceny44 - jeśli nie na podstawie twoich informacji, być może na
podstawie tego, czy wydajesz się pochodzić z zamożnej okolicy, czy nie. Większość ludzi po prostu nie
zdaje sobie sprawy z tego, jak duża i rozległa jest ta sieć śledzenia. Najlepszym sposobem wyjaśnienia
wszechobecności śledzenia w Internecie jest użycie małego narzędzia sieciowego o nazwie Lightbeam45. Kiedy wchodzisz na stronę internetową, treść, którą widzisz, jest często dostarczana przez
wiele różnych firm - oprócz głównej strony "pierwszej strony" (strony, którą faktycznie zamierzałeś
odwiedzić), często znajduje się wiele stron internetowych stron trzecich. które dostarczają reklamy i
inne obrazy - a także śledzą to, co robisz. Aby zobaczyć te relacje z osobami trzecimi, Lightbeam
narysuje wykres pokazujący wszystkie witryny osób trzecich, które są powiązane z odwiedzaną witryną.
(Wiem, że wszystkie te "imprezowe" rzeczy brzmią jak legale, to sprawia, że twój mózg chce je dostroić,
ale trzymaj się mnie tutaj.) Spróbujemy prawdziwego przykładu i przedstawimy relacje za popularnymi
stronami internetowymi i ich ukryte strony trzecie. Zaczniemy nasze przeglądanie z Wikipedii.

Na powyższym obrazie zobaczysz pierwszą stronę jako koło - w tym przypadku w "W", czyli
wikipedia.org. Mały biały trójkąt obok tego jest witryną strony trzeciej, która jest związana z
odwiedzaną witryną. Jednak w tym przypadku strona osoby trzeciej to wikimedia.org, która jest
bezpośrednio powiązana z Wikipedią (to znaczy nie jest stroną reklamową ani śledzącą strony trzeciej).
Często zdarza się, że strony osób trzecich są tylko rozszerzeniami strony pierwszej osoby, a także, że
strony osób trzecich są zupełnie normalne, inne witryny internetowe oferujące narzędzia internetowe,
obrazy i inne. powyżej zobaczysz pierwszą stronę jako koło - w tym przypadku w "W", czyli
wikipedia.org. Mały biały trójkąt obok tego jest witryną strony trzeciej, która jest związana z
odwiedzaną witryną. Jednak w tym przypadku strona osoby trzeciej to wikimedia.org, która jest
bezpośrednio powiązana z Wikipedią (to znaczy nie jest stroną reklamową ani śledzącą strony trzeciej).
Często zdarza się, że strony osób trzecich są po prostu rozszerzeniami witryny pierwszej osoby, a także,
że strony osób trzecich są zupełnie normalne, inne witryny internetowe zawierające narzędzia
sieciowe, obrazy i inne

Nasz mały wykres urósł znacząco. Chociaż Yahoo.com był naszym głównym celem (białym kółkiem z
"Y"), możemy zauważyć, że uruchomiliśmy także pięć innych witryn, z których tylko dwie są powiązane
z samym Yahoo. Pozostałe to wszystkie witryny śledzące, w tym doubleclick.net i agkn.com (witryny
śledzące). Zwróć uwagę, że tutaj nie ma skrzyżowania - nie ma wspólnych stron trzecich. Wikipedia ponieważ nie śledzi cię - jest w rzeczywistości dość nudna pod tym względem, więc od tej chwili
odetniemy je od naszego obrazu. Teraz przejdźmy do Amazon.com ...

Widać, że ładowanie strony internetowej Amazon również spowodowało komunikację z ośmioma
witrynami stron trzecich. Co najmniej trzy z tych witryn były powiązane bezpośrednio z Amazon (mimo
że nie ma na nich logo "A", tak jak w kręgu). Zwróć uwagę, że dwie witryny osób trzecich były również
powiązane z Yahoo. To są witryny śledzące. A teraz wiedzą, że poszedłeś do Yahoo, a potem do
Amazon, i prawdopodobnie wiedzą dużo o tym, co tam zrobiłeś. Zaczynasz rozumieć? Przejdźmy teraz
do szyjki ... przejdźmy do Dictionary.com ...

Wykres jest teraz tak zatłoczony, że nie można go nawet przeczytać. Trudno powiedzieć, ale jest tam
100 stron internetowych stron trzecich. Odwiedziłeś już tylko cztery strony internetowe. Trójkąty,
które mają wiele połączeń, to witryny śledzące. Więc dokładnie, jak oni cię śledzą? Szczegóły sprawią,
że twoje oczy będą błyszczały. Jest bardzo techniczny, a techniki to legion i miriady. Ale w gruncie
rzeczy sprowadza się to do zaznaczenia cię w sposób, który później można rozpoznać, jeśli oni (lub ktoś,
kogo znają) znów Cię zobaczą. Markery te występują w wielu postaciach. Jednym z najbardziej
popularnych urządzeń śledzących jest "cookie". Plik cookie to niewielka ilość danych, które strony
internetowe przekazują komputerowi, prosząc o jego zapisanie, a następnie powtórzą je później, gdy
o to poprosi. Jest to coś w rodzaju wykresu medycznego lub medycznego - informacja jest na tobie, a
kiedy wchodzisz w interakcję z inną stroną, patrzysz na nią, aby odświeżyć swoje wspomnienia o tobie.
Te ciasteczka były pierwotnie używane przez stronę internetową pierwszej strony, aby pomóc w
śledzeniu loginu, osobistych preferencji, zawartości koszyka na zakupy itp. Jednak osoby trzecie
wykorzystały je do oznaczania osób przemieszczających się po różnych stronach internetowych,
śledząc wszelkiego rodzaju rzeczy o tobie. To jest kluczowa kwestia tutaj ... ciasteczka z pierwszej
strony znajdują się między tobą a witryną, którą zamierzałeś odwiedzić, co zwykle przynosi obopólne
korzyści; Pliki cookie stron trzecich to rzeczy, których zazwyczaj nie prosiłeś i które mogą nawet nie być
świadome, a to prawie całkowicie na korzyść strony trzeciej. Istnieją również inne mechanizmy
śledzące. Ludzie nauczyli się metod śledzenia plików cookie i nauczyli się je blokować, więc firmy
marketingowe proponują inne metody śledzenia - sposoby, które mogą być trudne do uniknięcia.
Instalowanie w przeglądarce narzędzi takich jak paski narzędzi i rozszerzenia mediów
społecznościowych może zapewnić im dostęp do wszelkiego rodzaju informacji. Nawet te przyciski
mediów społecznościowych, takie jak "Lubię to" Facebooka, "Pin It" Pinteresta i "Tweet" Twittera mogą
być używane do śledzenia Ciebie - nawet jeśli nie klikaj ich! Czasem używają maleńkich obrazów o
unikalnych nazwach ... po załadowaniu tego obrazu wiedzą, że tam jesteś. Czasami używają
niewidocznych pól formularzy internetowych. Lista jest długa, a dokładne techniki zmieniają się cały
czas.
WEJDŹ DO PANOPTICON
Niektórzy sprytni ludzie wymyślili sposoby "odcisków palców" przeglądarki internetowej. Aby pomóc
optymalnie zaprezentować się stronom internetowym, przeglądarka rezygnuje z różnego rodzaju
ogólnych informacji o komputerze i konfiguracji przeglądarki: jakie zainstalowane wtyczki (nawet jeśli

są wyłączone), wszystkie czcionki na komputerze , wymiary ekranu komputera, typ systemu
operacyjnego i rodzaj przeglądarki. Chodzi o to, że bardzo niewiele osób będzie miało dokładnie taką
samą kombinację tych elementów. Nieprzekonany? The Electronic Frontier Foundation (EFF) ma
stronę internetową, którą można odwiedzić, która powie ci, jak wyjątkowa jest twoja konfiguracja.
Poświęć chwilę, aby kliknąć ten link i zobaczyć, jak bardzo jesteś rozpoznawalny.
https://panopticlick.eff.org/
W przeciwieństwie do zwykłych ciasteczek i innych form śledzenia, nie ma sposobu, aby dowiedzieć
się, że odciski palców przeglądarki dzieje się z tobą i nie ma sposobu, aby temu zapobiec. Nie jest też
łatwo się ukryć (chociaż są pewne rzeczy, które możesz zrobić, które omówię na liście kontrolnej). W
tym przypadku najlepszą obroną będzie wyglądać jak wszyscy inni - wtopić się w tłum. Niestety, wiele
środków, które możesz podjąć w celu zwiększenia bezpieczeństwa online i ochrony prywatności,
również sprawia, że się wyróżniasz, ponieważ tak niewielu z nas poświęca czas na zainstalowanie tych
wtyczek. Wreszcie, jest to tylko jedna technika - jeśli połączysz tę technikę z innymi (nawet po prostu
patrząc na twój adres IP), bardzo trudno będzie ukryć twoje ślady. Nawiasem mówiąc, nazwa strony
internetowej opiera się na koncepcji nazwanej Panopticon. Z Wikipedii:
Panopticon to rodzaj instytucjonalnego budynku zaprojektowanego przez angielskiego filozofa i
teoretyka społecznego Jeremy'ego Benthama pod koniec XVIII wieku. Koncepcja projektu polega na
umożliwieniu jednemu stróżowi obserwowania (-pticon) wszystkich (pan-) więźniów instytucji, w
których więźniowie nie są w stanie stwierdzić, czy są obserwowani czy nie. Chociaż fizycznie
niemożliwe jest, aby pojedynczy strażnik obserwował wszystkie komórki jednocześnie, fakt, że
więźniowie nie mogą wiedzieć, kiedy są obserwowani, oznacza, że wszyscy więźniowie muszą
zachowywać się tak, jakby byli obserwowani przez cały czas, skutecznie kontrolując swoje własne
zachowanie w sposób ciągły.
Wiem, że brzmi to naciągająco, ludzie, ale naprawdę zmierzamy w epokę stałego, globalnego nadzoru.
Nasza "instytucja" to Internet, a stróże są liczni. W przeciwieństwie do XVIII wieku, mamy moc
obliczeniową, aby aktywnie monitorować duży obszar populacji w czasie rzeczywistym. A dzięki
masowym urządzeniom do przechowywania danych, takim jak ten, który jest obecnie budowany przez
NSA w Utah46, nasi stróże mogą rejestrować ogromne ilości naszej działalności związanej z Internetem
i telefonami komórkowymi i przeglądać je później w czasie wolnym. Spróbujmy wyjaśnić, jak to działa.
Załóżmy, że Twoje lokalne centrum handlowe chce zebrać informacje o ludziach, którzy robią tam
zakupy, a wszyscy kupcy wyrażają zgodę na udział w programie. Czas na świąteczne zakupy, więc
zaparkuj samochód i wejdź przez drzwi Macy'ego. Gdy przechodzisz przez drzwi, cichy mały dmuchaw
strzela do ciebie lepką strzałką. Ta strzałka zawiera mały naprowadzający sygnalizator, który umieszcza
unikalny identyfikator, specyficzny dla ciebie. Nie wiedzą, kim jesteś (jeszcze), ale chcą odróżnić cię od
wszystkich innych ludzi wędrujących po centrum handlowym. Ten identyfikator jest rejestrowany w
specjalnym systemie komputerowym wraz z małą notatką: "klient 4372 wprowadził centrum handlowe
za pośrednictwem drzwi Macy's East na pierwszym piętrze". Ten wpis w dzienniku automatycznie
odnotowuje również godzinę i datę. Przechodzisz przez Macy's i wchodzisz do właściwego centrum
handlowego. Kiedy to robisz, przechodzisz obok innego czujnika, który wykrywa twój tag: "klient 4372.
W tej części podam kilka wskazówek, jak uniknąć śledzenia.
O ETYCE AD-BLOCKINGU
Model biznesowy większości Internetu kręci się wokół reklamy - co samo w sobie nie jest złe. Może to
być denerwujące, ale reklama pasywna nie jest tak naprawdę szkodliwa. Reklama pasywna umieszcza
reklamy tam, gdzie ludzie mogą je zobaczyć. A doświadczeni marketingowcy będą umieszczać swoje
reklamy w miejscach, w których ich docelowi odbiorcy spędzają czas. Jeśli kierujesz reklamy do

mężczyzn w średnim wieku, możesz na przykład kupić przestrzeń reklamową na stronach
poświęconych fantasy football lub samochodowym. Jeśli kierujesz reklamy na te dziewczyny, możesz
kupić przestrzeń reklamową w dowolnej witrynie, która może zawierać coś o Taylor Swift lub Justin
Bieber. A jeśli zatrzymałbym się tam, nie sądzę, żeby Macy nic nie kupował. "Ponieważ czas wejścia i
godzina wyjazdu były tak blisko, mogliby prawdopodobnie dojść do wniosku, że nawet na nic nie
patrzysz. sklep z biżuterią, rozglądasz się, znajdziesz idealny prezent - bransoletkę z diamentem do
tenisa - i idziesz do kasy, aby ją kupić, wpis został oczywiście zarejestrowany, ale teraz dokonałeś
również zakupu. więcej o Tobie. Jeśli sklep stara się być miły, może zarejestrować tylko, że jesteś białym
mężczyzną w wieku około 50 lat, który mieszka w pobliżu (na podstawie adresu rozliczeniowego karty
kredytowej) i że kupiłeś drogie biżuterię. Z tego, inni detaliści w centrum handlowym (którzy mogą
zobaczyć wszystkie te informacje) mogą założyć, że jesteś żonaty i mają ponadprzeciętny poziom
dochodów. Opuszczasz sklep jubilerski i udajesz się do Victoria's Secret, gdzie robisz bardzo inny zakup
na rzadko używanej karcie kredytowej, co może sugerować analiza danych marketingowych Masz nie
tylko żonę, ale i kochankę. Teraz wchodzisz do sklepu z elektroniką. Pracownicy sklepu widzą z twoich
danych, że jesteś w nastroju kupującym dzisiaj i masz dużo do wydania, więc ignorują innych klientów,
którzy okazują mniej obietnic i skupiają się na tobie. Kierują cię do wyższej klasy sprzętu, a biorąc pod
uwagę fakt, że prawdopodobnie masz żonę, testują twoje zainteresowanie urządzeniami kuchennymi
i naciskają mocno, aby otrzymać kartę kredytową sklepu. To wszystko z jednej podróży do centrum
handlowego. Pomyśl o wszystkich innych miejscach, w których byłeś i kupiłeś - co mogliby o tobie
powiedzieć? Jak szczegółowy byłby Twój profil? Czy chcesz, aby ten profil był udostępniany każdemu
sklepowi, w którym wchodzisz? Kluczem jest to, że wszystkie sklepy podpisały umowę z tą samą firmą
monitorującą. Mają wspólny zestaw czujników, które są połączone w jedną sieć, tworząc centralne
miejsce do rejestrowania aktywności. Choć może się wydawać, że to całkiem rozsądne, aby dany sklep
przechowywał informacje o wcześniejszych zakupach i zakupach, jak się czujesz, wiedząc, że informacje
są udostępniane wielu innym sprzedawcom (i firmom kredytowym i potencjalnym pracodawcom, i tak
dalej)? Być może ta firma śledząca horduje najmodniejsze fragmenty informacji i przekazuje tylko
częściowe informacje do każdego właściciela sklepu (w zależności od tego, za jaki poziom usługi
zapłacili), ale ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nawet w najlepszych intencjach, Faktem jest, że te
informacje istnieją gdzieś - i dlatego mogą zostać skradzione, nadużyte, a nawet zmuszone przez rząd,
który wyrazi sprzeciw - lub przynajmniej mają solidne podstawy do sprzeciwu. W końcu ta reklama
płaci za treści, które zużywamy. Wytwarzanie treści kosztuje pieniądze - więc ktoś musi za to zapłacić,
albo treści znikną. Niestety marketing online nie poprzestał na tym. W internecie konkurencja o
ograniczoną uwagę stała się ostra - dzięki wielu reklamom na jednej stronie marketerzy muszą jakoś
skoncentrować się na swoich reklamach nad innymi. A będąc w Internecie (a nie na wydrukowanej
stronie), reklamodawcy mogą zrobić o wiele więcej, aby przyciągnąć twoją uwagę. Zamiast prostych
zdjęć, reklamy mogą pojawiać się, wyświetlać, wyświetlać, przesuwać, poruszać się po artykułach,
które próbujesz przeczytać. Co gorsza, firmy reklamowe chcą być w stanie udowodnić swoim klientom,
że docierają do właściwych osób i że ci ludzie kupowali ich produkty - ponieważ dzięki temu ich usługi
reklamowe są znacznie bardziej wartościowe, co oznacza, że mogą pobierać dodatkowe opłaty za
reklamy. Wprowadź erę "aktywnej reklamy". Teraz bardzo trudno jest uniknąć lub zignorować reklamy
internetowe i mobilne. Co gorsze, jak przed chwilą omawialiśmy, kod, który wyświetla te reklamy,
śledzi, dokąd idziesz i co kupujesz, budując na tobie profile i sprzedajesz te profile marketerom bez
Twojej zgody. Ponadto reklamy te wykorzystują cenne dane w telefonach komórkowych i pobierają
dużo dodatkowego czasu na pobranie, niezależnie od rodzaju używanego urządzenia. A jeśli to nie
wystarczy, oprogramowanie reklamowe stało się tak potężne, a sieci reklamowe tak wszechobecne i
utowarowione, że źli ludzie używają obecnie sieci reklamowych do dystrybucji "złośliwego
oprogramowania" (złe oprogramowanie, takie jak wirusy). Pojawił się nawet nowy termin:
malvertising. Przez lata przeglądarki zapewniały użytkownikom narzędzia niezbędne do oswajania

niektórych z tych nadużyć, bezpośrednio w przeglądarce lub za pośrednictwem dodatków. To była gra
w kotka i myszkę: gdy użytkownicy znajdą sposób na uniknięcie jednej taktyki, reklamodawcy
przestawią się na nową. Najnowszym narzędziem w tym przyborniku jest ad-blocker. Te wtyczki
pozwalają użytkownikowi całkowicie zablokować większość reklam internetowych. Niestety, nie ma
możliwości zablokowania reklam typu "dobra" reklama ze "złych" reklam. AdBlock Plus (jeden z
najpopularniejszych blokerów reklam) próbował rozwiązać ten problem za pomocą akceptowalnych
zasad dotyczących reklam, ale nadal nie jest doskonały. I spójrzmy prawdzie w oczy - czy naprawdę
ufasz im, że decydują o tym, co jest "akceptowalnym" poziomem irytacji? Jednak wielu dostawców
treści internetowych potrzebuje, aby przychody z reklam utrzymywały się na stałym poziomie. Na
początku 2016 roku Wired Magazine ogłosił, że zacznie blokować użytkowników, którzy używają
blokerów reklam na swoich stronach internetowych. Będziesz musiał dodać Wired.com do "białej listy"
(pozwalając im wyświetlać reklamy) lub zapłacić 1 $ za tydzień. Podkreślają oni wyraźnie, że potrzebują
dochodów z reklam, aby dostarczyć swoje treści, i dlatego muszą upewnić się, że jeśli chcesz za nie
płacić za treści, za które płacisz - bezpośrednio (1 $ / tydzień) lub pośrednio ( za pośrednictwem
przychodów z reklam). Więc ... jaka jest tutaj odpowiedź? Jak zawsze, nie jest czarno-biały. W pełni
rozumiem, że strony internetowe potrzebują przychodów, aby płacić rachunki. Jednak wybrany przez
nich model biznesowy to reklama z reklamami, a niestety branża reklamowa jest zbyt gorliwa w
rywalizacji o gałki oczne. W procesie poszukiwania większej ilości pieniędzy i różnicowania usług
zabijają złotą gęś. Biorąc pod uwagę obraźliwe i denerwujące praktyki reklamowe, bezwzględne i
ukryte śledzenie naszych nawyków internetowych, kupowanie i sprzedawanie naszych profili bez
naszej zgody i niedbałe działania policyjne, które pozwalają złośliwemu oprogramowaniu na reklamy,
uważam, że branża reklamowa sama ponosi winę tutaj. Mamy wszelkie powody, by nie ufać im i
wszelkim prawom do obrony. Dlatego uważam, że ludzie są w pełni uzasadnieni w korzystaniu z adblockerów - i z całego serca zalecam ich używanie. Mimo to Wired (i inne strony internetowe) mają
również prawo odmówić udostępnienia nam ich treści, jeśli nie będziemy mogli wyświetlić ich reklam
lub zapłacić im pieniędzy. Jednak myślę, że w końcu przekonają się, że ludzie przestaną przychodzić na
ich strony internetowe, jeśli to zrobią. (Warto zauważyć, że niektóre witryny dobrze sobie radzą z
darowiznami dobrymi, takimi jak Wikipedia.) Dlatego coś tutaj musi się zmienić. Idealnie byłoby, gdyby
branża reklamowa zdała sobie sprawę, że posunęła się za daleko, że muszą przestać śledzić nasze
działania online i powstrzymać traffickowanie wysoce osobistych informacji bez naszej zgody.
Najważniejsze jest to, że winę ponosi tutaj branża reklamowa. Znieśli oni użytkowników i zabiją model
biznesowy większości Internetu. Muszą odzyskać nasze zaufanie, a to nie będzie łatwe. Aż do tego
czasu, uważam, że jest to całkowicie etyczne (i szczerze bezpieczniejsze) używanie narzędzi blokujących
reklamy i anty-śledzenia.
WYBIERZ SWOJĄ BROŃ
Istnieje sporo przeglądarek internetowych - wszystkie są bezpłatne, a każda ma swoje zalety i wady.
Najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi dla komputerów (w przeciwieństwie do urządzeń
mobilnych) są Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox i Apple Safari - prawie w tej
kolejności, od czasu gdy to napisałem. Jednak popularność niewiele ma wspólnego z bezpieczeństwem
danej przeglądarki. Internet Explorer był bardzo "popularny" od lat głównie dlatego, że jest domyślną
przeglądarką w systemie Windows i przez jakiś czas Microsoft bardzo ciężko go zastąpić. Tak czy
inaczej, to wszystko woda pod mostem w tym momencie. Pytanie brzmi: która przeglądarka najlepiej
mnie ochroni? Zaraz wyjdę i powiem ci, że nie mogę definitywnie odpowiedzieć na to pytanie. Nawet
gdybym mógł, odpowiedź mogła się zmienić jutro. Jeśli szukasz "najlepszej przeglądarki internetowej"
lub nawet "najbezpieczniejszej przeglądarki internetowej", znajdziesz mnóstwo artykułów
obejmujących ponad dekadę - i rzadko się z tym zgadzam. Przeglądarki internetowe dodają funkcje i
ulepszenia prawie co miesiąc, a wiele z tych funkcji to funkcje bezpieczeństwa i poprawki błędów.

W liście kontrolnej dla tej części podam konkretne zalecenia, której przeglądarki użyć, ale na razie
podam ci moje osobiste uzasadnienie wyboru "najlepszej" przeglądarki internetowej. Od razu
wykluczyłem każdą przeglądarkę, która jest zapakowana w system operacyjny. Te przeglądarki
prawdopodobnie będą czerpać korzyści z tego, że są specjalnie dostrojone do komputera i systemu
operacyjnego - prawdopodobnie będą bardzo szybkie w porównaniu z przeglądarkami stron trzecich.
Jednak wszystkie główne przeglądarki są wystarczająco szybkie dla większości ludzi. Ponieważ te
wbudowane przeglądarki mają dostęp do najgłębszych mechanizmów systemu operacyjnego, często
mogą robić rzeczy, których nie potrafią inne przeglądarki - i szczerze mówiąc, jest to "con" w mojej
książce. Naprawdę nie chcesz, aby twoja przeglądarka miała uprzywilejowany dostęp do systemu
operacyjnego - może to pozwolić fałszywym stronom internetowym uzyskać uprawnienia do robienia
rzeczy, których nie powinny. Ponadto te przeglądarki nie działają w ogóle na innych systemach
operacyjnych - a gdyby tak się stało, straciłyby wszystkie zalety, jakie mieli na swojej "domowej ziemi".
Uważam, że ważne jest, aby używać przeglądarki działającej zarówno w systemie Windows, jak i OS X,
a zatem na każdym komputerze, z którego najprawdopodobniej skorzystasz. Nawet jeśli masz tylko
jeden typ systemu operacyjnego w swoim domu, nadal będziesz prawdopodobnie używać różnych
rodzajów komputerów w pracy, w szkole, podczas podróży itp. Możesz spróbować spojrzeć na historię
bezpieczeństwa dla każdej przeglądarki - ile luk w zabezpieczeniach zostały znalezione i jak szybko
zostały załatane. Jednak jest to trochę mieszana torba. W ostatnim badaniu, które zobaczyłem47,
najpopularniejsze przeglądarki również mają najczęściej wykryte luki w zabezpieczeniach,
prawdopodobnie dlatego, że były bardziej ukierunkowane. Ponadto najgorsza przeglądarka pod
względem liczby usterek była zdecydowanie najlepsza pod względem czasu realizacji aktualizacji.
Jeszcze jedną rzeczą, którą chciałbym rozważyć, jest to, ile masz zaufania w firmie, która produkuje
przeglądarkę internetową. W szczególności, co każda firma musiałaby zyskać, chroniąc prywatność?
Na przykład Google (który tworzy przeglądarkę Chrome) może wiele zyskać dzięki wiedzy o Tobie. W
ten sposób zarabiają pieniądze (reklamy ukierunkowane). Google już śledzi wiele z tego, co robię i ma
dostęp do mnóstwa moich danych osobowych (e-mail, kalendarz, kontakty). Udzielenie im dostępu do
wszystkiego, co robię w moich przeglądarkach internetowych, jest dla mnie osobiście zbyt dużym
mostem. Aby w pełni wykorzystać możliwości przeglądarki Chrome, musisz zalogować się do
przeglądarki - teraz możesz bezpośrednio powiązać wszystko, co robisz w tej przeglądarce ze swoim
kontem Google. Przypuszczam, że możesz na to spojrzeć jako na wspaniałą cechę, ale muszę
powiedzieć, że to mnie dziwne. Przeglądarki internetowe można dziś dostosowywać i rozszerzać na
wiele różnych sposobów. Jednak pod względem bezpieczeństwa najważniejszymi dostosowaniami są
te, które pomagają chronić twoje dane i twoją prywatność. Z drugiej strony, wiele dodatków do funkcji
wygody i rozrywki po prostu zwiększa sposoby, w jakie strony trzecie i źli mogą uzyskać twoje
informacje, a nawet mogą narazić na szwank cały twój komputer. Dlatego zdecydowanie zalecam na
liście kontrolnej wyłączenie i usunięcie wszelkich rozszerzeń przeglądarki, dodatków i pasków narzędzi,
których naprawdę nie potrzebujesz. Opowiem Ci także o naprawdę fajnych dodatkach, które pomogą
chronić twój komputer i twoją prywatność.
PODSUMOWANIE
• Surfowanie po Internecie jest jednym z głównych sposobów interakcji z naszym komputerem i
Internetem, dlatego też jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które musimy zabezpieczyć.
• Nasz system bezpieczeństwa sieci oparty jest na specjalnych certyfikatach cyfrowych, które są
używane do: a) udowodnienia, że rozmawiasz z kim myślisz, że jesteś i b) szyfrowania komunikacji
między tobą a drugim krajem. Chociaż system urzędów certyfikacji ma wady, jest to najlepsze, co mamy
teraz i jest wystarczająco dobre dla większości rzeczy.

• Dowiedzieliśmy się, dlaczego i jak Twoje działania są śledzone przez Internet. Proste rzeczy, takie jak
kuchnie internetowe i prawie niewidoczne obrazy mogą być używane do śledzenia wszędzie, gdzie
idziesz, raportowania informacji z powrotem do centralnych lokalizacji prowadzonych przez firmy
marketingowe. Co gorsza, informacje konfiguracyjne, które twoja przeglądarka udostępnia każdej
witrynie, mogą być używane do rozpoznania Ciebie.
• Rozmawialiśmy o tym, jak wybrać odpowiednią przeglądarkę internetową. Jeśli obawiasz się o
bezpieczeństwo, musisz pomyśleć o takich rzeczach, jak spójność na różnych platformach, skłonność
do błędów w zabezpieczeniach i reagowanie na te wady. Jeśli martwisz się także o prywatność, musisz
zastanowić się, którzy twórcy przeglądarek najprawdopodobniej będą mieć na uwadze Twoje najlepsze
interesy.
LISTA KONTROLNA
Muszę tu podać jedno zastrzeżenie. Po wyłączeniu niektórych z tych funkcji i włączeniu wtyczek
zabezpieczeń może to powodować, że niektóre witryny działają dziwnie, a nawet przestaną działać.
Jest to niefortunny skutek uboczny próbowania ochrony. Gdy dojdziesz do strony internetowej, która
nie wydaje się już działać poprawnie, możesz spróbować dodać specjalny wyjątek dla tej witryny lub
tymczasowo wyłączyć niektóre wtyczki bezpieczeństwa. Inną opcją byłoby użycie wbudowanej
przeglądarki internetowej (Internet Explorer lub Safari) dla tej jednej strony internetowej. Rozumiem,
że to bolesne. Podobnie jak w przypadku wszystkich opcji bezpieczeństwa, musisz zważyć
bezpieczeństwo przed wygodą. Spróbowałabym być domyślnie bezpieczna i tworzyć wyjątki
bezpieczeństwa tylko w razie potrzeby.
Zainstaluj Firefox i Chrome
Aby uzyskać najlepszą ochronę, musisz zmienić som Wybór dobrej przeglądarki jest bardzo ważny. Dla
mnie obecny wybór, aby zmaksymalizować spójność, elastyczność, bezpieczeństwo i prywatność jest
jasny: Firefox. Również Chrome jest dobry, z wyjątkiem prywatności. Google potencjalnie ma dostęp
do wszystkiego, co robisz w tej przeglądarce i to mnie niepokoi. Google już wie o mnie za dużo. ALE ...
Przeglądarka Chrome Google jest zapakowana wraz z kopią wbudowanej wtyczki Adobe Flash Player,
a Chrome zapewnia, że Flash Player będzie zawsze aktualny. Polecam więc zainstalować zarówno
Firefox, jak i Chrome. Zwykle korzystałbym z Firefoksa, ale gdy przeglądasz stronę internetową, która
wymaga Flasha, użyj Chrome. Z powodów wyjaśnionych w rozdziale głównym, należy całkowicie
zrezygnować z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows. Safari na Macu nie jest tak źle jak
Internet Explorer, ale z powodów wyjaśnionych w rozdziale powyżej zdecydowanie preferuję
przeglądarkę wieloplatformową (tzn. Taką, która działa na Mac OS X i Windows). Nowa przeglądarka
Edge Microsoftu obiecuje, ale znowu nie jest to platforma wieloplatformowa, taka jak Firefox i Chrome.
UWAGA: Nie musisz zapisywać się na konto Firefox lub Google, aby korzystać z tych przeglądarek. Po
prostu obejdź / zamknij ekrany rejestracji, jeśli ktoś je przedstawi.
•

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

• Google Chrome: https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
• Na pytanie, prawdopodobnie będziesz chciał importować zakładki, ulubione itp. Z bieżącej
przeglądarki internetowej. Jednak nie importuj haseł.
Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce
Aby uzyskać najlepszą ochronę, musisz zmienić niektóre ustawienia domyślne. Jeśli masz już
zainstalowaną przeglądarkę Firefox lub Chrome, sprawdź dokładnie te opcje. Zauważ, że funkcja "Nie

śledź" jest często ignorowana. W porządku. Zresztą zarejestruj swoje pragnienie, aby nie być
śledzonym.
Firefox
• Otwórz menu przeglądarki Firefox w prawym górnym rogu. Kliknij Opcje.

• Wybierz zakładkę "Prywatność" po lewej stronie i ustaw opcje, jak pokazano poniżej.

• Kliknij kartę "Zabezpieczenia" i ustaw opcje, jak pokazano poniżej. Kliknij przycisk "Saved Logins" i
"remove all", jeśli tam są. (Będziemy używać LastPass do zapisywania haseł!)

Chrome
• Otwórz menu Chrome w prawym górnym rogu i wybierz "Ustawienia".

• Przewiń w dół i kliknij "pokaż ustawienia zaawansowane". W sekcji "Prywatność" ustaw opcje, jak
pokazano poniżej. Obok "oferty zapisywania haseł" kliknij link "Zarządzaj hasłami" - jeśli są jakieś
zapisane hasła, pamiętaj o usunięciu wszystkich. (Będziemy używać LastPass do zapisywania haseł!)

• Kliknij przycisk "Ustawienia treści". Znajdź sekcję Pliki cookie i zaznacz pole, aby zablokować pliki
cookie innych firm.

Zmień domyślną opcję wyszukiwania na DuckDuckGo
Nawet czcigodne, wszechobecne wyszukiwanie Google może Cię śledzić. Zastanów się nad niektórymi
rzeczami, których możesz szukać i zadaj sobie pytanie, czy chciałbyś, aby te informacje zostały zapisane
i udostępnione komuś innemu. Jeśli ten pomysł Cię niepokoi, powinieneś rozważyć zmianę domyślnego

wyszukiwania przeglądarki na Duck-DuckGo. Ta firma jest zobowiązana do zachowania prywatności
użytkowników i jednoznacznie stwierdza, że nie zapisuje żadnych danych użytkownika. Ta strona
podsumowuje to dobrze: https://duckduckgo.com/privacy
Aby ustawić DuckDuckGo jako domyślną wyszukiwarkę, wykonaj następujące kroki:
Firefox
• Kliknij ikonę wyszukiwania po lewej stronie pola wyszukiwania. Wybierz "Zmień ustawienia
wyszukiwania".

• Wybierz "DuckDuckGo" jako domyślną wyszukiwarkę. W systemie Windows możesz ustawić to
domyślne wyszukiwanie w systemie operacyjnym.

Chrom
• Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu adresu / wyszukiwania u góry. Wybierz "Edytuj
wyszukiwarki".

• Musisz dodać DuckDuckGo, jeśli jeszcze jej tam nie ma. Zrób to na dole pod "Inne wyszukiwarki".
Wprowadź tekst widoczny na obrazku poniżej, dokładnie na jego wyświetlaczu, szczególnie na
ostatnim polu. Kiedy skończysz z ostatnim polem, po prostu naciśnij Enter lub Tab, a wpis zostanie
zakończony.

• Jeśli masz trudności z czytaniem, ostatnie pole to: https://duckduckgo.com/?q=%s
• Po wprowadzeniu DuckDuckGo ustaw jako domyślną, najeżdżając na nią myszą i klikając "Ustaw jako
domyślną". Następnie kliknij "Gotowe".

• Przetestuj to, wyszukując coś w polu adresu / wyszukiwania. Jeśli się nie uda, dokładnie sprawdź
powyższe informacje. Jeśli jest źle, usuń go i dodaj ponownie.
Usuń (lub wyłącz) wszystkie niepotrzebne dodatki
Przeglądarki internetowe stały się bardzo elastyczne, pozwalając na dodawanie wszelkiego rodzaju
zabawnych i przydatnych funkcji za pośrednictwem wtyczek, dodatków, rozszerzeń i pasków narzędzi.
Niestety, te dodatki, z których wiele jest darmowych lub zainstalowanych w innym oprogramowaniu,
mogą otworzyć luki w zabezpieczeniach i zmniejszyć twoją prywatność. Paski narzędzi są często

najgorszymi przestępcami, ale każdy dodatek może powodować problemy. Unikaj ich, chyba że
naprawdę ich potrzebujesz. (W następnym rozdziale podam kilka dodatków, które znacznie poprawią
Twoje bezpieczeństwo i prywatność.) Jeśli masz problemy z usunięciem dodatku, spróbuj wyszukać
"usuń <nazwa dodatku>" w twojej przeglądarce internetowej. Niektóre z tych dodatków są bardzo
wytrwałe i trudne do usunięcia (i są to te, które z pewnością trzeba usunąć). Zauważ, że Java to wtyczka,
której większość ludzi już nie potrzebuje, ale prawdopodobnie jest zainstalowana w twojej
przeglądarce. Wtyczka Java pozwala kodowi wewnątrz przeglądarki uruchamiać kod Java poza
przeglądarką, co ogólnie jest złe. Posiadanie Java na twoim komputerze jest w porządku, ale jest
niewielu przypadków, gdy zwykli użytkownicy mogą wywoływać Javę z poziomu przeglądarki
internetowej. (Pamiętaj, że JavaScript ma zero do czynienia z Javą, pomimo podobnych nazw.)
JavaScript jest szeroko stosowany do dobrych celów, a wyłączenie go przyniesie wiele
b strony zatrzymują się przy pisaniu).
Firefox
• Aby usunąć niechciany dodatek do przeglądarki Firefox, najpierw otwórz menu Dodatki z ogólnego
menu FireFox, które jest wyłączone z prawej strony.

• Wybierz zakładkę Rozszerzenia po lewej stronie. Znajdź dodatek, który chcesz usunąć i kliknij przycisk
"Odblokuj". (Jeśli nie jesteś pewien, po prostu kliknij przycisk "Wyłącz" na razie i usuń go później, gdy
jesteś tego pewien).

• Aby to wykonać, konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki. Jeśli masz wiele
dodatków do usunięcia, możesz usunąć je wszystkie i ponownie uruchomić przeglądarkę raz.

Chrom
• Aby usunąć niechciany dodatek w Chrome, najpierw otwórz menu Ustawienia tak, jak poprzednio
(menu w prawym górnym rogu).
• Wybierz zakładkę Rozszerzenia po lewej stronie. Kliknij ikonę małego kosza obok dodatku, który
chcesz usunąć. (Jeśli nie masz pewności, możesz po prostu odznaczyć przycisk "włączony" na razie i
usunąć go później, gdy będziesz pewien.)

• Aby to wykonać, konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki. Jeśli masz wiele
dodatków do usunięcia, możesz usunąć je wszystkie i ponownie uruchomić przeglądarkę raz.
Zainstaluj niektóre dodatki bezpieczeństwa
Niektóre wtyczki w rzeczywistości zwiększają bezpieczeństwo i prywatność, zapobiegając wczytywanie
stron internetowych i instalowanie śledzących plików cookie. (W rzeczywistości te wtyczki mogą
znacznie zwiększyć szybkość ładowania strony, unikając wielu rzeczy, których nie potrzebujesz).
Polecam instalowanie każdej z poniższych opcji. Każdy z nich wykonuje nieco inną funkcję, chociaż
niektóre nakładają się. Przeprowadzę cię przez instalację jednego rozszerzenia. Reszta będzie
postępować zgodnie z tą samą procedurą. W niektórych przypadkach zasugeruję kilka możliwych
alternatyw, jeśli nie spodoba ci się konkretne rozszerzenie.
UWAGA: Naturą większości tych wtyczek jest blokowanie lub ograniczanie niechcianych treści. Może
to czasami doprowadzić do zerwania stron internetowych, które nie zostały odpowiednio
zaprojektowane, aby ludzie nie chcieli wyświetlać reklam, śledzić plików cookie itd. Jeśli znajdziesz
stronę internetową, która nie działa prawidłowo lub w jakiś sposób działa śmiesznie, możesz spróbuj
tymczasowo wyłączyć niektóre z tych wtyczek. Niektóre wtyczki umożliwiają "dodanie do białej listy"
witryny internetowe, które blokują blokowanie wybranych witryn. Możesz też użyć przeglądarki
dostarczonej przez OS X (Safari) lub Windows (Internet Explorer). Zacznijmy od wtyczki o nazwie
Privacy Badger. Istnieje kilka skutecznych wtyczek blokujących śledzenie firm zewnętrznych, ale
program Privacy Badger to jedyna znana mi funkcja stworzona przez organizację czysto non-profit - i
zdarza się, że jest to grupa silnie zaangażowana w ochronę ludzi: the Electronic Frontier Foundation
(EFF). Podczas gdy ta wtyczka zajmie trochę czasu, aby się uczyć i nie musi być tak ścisła jak inne
podobne wtyczki, ufam tej wtyczce, że robię to, co trzeba, i z czasem poprawi się. [Możliwe
rozwiązania: Disconnect, Ghostery]
Firefox
• Otwórz menu dodatków, a następnie wybierz Rozszerzenia po lewej stronie (zobacz poprzedni
artykuł, aby uzyskać pomoc w znajdowaniu menu dodatków).
• Za pomocą paska wyszukiwania wyszukaj "Privacy Badger"

• Kliknij przycisk "Zainstaluj". (W przypadku niektórych dodatków może być konieczne ponowne
uruchomienie przeglądarki. Możesz zainstalować wiele rozszerzeń i ponownie uruchomić tylko raz na
końcu).
• Przeczytaj informacje na temat programu Privacy Badger, aby pomóc w prawidłowym używaniu go
Chrom
• Otwórz menu Ustawienia, a następnie wybierz "Rozszerzenia" po lewej stronie (patrz poprzedni
artykuł, aby uzyskać pomoc w znalezieniu menu Rozszerzenia).
• Kliknij "Uzyskaj więcej rozszerzeń" na dole.
• Wyszukaj "Wyszukiwarka prywatności" w polu wyszukiwania. (Niektóre z tych rozszerzeń to
"Aplikacje", które są wymienione na pierwszym miejscu. Chciałbym je pominąć i przejść do
rozszerzenia.)

• Kliknij przycisk "+ Dodaj do Chrome", a następnie kliknij "Dodaj rozszerzenie" w wyskakującym oknie
dialogowym. (W przypadku niektórych dodatków może być konieczne ponowne uruchomienie
przeglądarki. Możesz zainstalować wiele rozszerzeń i ponownie uruchomić tylko raz na końcu).
• Przeczytaj informacje na temat programu Privacy Badger, aby pomóc w prawidłowym używaniu go.
Teraz, gdy pokazałem ci, jak zainstalować na tych, możesz zrobić resztę na własną rękę. Gorąco
polecam zainstalować wszystkie te.
• LastPass !! Chociaż już zainstalowaliśmy LastPass we wcześniejszym rozdziale, wtyczka przeglądarki
została zainstalowana tylko dla przeglądarek, które zainstalowałeś w tym czasie. Jeśli właśnie
zainstalowałeś Firefox lub Chrome, musisz zainstalować wtyczkę LastPass dla tej przeglądarki.
• HTTPS wszędzie. Kolejna świetna wtyczka z EFF, która próbuje korzystać z HTTPS wszędzie, gdzie to
możliwe. Niektóre witryny mogą wykonywać HTTPS, ale nie zrobią tego, chyba że o to poprosisz - ta
wtyczka upewnia się, że Twoja przeglądarka domyślnie prosi o HTTPS. Pamiętaj, że niektóre witryny z
mieszaną zawartością (HTTP i HTTPS na tej samej stronie) mogą nie działać poprawnie z tą wtyczką,
więc możesz spróbować najpierw wyłączyć tę opcję, jeśli masz problemy.

• Lepsza prywatność. To rozszerzenie jest podobne do innych tutaj, ale obejmuje kilka ważniejszych
obszarów, których inni nie zauważają.
• uBlock Origin. Ta wtyczka blokuje reklamy w witrynie (a zatem śledzenie). Należy jednak pamiętać,
że większość bezpłatnych stron internetowych pozostaje w biznesie, pozyskując pieniądze od
reklamodawców. Możesz rozważyć włączenie reklam z witryn internetowych, które chcesz wyraźnie
obsługiwać. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tylko o przychody z reklam w Twojej ulubionej witrynie chodzi również o ochronę Twojej prywatności i zabezpieczenie komputera przed złośliwym
oprogramowaniem.
Uważaj na "zacienione" stronach
Niektóre strony internetowe są po prostu o wiele gorsze od innych, jeśli chodzi o złośliwe
oprogramowanie, a te strony są zwykle związane z tym, co niektórzy nazywają wadami ... pornografią,
grami hazardowymi, filmami z prawami autorskimi i pobieraniem muzyki itp. Nie ma mnie tutaj
osądzać. Po prostu wiedz, że tego rodzaju serwisy są gorsze od innych - te, które są "darmowe", to te,
o które najbardziej bym się martwił.
Strzeż się wyskakujących okienek oferujących / wymagające wtyczek
Niektóre strony internetowe będą prosić / oferować zainstalowanie jakiegoś narzędzia do sprawdzania
złośliwego oprogramowania lub wzmacniacza wydajności lub kodeka wideo. Jeśli pojawi się
wyskakujące okno, które chce coś zainstalować, po prostu zamknij całą kartę lub okno i odejdź. Jeśli
wtyczka jest czymś powszechnym, takim jak Flash, Java, Silverlight lub QuickTime, powinieneś udać się
bezpośrednio do tych witryn, aby pobrać i zainstalować wtyczkę. Następnie wróć do strony
internetowej i sprawdź, czy działa. Zasada brzmi: jeśli nie szukasz czegoś lub nie poprosisz o to samemu,
nie instaluj go
Zrezygnuj, gdzie możesz
Chociaż bardzo trudno jest naprawdę zrezygnować ze śledzenia, nadal powinieneś podjąć każdą
uzasadnioną możliwość zrobienia tego, jeśli nie z innego powodu, niż zarejestrować swoją pogardę.
Oto kilka witryn, które możesz odwiedzić, oraz narzędzia, których możesz użyć do ograniczenia spamu,
połączeń telefonicznych i zwykłych wiadomości-śmieci w poczcie. Sprawdź te strony internetowe, aby
dowiedzieć się, jak zrezygnować.
• Ta strona ma wiele świetnych informacji: http://www.consumer.ftc.gov/articles/0262-stoppingunscientited-mail-calls-calls-and-email
• Rezygnacja z ofert kart kredytowych: https://www.optoutprescreen.com/?rf=t
• Rezygnacja ze śledzenia online: http://www.networkadvertising.org/crioices/
•
Zrezygnuj
z
reklam
Google
http://www.google.com/ads/preferences/

opartych

na

zainteresowaniach:

• Krajowy rejestr "nie dzwonić": http://www.donotcall.gov/
•
Rezygnacja
z
bezpośredniej
https://www.dmachoice.org/#

poczty

marketingowej

i

poczty

elektronicznej:

Użyj przeglądania prywatnego
Zarówno Firefox, jak i Chrome mają specjalny "tryb prywatności" przeglądania stron internetowych.
Ten tryb ma usunąć wszystkie! Oca! ślady surfowania po zamknięciu specjalnego okna - historii

przeglądania, ciasteczek itp. Kluczowym słowem jest tutaj "lokalny". Chociaż może zablokować trwałe
przechowywanie niektórych plików cookie, nie powoduje to anonimowości lub ukradkiem w sieci.
Jedynym celem jest ukrycie tego, co robiłeś od ludzi, którzy mają dostęp do twojego komputera,
usuwając wszystkie zapisane lokalnie ślady. Aby włączyć ten tryb:
Firefox
• Otwórz menu przeglądarki Firefox i wybierz "Nowe okno prywatne"

• Wykonuj prywatne przeglądanie w tym oknie. Po zakończeniu zamknij to okno.
Chrom
• Otwórz menu Chrome i wybierz "Nowe okno incognito".

• Wykonuj prywatne przeglądanie w tym oknie. Po zakończeniu zamknij to okno.

BEZPIECZNA KOMUNIKACJA
ZASADY E-MAIL
Przeglądanie stron internetowych jest w porządku i dobre, ale jest to zdecydowanie samodzielna
aktywność. Kiedy potrzebujemy komunikować się z innymi, zwracamy się do innych metod. Chociaż
młodsze pokolenie przyjęło tekst do osobistej komunikacji, poczta elektroniczna nadal jest metodą
komunikacji w świecie pracy i dla wielu osób, które wychowały się przed erą telefonów komórkowych
i wiadomości SMS (usługa krótkich wiadomości tekstowych, oryginalna i oficjalna nazwa "SMS-y").
Popularność wiadomości błyskawicznych zmniejszyła się wraz z pojawieniem się smartfonów, ale wciąż
jest na nim i musimy omówić je z perspektywy bezpieczeństwa i prywatności. Przyjrzyjmy się tym
technologiom nieco głębiej - aby zrozumieć, jak się chronić, musimy mieć podstawowe pojęcie o tym,
jak działają. Odwiedzając witrynę internetową za pomocą przeglądarki, tworzysz połączenie między
komputerem a odległym serwerem, takim jak bank, sklep internetowy lub cokolwiek innego. To
połączenie może, lecz nie musi, być szyfrowane - jeśli jest zaszyfrowane, możesz mieć pewność, że nikt
inny nie będzie mógł przeglądać wiadomości. W przypadku poczty e-mail złożoność w zasadzie
podwaja się. Aby wysłać wiadomość e-mail, najpierw wyślij wiadomość do swojego dostawcy poczty
e-mail, a następnie usługodawca spróbuje wysłać wiadomość do odbiorcy. Dzięki temu usługa może
"przechowywać i przekazywać" wiadomość - jeśli odbiorca nie jest natychmiast dostępny (tj. "Online"),
wiadomość może zostać zapisana do przyszłej transmisji. Nawet jeśli odbiorca jest obecnie dostępny,
natura systemu poczty elektronicznej polega na zachowaniu kopii wiadomości na serwerze, dopóki
użytkownik jawnie go nie usunie.

Pamiętaj jednak, że odbiorca może korzystać z zupełnie innej usługi e-mail. Na przykład, jeśli alice@gmail.com wyśle wiadomość e-mail na adres bob@yahoo.com, wówczas zarówno Google, jak i
Yahoo będą miały kopie tej wiadomości na swoich serwerach - jedna kopia dla Alice, a druga dla Boba.
(Patrz rysunek poniżej.) Jeśli Alice usunie swoją kopię, Bob może nadal mieć swoją kopię - lub
odwrotnie. (Oczywiście, nawet jeśli zarówno Alice jak i Bob usuwają swoje kopie tej wiadomości,
Google i Yahoo mogą nadal zachować swoje kopie.)

Kiedy rozmawialiśmy o szyfrowaniu używanym do surfowania w Internecie, wszystkie komunikaty były
punkt-punkt i były krótkotrwałe. W przypadku wiadomości e-mail wiadomość jest tylko szyfrowana
podczas przesyłania (strzałki na schemacie) - same wiadomości są rzadko szyfrowane, co oznacza, że
każdy, kto ma dostęp do komputerów lub serwerów, może potencjalnie odczytać e-maile. E-maile są
bardziej podobne do pocztówek niż listów, ponieważ każdy, kto zajmuje się przesyłaniem wiadomości,
może ją przeczytać. Ponadto, chociaż połączenie między Alice i serwerem e-mail firmy Google może
być szyfrowane, nie ma możliwości sprawdzenia, czy połączenie między serwerem Google a serwerem
Yahoo jest zaszyfrowane lub czy połączenie między serwerem Yahoo i komputerem Boba jest
zaszyfrowane. W rzeczywistości wiadomo, że wiele z tych dodatkowych łączy nie jest obecnie
szyfrowanych. Co możemy z tym zrobić? Najlepszą odpowiedzią jest zaszyfrowanie samej wiadomości
e-mail, zanim opuści ona komputer Alicji. Bob następnie odszyfrowuje go, gdy nadejdzie, a nikt
pomiędzy nimi nie będzie w stanie zobaczyć zawartości. Niestety, nie jest to łatwe dla przeciętnego
człowieka, przynajmniej jeszcze nie. Google i inne firmy ciężko pracują nad dostarczaniem rozwiązań,
które będą działać bez dużej interakcji z użytkownikiem, ale od momentu napisania tej książki nie są
jeszcze dostępne. Proces obejmuje generowanie pary klucza publicznego / prywatnego, dzielenie się
tymi kluczami z kontaktami i .... już się poddałem. Zwykli ludzie nigdy tego nie zrobią. Potrzebujemy
czegoś, co po prostu działa. Może to być coś zupełnie nowego, odsyłając e-maile do starej technologii,
o której powiesz swoim wnuczkom. Email nie został stworzony do szyfrowania end-to-end.
NATYCHMIASTOWE I TEKSTOWE POWIADOMIENIE
Wiadomości błyskawiczne są dostępne przez około tak długi czas, jak poczta e-mail, możesz w to
uwierzyć lub nie. Obie pochodzą z początków lat sześćdziesiątych. Komunikator internetowy jest
podobny do wiadomości e-mail pod względem ścieżek komunikacyjnych wyświetlanych na schematach
wiadomości e-mail, ale istnieją dwie główne różnice. Po pierwsze, zazwyczaj nie ma funkcji "zapisz i
prześlij" - oznacza to, że możesz komunikować się tylko wtedy, gdy obie strony są online w tym samym
czasie. (Należy jednak pamiętać, że każdy dostawca usług może nadal zapisywać kopie wiadomości.)
Po drugie, wiadomości błyskawiczne są najczęściej odpowiednie, dlatego zazwyczaj zaangażowany jest
tylko jeden dostawca usług. Oznacza to, że jeśli korzystasz z usługi czatu Google, zazwyczaj nie możesz
komunikować się z użytkownikiem AOL lub Yahoo IM. Pomyślałem, że z pewnością rozwiążą te różnice
i znajdą wspólny standard, ale do tej pory nie mieli. Aby było jasne, standardy istnieją, ale popularni
dostawcy usług internetowych nie podjęli żadnych kroków, by je przyjąć. Z tego powodu alternatywy,
takie jak wiadomości tekstowe (które mają wspólny standard) mogą zastąpić komunikatory. Pomimo
podobieństw routingu z pocztą e-mail niektórzy klienci komunikatorów internetowych zapewniają
możliwość łatwego ustanawiania szyfrowania od końca do końca za pomocą komunikatu o nazwie Off
The Record (OTR48). OTR zapewnia szyfrowanie dla całej ścieżki, co oznacza, że tylko Alice i Bob będą
mogli odczytać zawartość wiadomości. Oczywiście, Alicja lub Bob mogą zachować kopie tych
wiadomości, ale zawsze należy założyć, że cokolwiek powiesz komuś, może zostać zapisane lub
zapisane - najważniejsze jest to, że nikt inny niż zamierzony odbiorca nie będzie miał dostępu do
komunikacji. Na liście kontrolnej pokażę, jak skonfigurować i używać OTR do komunikatorów. Zwróć
uwagę, że odbiorca będzie musiał zrobić to samo (do tanga potrzeba dwóch). Używanie krótkich
wiadomości tekstowych (SMS) lub SMS-y to tak naprawdę wysyłanie wiadomości e-mail niż
wiadomości błyskawicznych. SMS-y mają funkcję "zapisz i wypisz", co oznacza, że docelowy adresat nie
musi być w trybie online, aby odebrać wiadomość - możesz ją wysłać w dowolnym momencie, a po
każdym włączeniu telefonu wiadomość zostanie dostarczona. Również firmy telekomunikacyjne
zdołały opracować techniczne informacje, aby umożliwić komuś z Verizon wysyłanie wiadomości
tekstowych do kogoś za pomocą AT & T lub Sprint lub Virgin Mobile. Apple ma nawet zintegrowaną
wiadomość SMS z systemem wiadomości błyskawicznych (Messages lub iMessage), dzięki czemu
można korzystać z zastrzeżonego systemu Apple, jeśli wszystkie strony używają produktu Apple (w

takim przypadku wiadomości są niebieskie) lub wracają do zwykłego SMS-a w inny sposób ( gdzie
bąbelki wiadomości będą zielone).
BEZPIECZEŃSTWO KOMUNIKACJI
Istnieje kilka głównych problemów związanych z pocztą e-mail, wiadomościami błyskawicznymi i
wiadomościami tekstowymi. Po pierwsze, jak omówiliśmy wcześniej w tej książce, jest wiadomościamiśmieciami lub spamem. (Przez pewien czas niechciane wiadomości błyskawiczne były nazywane
"SPIM", ale nigdy się na nich nie przyłapały.) Obecnie wszystkie te schematy przesyłania wiadomości
są domyślnie otwarte - jeśli znasz czyjś adres e-mail, uchwyt wiadomości lub numer komórki, możesz
wysłać im wiadomość - nie jest wymagana wymagana transmisja. Niektóre systemy wiadomości
błyskawicznych wdrożyły mechanizm sprawdzania, w którym należy najpierw umożliwić drugiej osobie
"podążanie" za tobą, zanim będą mogli wysłać ci wiadomość, jednak ta obsługa nie jest powszechna prawdopodobnie dlatego, że istnieje wiele zastrzeżonych systemów komunikacyjnych. Jeśli masz
szczęście, spamerzy będą wysyłać Ci tylko reklamy. Jednak spam jest również preferowanym
mechanizmem dostarczania złośliwego oprogramowania - z linkami do złych stron internetowych lub
złośliwego kodu osadzonego w załącznikach. Te linki i załączniki można wysyłać za pomocą wiadomości
e-mail, komunikatorów i wiadomości tekstowych. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że
nadawcy wiadomości łatwo jest sfałszować. Oznacza to, że po prostu "od" w e-mailu lub wiadomości
tekstowej to ktoś lub jakaś firma, którą znasz i której ufasz, nie możesz zakładać, że tak naprawdę
pochodzi od nich. Ponadto konta e-mail są często atakowane przez hakerów, więc nawet jeśli
wiadomość rzeczywiście pochodzi z miejsca, z którego pochodzi, musisz zachować ostrożność wobec
linków i załączników. Podczas gdy programy antywirusowe i inne narzędzia bezpieczeństwa działają w
porządku, blokując te rzeczy, nie można założyć, że są one w 100% skuteczne. Musisz także zdać sobie
sprawę, że nie możesz zaufać tekstowi linku. To, że link wskazuje "http://google.com/", nie oznacza,
że tak naprawdę wskazuje na to prawdziwy link. Czasem, gdy umieścisz wskaźnik myszy nad linkiem,
Twoja przeglądarka lub aplikacja e-mail pokaże Ci rzeczywisty link. W rzeczywistości, jeśli masz kopię
tej książki w formacie PDF lub e-booka, a najedziesz kursorem na ten link, zobaczysz, że jest on
rzeczywiście fałszywy. Widzisz?

Wiele linków natychmiast przekierowuje Cię na inną stronę internetową, więc nie możesz mieć
pewności, że dostaniesz to, co widzisz. Istnieją usługi skracania łączy, które zajmują długie, nieznośne
adresy internetowe i skracają je do czegoś łatwiejszego do napisania i / lub zapamiętania. Usługi te
wykonują przekierowanie z krótkiego łącza do rzeczywistego miejsca docelowego. Z wielu powodów
po prostu nie możesz ocenić linku za pomocą jego tekstu. Zasadniczo niektóre obrazy i linki znajdujące
się w wiadomościach e-mail mogą być używane do śledzenia twoich ruchów w Internecie, a także
pomogą spamerom w oznaczeniu Cię jako realnego celu. Dlatego wielu klientów poczty e-mail nie chce
załadować obrazów zawartych w e-mailu, dopóki nie powiesz, że wszystko jest w porządku. Na przykład
spamer może uzyskać listę miliona adresów e-mail od kogoś, kto włamał się do niektórych baz danych.
Spamer nie ma możliwości sprawdzenia, czy wszystkie te adresy są prawdziwe i nadal aktywne. On lub

ona nie będzie wiedział, czy dany e-mail był w stanie przejść przez wszystkie filtry spamu, które są
pomiędzy nimi a odbiorcą. Ale jeśli umieścili obraz w tym e-mailu z unikalnym identyfikatorem i
załadujecie ten obraz, natychmiast zorientują się, że adres e-mail działa i że dotarła do was ... w takim
przypadku należy spodziewać się więcej śmieci Poczta. Zaproponowano wiele rozwiązań w zakresie
powstrzymywania spamu, ale ponieważ Internet jest tak napędzany przez marketing i reklamę, główni
gracze nie byli skłonni do ich przyjmowania. Sprowadza się to do tego, kto może ustalić, co jest
śmieciowe? Dokładnie tak samo zmagaliśmy się ze zwykłymi śmieciami dostarczanymi przez pocztę.
Urząd pocztowy zarabia dużo pieniędzy dostarczając ci te reklamy. Jednak ryzyko związane ze
szkodami, które wierzę, doprowadzi w końcu branżę do zaproponowania jakiegoś rozwiązania. Jedną
opcją byłoby pobieranie niewielkiej kwoty za przesyłanie więcej niż, powiedzmy, 100 e-maili w ciągu 1
godziny lub może 500 dziennie - coś, co nie wpłynęłoby na większość ludzi, ale spowodowałoby jakiś
smutek spamerów. Obecnie e-mail jest w zasadzie w 100% darmowy, co pozostawia otwartość na
nadużycia. Problem polega na tym, że może to zaszkodzić małym, legalnym firmom i nadal pozwala
olbrzymim, bogatym korporacjom kontynuować wysyłanie porcji niechcianych wiadomości e-mail.
Najbardziej drakońska opcja prawdopodobnie przeniosłaby się do systemu białej listy, w którym nie
można wysyłać wiadomości e-mail do kogoś, chyba że najpierw zaakceptuje cię jako nadawcę. To może
być zautomatyzowane do pewnego stopnia. Gdy po raz pierwszy wyślesz do kogoś wiadomość e-mail,
otrzymasz odpowiedź od dostawcy usług w postaci puszki z napisem: "Akceptuję tylko wiadomości email od osób, które znam. Najpierw skontaktuj się ze mną za pomocą innego mechanizmu lub
odpowiedz na te kilka pytań, aby udowodnić, że mnie znasz. " Spamerzy zajmują się milionami e-maili
- nie mieliby czasu na to. To nadal umożliwiłoby legalnym firmom, z którymi faktycznie masz jakiś
związek z kontaktem z Tobą - proces rejestracji na ich stronie internetowej mógłby automatycznie
dodać ich do białej listy zatwierdzonych nadawców. Moje jelito mówi mi, że to tutaj skończymy, chyba
że wymyślimy zupełnie nowy schemat wysyłania wiadomości elektronicznych.
PODSUMOWANIE
• Poczta e-mail, wiadomości błyskawiczne i wiadomości tekstowe dodają nowy wymiar do problemu
bezpiecznej komunikacji. Zamiast po prostu zabezpieczyć pojedynczy kanał między tobą a serwerem
sieciowym (tak jak przy surfowaniu po Internecie), musisz również zabezpieczyć kanał z serwera do
zamierzonego odbiorcy - i być może między serwerem usługodawcy a jego serwerem. serwer
usługodawcy.
• Co więcej, nawet jeśli wszystkie te oddzielne kanały są zaszyfrowane, same wiadomości nie są - co
oznacza, że serwery między tobą a zamierzonym odbiorcą będą miały kopie twoich wiadomości, które
będą czytać, kiedy tylko zechcą.
• Podczas gdy wiadomości e-mail są obecnie trudne do zaszyfrowania, wiadomości błyskawiczne i
wiadomości tekstowe są w stanie znaleźć sposób na zabezpieczenie komunikacji dla niektórych
klientów, w tym standard o nazwie ODP (Off The Record). Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
• Na koniec omówiliśmy na wysokim poziomie, w jaki sposób można wykorzystać te narzędzia
komunikacyjne do wysyłania niebezpiecznych plików zawierających złośliwe oprogramowanie lub
linków do stron internetowych, które będą próbowały zainfekować komputer.
LISTA KONTROLNA
Zwróć uwagę, że ta lista kontrolna koncentruje się głównie na komunikacji komputerowej (poczta
elektroniczna i komunikatory internetowe). Rozdział na temat bezpieczeństwa urządzeń mobilnych
będzie zawierał sugestie dotyczące aplikacji do używania na smartfonach i tabletach do komunikacji.

Utwórz konta e-mail do użytku publicznego i prywatnego
Konta e-mail są bezpłatne i łatwe do utworzenia. Posiadanie jednego adresu e-mail dla osób, którym
zależy na tobie i kolejny "wyrzucany" adres dla sprzedawców, forów internetowych, konkursów itp.,
Pozwoli ci przynajmniej szybko oddzielić ważne wiadomości od tych, które mogą czekać (być może na
zawsze). Jeśli Twoje obecne konto e-mail jest już zalane śmieciami, powinieneś rozważyć utworzenie
nowego adresu e-mail, który przekażesz tylko znajomym i rodzinie
Używaj internetowej poczty e-mail
Aplikacje e-mail, takie jak Microsoft Outlook i Apple Mail, mają kilka naprawdę przydatnych funkcji,
czasem lepiej jest korzystać z internetowego klienta poczty e-mail. Wielu internetowych klientów
poczty e-mail jest całkiem niezłych, w tym niektóre funkcje, których nie można uzyskać nawet w
bardziej tradycyjnej aplikacji uruchamianej w systemie Windows lub OS X. Jeśli otrzymałeś szkicowy email, za pomocą klienta sieci przeczytanie go może zapewnić kolejną warstwę bezpieczeństwa.
Większość popularnych internetowych klientów poczty e-mail ma wbudowane skanery wirusów i łączy.
Klienci ci mają również znacznie ograniczony dostęp do lokalnych plików i systemu operacyjnego - są
"piaskownicy", aby pomóc w powstrzymaniu złych rzeczy w przeglądarce. Jedną wadą ścisłego
używania internetowego klienta poczty e-mail jest to, że nie masz lokalnej kopii wszystkich wiadomości
e-mail. Jeśli Twój dostawca poczty e-mail jest niedostępny z jakiegokolwiek powodu, nie będziesz mieć
dostępu do starszych wiadomości e-mail.
Wyłącz nieużywane konta e-mail
Jeśli masz konto e-mail, którego nie używasz, wyłącz je lub całkowicie je usuń. Czasami usługodawca
internetowy utworzy na przykład automatyczny adres e-mail. A może trzeba było założyć konto emailowe na jakąś specjalną okazję, a teraz nie ma takiej potrzeby. Jeśli nigdy go nie sprawdzisz, możesz
nigdy nie zdawać sobie sprawy, że został przejęty przez spamerów lub inne ne'er-do-dołki.
Miej oko na informacje o aktywności na koncie
Wielu dostawców poczty e-mail powiadomi Cię, jeśli wykryje podejrzaną aktywność na Twoim koncie.
Oznacza to często dostęp do konta z nietypowych lokalizacji. (Pamiętaj, że każdy komputer ma unikalny
adres IP, a ten adres może być użyty do znalezienia Twojej ogólnej lokalizacji na planecie.) Co jakiś czas
możesz rzucić okiem na ostatnią aktywność, aby samemu to sprawdzić.
• Yahoo
- Przejdź do profilu Yahoo: http://edit.yahoo.com/config/eval_profile
- Kliknij "Ostatnia aktywność".
• Google
- Zaloguj się na swoje konto Google: https://myaccount.google.com/security#activity
- Po lewej stronie kliknij "Aktywność urządzenia i powiadomienia".
• Outlook.com
- Przejdź do tego linku: https://account.live.com/Activity
- Zaloguj się, aby zobaczyć swoją aktywność
Nigdy nie wysyłaj poufnych informacji

Nigdy nie należy wysyłać poufnych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail, komunikatora lub
wiadomości tekstowej. Obejmuje to numery ubezpieczenia społecznego, numery kart kredytowych,
hasła i wszystko, czego nie chcielibyśmy zobaczyć. Wiadomości e-mail, wiadomości błyskawiczne i
wiadomości tekstowe powinny być traktowane jak pocztówki, a nie zapieczętowane.
Nie przesyłaj czegoś bez wcześniejszej weryfikacji
Wszyscy dostaliśmy te e-maile o umierających dzieciach, które chcą otrzymywać e-maile z całego
świata lub Disneya rozdającego darmowe bilety lub umierającego celebrytę. Istnieje wiele fałszywych
dźwięków, które brzmią bardzo realistycznie. Wykonaj swoją część, sprawdzając cokolwiek, zanim
wyślesz ją do wszystkich znajomych i rodziny. Jak to robisz? Zawsze możesz po prostu przeszukiwać
internet za pomocą fraz kluczowych z e-maila oraz słowa "mistyfikacja". Lub możesz po prostu przejść
do snopes.com. którego celem jest udokumentowanie roszczeń związanych z łańcuchem znaków (jak
również zwykłych legend miejskich). Niektóre z nich są nawet prawdziwe. Odrabiają dla ciebie zadanie
domowe
Nie klikaj linków, jeśli to możliwe
Łącza mogą być podrabiane lub modyfikowane tak nieznacznie, że człowiek może nie zauważyć (na
przykład, out- look.com zamiast outlook.com ... czy zauważyłeś różnicę?). Jeśli to możliwe, zostaw
wiadomość e-mail i przejdź bezpośrednio do źródła w przeglądarce. Jeśli na przykład otrzymasz od
banku podejrzaną wiadomość e-mail z napisem "kliknij tutaj, aby zweryfikować swoje konto", po
prostu zaloguj się bezpośrednio do swojego banku i sprawdź, czy na koncie nie ma żadnych
powiadomień. Pamiętaj, że nie ma znaczenia, czy wiadomość e-mail pochodzi od kogoś lub firmy,
której ufasz - nadawca może zostać sfałszowany lub jego konto mogło zostać naruszone.
Nie otwieraj załączników wiadomości e-mail, jeśli to możliwe
Chociaż obrazy są zazwyczaj bezpieczne, należy unikać takich dokumentów, jak dokumenty Microsoft
Office (Word, Excel i PowerPoint), plików PDF lub plików skompresowanych (takich jak pliki "Zip") lub
dowolnego pliku z rozszerzeniem, którego nie rozpoznajesz. W pracy przestrzegaj wszelkich zasad,
które określają. Jeśli nie ufasz pocztą e-mail od współpracowników, nie osiągniesz zbyt daleko. Ale w
domu powinieneś bardzo ostrożnie podchodzić do otwierania wszelkich załączników, których nie
prosiłeś wprost. Jeśli nie masz pewności, najpierw skontaktuj się z nadawcą (telefonicznie lub w inny
sposób), aby upewnić się, że rzeczywiście go wysłali.
Odpowiednio postępuj ze spamem
Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail z przekonaniem, że jest to śmieci, nawet go nie otwieraj - a na pewno
nie odpowiadasz na nią. Nie chcesz, aby nadawca wiedział, że Twój adres e-mail jest aktywny i
prawidłowy. Nie próbuj "wypisać się", chyba że masz pewność, że nadawca jest godny zaufania. Jeśli
twoja aplikacja pocztowa ma opcję oznaczenia wiadomości jako śmieci lub spamu, zrób to - pomoże to
w odfiltrowaniu tych wiadomości w przyszłości (nie tylko dla ciebie, ale także dla innych osób). Jeśli nie
ma takiej opcji, po prostu usuń wiadomość. Jeśli nadawcą jest firma, z którą masz konto, zaloguj się na
swoje konto i znajdź swoje preferencje dotyczące poczty e-mail. Powinieneś być w stanie wyłączyć (lub
przynajmniej zmniejszyć) swoje e-maile.
Używaj bezpiecznych aplikacji do obsługi wiadomości
Większość wiadomości błyskawicznych i wiadomości tekstowych jest dziś niezbyt bezpieczna.
Wiadomości mogą być chronione na trasie, ale nie na różnych serwerach w międzyczasie - to znaczy
segmenty ścieżki są chronione, ale nie są one od końca do końca. Niektórzy klienci obsługujący

wiadomości błyskawiczne obsługują bezpieczną łączność od końca do końca za pośrednictwem
otwartego standardu o nazwie Off The Record (OTR). Informacje na temat bezpiecznych aplikacji do
komunikacji mobilnej można znaleźć w sekcji na temat urządzeń przenośnych.
• Jeśli używasz komputera Mac, spójrz na świetnego małego klienta IM o nazwie Adium.
https://adium.im/
• Na komputerze PC lub Mac możesz użyć klienta o nazwie Pidgin, ale musisz również pobrać i
zainstalować wtyczkę OTR:
https://www.pidgin.im/ (Pidgin)
https://otr.cypherpunks.ca/ (wtyczka OTR)
Użyj zaszyfrowanych usług e-mail
Chęć prawdziwie prywatnej komunikacji e-mailowej zdecydowanie wzrasta, ponieważ coraz więcej
uczymy się o masowym inwigilowaniu i hakerów uwalniających zawstydzające rozmowy od źle
zabezpieczonych serwerów. Rynek zaczyna reagować nowymi ofertami, które zapewniają prawdziwe
szyfrowanie od końca do końca. Jedną z takich usług, która została uruchomiona na początku 2016
roku, jest ProtonMail, ale przewiduję, że w nadchodzących latach pojawi się wiele innych.
https://protonmail.com/

KONTA ONLINE
Rozmawialiśmy o tym, jak bezpiecznie surfować po sieci i omówić podstawy komunikacji cyfrowej.
Teraz musimy omówić kilka innych powiązanych tematów, które mają związek z Twoim zachowaniem
online. Zajmiemy się bankowością internetową i zakupami, korzystaniem z mediów
społecznościowych, usługami przechowywania w chmurze i po prostu zdrowymi wskazówkami
dotyczącymi życia w erze cyfrowej.
BANKOWOŚĆ I ZAKUPY ONLINE
Jak już wspominaliśmy w poprzednich rozdziałach tej książki, standardy bezpieczeństwa stosowane
przez prawie wszystkie strony internetowe banków i sklepów są wystarczające do ochrony informacji
o twojej karcie kredytowej, przynajmniej podczas transakcji. Tak długo, jak zobaczysz małą ikonkę
kłódki po lewej stronie pola adresu, twoja komunikacja z drugim krajem jest szyfrowana i bezpieczna.
Prawdziwym problemem jest zapisanie informacji o karcie kredytowej do wykorzystania w przyszłości.
Podczas gdy większość dużych sprzedawców internetowych dobrze chroni te dane, zdarzają się
sytuacje, w których hakerom udało się wykraść informacje o kartach kredytowych użytkowników z tych
witryn. Ale, jak już wcześniej wspomniałem w tej książce, nieuczciwe opłaty za karty kredytowe nie są
wielkim problemem dla właściciela karty kredytowej - firmy kart kredytowych nie będą ponosić
odpowiedzialności za te opłaty, a nigdy nie wyrzucą żadnych pieniędzy. Nie dotyczy to jednak kart
debetowych. Karty debetowe zapewniają natychmiastowy dostęp do środków na koncie bankowym jeśli te środki zostaną wykorzystane, nie będą dostępne, dopóki nie przekonasz banku do zwrotu
pieniędzy. Dlatego zawsze najlepiej robić zakupy online za pomocą karty kredytowej zamiast karty
debetowej, jeśli w ogóle jest to możliwe. Problemem, który tutaj omawiamy, jest to, czy należy
przechowywać informacje o karcie kredytowej na danej stronie internetowej, aby ułatwić przyszłe
zakupy. Powinieneś czuć się bezpiecznie, robiąc to z każdym dużym, renomowanym sprzedawcą, jeśli
planujesz zrobić tam dużo zakupów. Ale wiedz, że możesz również umieścić informacje o karcie
kredytowej w menedżerze haseł, takim jak LastPass, i szybko wypełnić wszystkie istotne informacje na
stronie zakupów online. Zamiast więc ufać detalistom tymi informacjami, możesz po prostu zaufać
swojemu menedżerowi haseł. Ponieważ ryzyko jest dość niskie, to naprawdę kwestia osobistych
preferencji. Mam tendencję do zapisywania informacji o mojej karcie kredytowej w witrynach, w
których robię dużo zakupów, i używania LastPass do uzupełniania informacji o mojej karcie kredytowej
w innych witrynach. Bankowość internetowa to kolejna praktyka, która sprawia, że niektórzy ludzie
bardzo się denerwują. Ponieważ banki robią wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć potrzebę
wynajmowania ludzi, w rzeczywistości unika się bankowości online. Banki pobierają teraz od swoich
klientów opłaty za wysyłanie papierowych wyciągów oraz transakcje wewnątrz oddziałów, które
wymagają obecności osoby żywej. Czy ci się to podoba, czy nie, bankowość internetowa zostanie tutaj
i to jedyny sposób na uniknięcie rosnącej listy opłat bankowych. Podobnie jak zakupy online, interakcja
z bankiem online jest całkowicie bezpieczna i bezpieczna. Powinieneś czuć się swobodnie sprawdzając
saldo, wykonując przelewy i płacąc rachunki za pomocą komputera lub smartfona. Wiem, że to wydaje
się przerażające, ale instytucje finansowe od dziesięcioleci zajmują się bezpiecznymi transakcjami
sieciowymi i mają interes w tym, aby robić to bezpiecznie. Możesz jednak ustawić rozsądne limity na
to, co ktoś może zrobić ze swoimi kontami. Mówię "ktoś", ponieważ mówimy o przypadku, w którym
ktoś inny niż ty uzyskał dostęp do jednego lub więcej kont. Dzieje się tak bez względu na to, czy
korzystasz z bankowości online, czy nie. Na przykład ochrona przed przekroczeniem stanu konta może
być dla ciebie przydatna, jeśli przypadkowo napiszesz czek, którego nie może pokryć twoje konto
podstawowe - ale jeśli zezwolisz na nieograniczoną ochronę przed debetem, może to również
umożliwić komuś, kto udaje się ukraść twoją książeczkę czekową, aby rozładować wiele kont!
Powinieneś więc porozmawiać z lokalnym przedstawicielem banku o wprowadzeniu zdrowych limitów

na swoich rachunkach bankowych i uważać na to, jak połączone są twoje różne konta. Jest to podobne
do tworzenia zwykłego, nieadministracyjnego konta komputera. Chronisz się przed przypadkiem, w
którym ktoś uzyskuje dostęp do Twojego konta i ogranicza ilość szkód, jakie może wyrządzić. Warto
być czujnym. Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać wszystkie swoje internetowe konta finansowe,
szukać podejrzanych działań i sprawdzać stan konta. Wiele witryn bankowości internetowej oferuje
automatyczne powiadomienia o różnych rodzajach działań na koncie, takich jak przelewy, wypłaty i
zakupy o pewną kwotę. Możesz również otrzymywać powiadomienia o zmianach hasła i konta, saldach
debetowych, dużych depozytach i tak dalej. To świetny sposób na utrzymanie kart na koncie.
USŁUGI PRZECHOWYWANIA W CHMURZE
Wszystko dzisiaj przechodzi w "chmurę". Oznacza to, że coraz więcej naszych usług i danych przechodzi
do trybu online. Jak omówiliśmy w poprzednim rozdziale, Apple i Microsoft sprawiły, że prawie
konieczne było zarejestrowanie się na swoich kontach w chmurze w celu korzystania z ich produktów.
Jednak w tym rozdziale skupiam się na usługach przechowywania w chmurze. Usługi te dają wirtualny
dysk twardy gdzieś w Internecie, gdzie można przechowywać prawie każdy typ pliku komputerowego.
Obecnie istnieje kilkudziesięciu dostawców usług przechowywania w chmurze, którzy twierdzą, że
chronią dane za pomocą "nieodłącznego" szyfrowania. Jak omówiliśmy przy tworzeniu kopii zapasowej
online, musisz wiedzieć, kto ma klucze do zaszyfrowanych danych. W większości przypadków
odpowiedź brzmi "one", chyba że wyraźnie podejmiesz kroki, aby zmienić to zachowanie. Najprostszą
analogią jest wynajęcie miejsca w fizycznej przechowalni, takiej jak U-Store-It lub PODS. Kupujesz
pojemnik o określonym rozmiarze (im większy, tym więcej kosztuje wynajem), a następnie umieszczasz
nadmiar w pudełku. Kiedy będziesz gotowy do wyjścia, zablokuj go. Ale kto trzyma klucz? Czy byłbyś
wygodny pozostawiając jedyny klucz z właścicielem wypożyczalni? Oznaczałoby to, że każdy, kto
mógłby go przekonać do otwarcia kontenera, miałby pełny dostęp do tego, co tam jest
przechowywane. Większość miejsc pozwala zachować klucz (lub być może są dwie blokady na drzwiach
i każdy z nich trzyma jeden klucz). Jest to nie tylko ze względu na ochronę, ale również zwalnia
wypożyczalnię z odpowiedzialności za ochronę dostępu do klucza i decydowanie, kto powinien mieć
możliwość sprawdzenia tego klucza. Właściciel wie, że w razie potrzeby mogą złamać twój zamek i
uzyskać do niego dostęp - na przykład, jeśli zginiesz lub zgubisz klucz lub jeśli funkcjonariusz ds.
Egzekwowania prawa puka z nakazem. Jednak domyślne ustawienie klawiszy w chmurze jest zwykle
dokładnie odwrotne - dostawca pamięci przechowuje klucz, a nie Ty. Ponownie oznacza to, że każdy,
kto może przekonać (lub zmusić) właściciela do odkasłania klucza, może uzyskać pełny dostęp do
wszystkich cyfrowych treści. Oznacza to również, że właściciel (lub którykolwiek z jego pracowników)
ma również pełny dostęp. Jednak niektórzy z tych dostawców pamięci masowej w chmurze oferują
opcję dostarczenia własnego klucza i zarządzania nim. Masz menedżera haseł, więc możesz go użyć do
bezpiecznego przechowywania tych kluczy. Istnieją również aplikacje, których można używać, takich
jak BoxCryptor, które będą zarządzać tym szyfrowaniem w przypadku, gdy dostawca pamięci masowej
nie oferuje opcji przechowywania kluczy. Zaszyfrują wszystkie twoje dane przed ich zapisaniem i
odszyfrują, gdy ich potrzebujesz. Czasami jednak jest to po prostu za dużo kłopotów. Szyfrowanie
danych w chmurze oznacza, że trudniej jest dzielić się nimi z innymi osobami i może przerwać kilka
fajnych funkcji aplikacji mobilnych (dostęp do plików, zdjęć itp.). Pamiętaj, że jeśli nie masz zamiaru
trzymać kluczy szyfrowania, to to, co umieścisz w chmurze, potencjalnie może być widziane przez
kogoś innego. Tak długo, jak nie dbasz o to, możesz zapomnieć o wstępnym szyfrowaniu danych.
Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę, że tylko dlatego, że usunąłeś plik z tej usługi w chmurze,
może on nadal mieć kopię. Na przykład, gdy usuniesz plik z Dropbox, możesz zalogować się na swoje
konto Dropbox w przeglądarce i usunąć je! Oznacza to, że nigdy tak naprawdę nie został usunięty. Te
usługi mogą również przechowywać wiele kopii - tak, że jeśli zmienisz plik, mogą zachować kopię tego,

jak wyglądał wcześniej. Robią to, aby nie być podstępnym (prawdopodobnie), ale aby pomóc Ci
odzyskać coś, jeśli przypadkowo go zmienisz lub usuniesz.
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Teraz w końcu przychodzimy do usług internetowych, które z miłością nazywamy "mediami
społecznościowymi". Obejmuje to takie rzeczy jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+ i
Pinterest. Określonym celem tych usług jest umożliwienie ludziom znajdowania, łączenia się i dzielenia
rzeczami z innymi ludźmi. Jednakże, jestem tutaj, aby powiedzieć, że rzeczywistym celem tych stron
jest skompilowanie ogromnych dokumentacji na jak największej liczbie osób i sprzedanie tych danych
dla pieniędzy. Modelem zysku dla wszystkich tych "bezpłatnych" usług jest dostarczanie
przedsiębiorstwom wysoce ukierunkowanych reklam na zasadzie, że zaspokojenie indywidualnych
gustów, dochodów, wykształcenia, religii itd. Spowoduje, że będą one bardziej skłonne do zakupu.
Serwisy społecznościowe to najbardziej efektywne kolonie koni trojańskich stworzone przez człowieka.
Ludzie chętnie udostępniają hordy i porcje niezwykle osobistych informacji na tych stronach. Nawet
jeśli próbujesz ograniczyć dostęp do swoich najbliższych przyjaciół i rodziny, już pozwoliłeś
usługodawcy zezwolić na udostępnianie tych informacji stronom trzecim (jest to ukryte gdzieś w
"warunkach korzystania z usługi"). Teraz zazwyczaj dostarczają one te dane wyłącznie w formie
"zagregowanej", nie wiążąc bezpośrednio danych bezpośrednio z Twoją tożsamość Jednak faktem jest,
że informacje te są gromadzone i zapisywane, a zatem - ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi - stwarza
to bardzo rzeczywisty potencjał kradzieży i nadużyć. W początkach istnienia Facebooka mówi się, że
każdy pracownik Facebooka może uzyskać pełny dostęp do konta użytkownika Facebooka49. Ludzie
zawsze będą używać tych danych do prześledzenia zainteresowań dotyczących miłości, sprawdzania
małżonków, zaglądania w życie celebrytów i polityków, i tak dalej. To tylko ludzka natura. Jedynym
sposobem, aby temu zapobiec, nie jest gromadzenie danych. Ponieważ nie możemy uniemożliwić tym
firmom gromadzenia danych, najlepszą opcją jest po prostu nigdy nie korzystać z tych usług. Tak, tak,
wiem. Ten statek płynął dawno temu dla większości z was. Naprawdę nie będzie ci zbyt dobrze
rezygnować, a szczerze mówiąc większość ludzi by tego nie chciała. Te serwisy społecznościowe są
szalenie popularne, ponieważ ludzie naprawdę lubią je wykorzystywać do dzielenia się wszelkimi
informacjami z przyjaciółmi i rodziną. Przyjmijmy to po prostu i idźmy naprzód. W liście kontrolnej do
tego rozdziału podam kilka konkretnych wskazówek, jak zablokować dostęp do kont mediów
społecznościowych i jak unikać podawania niewłaściwych typów informacji.
PODSUMOWANIE
• Bankowość elektroniczna i zakupy są w większości przypadków bardzo bezpieczne. Jeśli masz do
czynienia z renomowanym sprzedawcą, upewnij się, że twoje połączenie jest zabezpieczone i korzystaj
z karty kredytowej z dużego banku, powinieneś być w porządku.
• Usługi w chmurze zapewniają niezwykle wygodne sposoby dostępu i udostępniania plików, zdjęć i
innych danych, ale musisz wiedzieć, kto ma klucze do tego magazynu online i wiedzieć, że dostawca
pamięci masowej może zapisywać kopie plików długo po "usunięciu" " im.
• Serwisy społecznościowe, takie jak Facebook i Twitter, zbierają niespotykane dotąd ilości informacji
o swoich klientach i zarabiają, sprzedając te informacje reklamodawcom. Musisz pamiętać o tym, jakie
informacje im dajesz i co udostępniasz innym.
LISTA KONTROLNA

Ta lista kontrolna obejmuje "resztę Internetu" - takie rzeczy jak bankowość internetowa i zakupy,
media społecznościowe i ogólnie zachowania online. Pozycje tutaj są odrobiną przewodnika po
internetowych wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa, wskazówkach i wskazówkach.
Zablokuj swoje konta Apple / Microsoft
Niemożliwe jest uniknięcie konfigurowania kont Apple i Microsoft. Te usługi w chmurze są głęboko
osadzone w najnowszych wersjach systemów Mac OS X, iOS (iPhone i iPad) i Windows. Nadal możesz
jednak dostosować ustawienia tych kont, aby lepiej chronić swoją prywatność. Z reguły podczas
zapisywania się na te konta należy podać jak najmniej informacji. Daj im również niekompletne lub
nawet niepoprawne dane. Zamiast rejestrować się w "John Doe", spróbuj po prostu użyć "John D".
Zamiast podawać swoje poprawne urodziny, po prostu daj im coś wystarczająco blisko. Zwykle chodzę
z 1 stycznia i moim faktycznym rokiem urodzenia. W przypadku kont podrzędnych, które często
umożliwiają kontrolę rodzicielską i treści związane z wiekiem, możesz podać datę zbliżoną do
rzeczywistej daty urodzenia. Nie podawaj im swojego pełnego adresu. Często wystarczający jest kod
pocztowy. Jeśli jednak poprosi o numer telefonu komórkowego lub inny adres e-mail, musisz podać
prawdziwy numer telefonu komórkowego. Są one często używane do weryfikacji Twojej tożsamości
lub do odblokowania konta, jeśli zapomnisz hasła. W tej sekcji zablokujemy ustawienia na twoim
komputerze. W kolejnym rozdziale na temat bezpieczeństwa urządzeń przenośnych pokażemy, jak
zablokować ustawienia chmury w systemie iOS i Android.
Mac OS X
Aby kontrolować, jakie informacje są przechowywane w usłudze iCloud, musisz przejść do ustawień
usługi iCloud.
• Przejdź do Preferencje systemowe i znajdź swoje ustawienia iCloud

• Wyłączałam tworzenie kopii zapasowych zdjęć. Powinieneś już mieć jedno, jeśli nie dwa, różne
rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych dla twojego komputera, a te rozwiązania mają o wiele
więcej kontroli prywatności. Kliknij przycisk "Opcje ..." obok pozycji Zdjęcia i usuń zaznaczenie
"Biblioteka zdjęć iCloud". Możesz również wyłączyć inne opcje, chociaż Udostępnianie zdjęć iCloud
może być bardzo przydatne, jeśli masz przyjaciel lub członek rodziny, z którym często udostępniasz
zdjęcia.
• Wyłącz tworzenie kopii zapasowej pęku kluczy w iCloud. Masz LastPass do zarządzania hasłami.
Chociaż może to być bardzo wygodne, ponieważ jest wbudowane we wszystkie produkty Apple,
obecnie nie jest tak bezpieczne, jak LastPass. (Może się to z czasem zmienić, Apple zaczyna bardzo
poważnie podchodzić do bezpieczeństwa i prywatności).
• Musisz zdecydować, ile informacji chcesz umieścić w iCloud. Przyjrzyj się innym ustawieniom tutaj i
wyłącz wszystko, czego nie potrzebujesz synchronizować z innymi urządzeniami Apple.

Microsoft Windows
Możesz zaktualizować ustawienia prywatności na swoim koncie Microsoft za pomocą portalu
internetowego. Przejdź do tej witryny, a następnie wykonaj poniższe czynności.
https://account.microsoft.com/
Poniżej znajduje się wiele sugestii, ale to naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej. Microsoft i inni
naprawdę zaczynają oszczędzać mnóstwo informacji o nas i cały czas się zmieniają. Poświęć trochę
czasu na obejrzenie wszystkich tych ustawień i uświadom sobie, że wszystkie te rozmowy o
"personalizacji" i "zainteresowaniach" i "historii" naprawdę polegają na budowaniu na tobie profilu,
który może być udostępniany innym (celowo lub przez hakerstwo). Po prostu powiedz nie.
• Kliknij kartę "Bezpieczeństwo i prywatność". Znajdź sekcję dotyczącą preferencji marketingowych.
Kliknij "Preferencje marketingowe".

• Odznacz pole wyboru ofert promocyjnych.

• Wróć do strony Prywatność i znajdź preferencje reklamowe.

• W przypadku reklam "spersonalizowanych" dostępnych jest wiele opcji. Wyłącz je wszystkie.

• Teraz wróć do strony Prywatność i znajdź sekcję Personalizacja.

• Kliknij "Wyczyść historię wyszukiwania w Bing". Na następnej stronie wyłącz historię wyszukiwania.

Używaj jednorazowych kont e-mail
Wiele witryn internetowych poprosi Cię o utworzenie konta w celu wyświetlenia ich zawartości lub
uzyskania dostępu do kluczowych części ich strony internetowej. To głównie pozwala im na wysyłanie
e-maili marketingowych później, które mogą sprzedać reklamodawcom. Aby zapewnić im prawidłowy
adres e-mail, który faktycznie posiadasz, witryny te często blokują dostęp, dopóki nie klikniesz
specjalnego linku w e-mailu, który od razu Ci wysłali. Jeśli nie planujesz regularnie korzystać z tej strony,
tworzenie nowego, unikalnego identyfikatora użytkownika i hasła może być bardzo denerwujące. Aby
obejść ten problem, istnieją usługi internetowe, które pozwalają utworzyć tymczasowe konto e-mail coś, co można wykorzystać na tyle długo, aby uzyskać jeden, głupi email z potwierdzeniem. Inne
witryny zebrały kilka "publicznych" kont, które udostępniają innym osobom, aby mogły z nich
korzystać. Chociaż nie zawsze działają, czasami warto spróbować.
• BugMeNot.com: wprowadź stronę internetową, do której próbujesz uzyskać dostęp i sprawdź, czy
udostępnione konto publiczne już istnieje.
• 1Ominutemail.com, guerrillamail.com, getairmail.com: to tylko niektóre usługi oferujące
jednorazowe adresy e-mail. Po przejściu na te strony zapewniają one konto e-mail z odkładaniem.
Możesz sprawdzić pocztę e-mail przez krótki czas, a następnie zrezygnować z niej.

• Poczta Yahoo oferuje możliwość tworzenia aliasów e-mail. Są to adresy e-mail, które będą
przekazywane bezpośrednio do zwykłej skrzynki odbiorczej, ale możesz je anulować w dowolnym
momencie, skutecznie blokując tym osobom możliwość ponownego dotarcia do Ciebie bez
opuszczania konta rzeczywistego. Wejdź tu po więcej informacji: https://help.yahoo.com/kb/creatingaliases-sln3246.html
Użyj kart kredytowych do zakupów online (nie kart debetowych)
Po prostu, jeśli ktoś obciąży Twoją kartę kredytową bez Twojej zgody, nie dostaniesz żadnych pieniędzy
- jest to firma obsługująca karty kredytowe. Tak długo, jak będziesz zgłaszać oszukańczą opłatę w
odpowiednim czasie, nie będziesz odpowiedzialny za tę opłatę. Dzięki kartom debetowym pieniądze
te zniknęły z konta bankowego, a następnie musisz walczyć, aby je odzyskać. Dodatkowa wskazówka:
niektóre karty kredytowe oferują jednorazowy "wirtualny" numer karty kredytowej. To świetna opcja
do kupowania czegoś online ze sklepu, z którym prawdopodobnie nigdy nie będziesz robić interesów.
Zazwyczaj odbywa się to online, za pośrednictwem strony internetowej karty kredytowej, ale może być
trudne do znalezienia - zadzwoń pod numer z tyłu karty i zapytaj o tę usługę. Ta usługa wygeneruje 16cyfrowy numer karty kredytowej, która będzie działać tylko jeden raz. Ma swoją datę ważności, kod
zabezpieczający i wszystko. Opłata pojawi się na zwykłym rachunku. Pamiętaj, aby zapisać te
tymczasowe informacje o karcie, dopóki nie otrzymasz towaru, na wypadek gdybyś musiał go zwrócić
lub coś w tym stylu.
Podaruj swojej firmie karty kredytowej głowę w górę
Ponieważ firmy obsługujące karty kredytowe są w ostatecznym rozrachunku osobami podejrzanymi o
nielegalne zakupy, wdrożyły one różnego rodzaju automatyczne zabezpieczenia przed oszustwami. Ich
komputery doskonale wiedzą, gdzie mieszkasz i jakie rzeczy zwykle kupujesz. Jeśli nagle kupisz coś w
obcym kraju lub dokonasz bardzo dużego zakupu w sklepie internetowym, mogą wyłączyć tę kartę,
dopóki nie będą mogli z Tobą porozmawiać i sprawdzić, czy opłaty są zgodne z prawem. Aby tego
uniknąć, możesz zadzwonić do nich z wyprzedzeniem, aby poinformować ich, że wyruszasz za granicę
lub kupujesz coś drogiego w miejscu, w którym zwykle nie robisz zakupów.
Skonfiguruj ograniczenia na swoich kontach finansowych
Usługi takie jak ochrona przed debetem, przelewy pieniężne i powiązane konta mogą być bardzo
wygodne. Musisz jednak pomyśleć o tym, co ktoś mógłby zrobić, gdyby w jakiś sposób uzyskał dostęp
do książeczki czekowej, karty bankomatowej, karty debetowej lub nawet konta online - wszystko, co
możesz z tym zrobić, może również zrobić. Nie łącz dwóch kont, chyba że naprawdę potrzebujesz (np.
Z ochroną przed debetem). Jeśli to możliwe, ogranicz kwoty dziennych wypłat i przelewów. Jeśli zajdzie
taka potrzeba, zawsze powinieneś być w stanie wejść do oddziału banku, jeśli chcesz przekroczyć te
limity - ale przynajmniej w takim przypadku będziesz miał do czynienia z człowiekiem, który może
zweryfikować twoją tożsamość.
Włącz alerty dotyczące konta
Wiele banków internetowych, firm obsługujących karty kredytowe i firmy finansowe ma sposoby
tworzenia alertów dotyczących różnych rodzajów aktywności na koncie, w tym możliwość ustawiania
poziomów wyzwalaczy. Na przykład możesz zostać ostrzeżony, gdy ktoś wycofa więcej niż 2OOOO z
bankomatu lub obciąży kartę kredytową ponad 3OO USD w ciągu jednego dnia.
"Chmura" jest na zawsze

Dostawcy usług przechowywania w chmurze mogą szyfrować dane, ale jeśli przechowują klucz,
możliwe jest przeglądanie tych danych przez pracowników, hakerów lub władze prawne. I powinieneś
założyć, że Twoje dane zostaną zapisane na zawsze (nawet jeśli je usuniesz). Dotyczy to również
wszelkich treści publikowanych w witrynach mediów społecznościowych.
Nie nadawaj planów podróży
Chociaż dobrze jest dać firmie obsługującej karty kredytowedane o podróży, nie powinieneś nadawać
tych informacji na Facebooku lub Twitterze. Przestępcy faktycznie monitorują witryny mediów
społecznościowych, szukając osób, które przez dłuższy czas będą poza domem.
Nie loguj się za pomocą Facebooka, Google, Microsoft itp.
Zobaczysz wiele witryn oferujących teraz możliwość logowania się przy użyciu swoich danych
logowania Google, Facebook lub Microsoft, zamiast zakładać specjalne konto dla tej witryny.
Oczywiście, jest to wygodne (i powinno być bezpieczne), ale oznacza to, że umożliwiasz Google lub
Facebook śledzenie Cię w tych witrynach. Ponieważ posiadasz menedżera haseł, skonfigurowanie
dedykowanego konta w każdej z tych witryn nie stanowi wielkiego problemu. Lub spróbuj użyć konta
do rzutów (patrz wyżej)
Nie ujawniaj zbyt wiele osobistych informacji w Internecie
To jest trudne. Z jakiegokolwiek powodu ludzie lubią dzielić się na stronach takich jak Facebook, Twitter
i Instagram. Ale pamiętaj, że ta informacja będzie trwać wiecznie i będzie widoczna dla każdego,
pomimo wszelkich ograniczeń, które próbujesz umieścić na swoim koncie, lub jakiejkolwiek polityki
prywatności, o której twierdzi serwis społecznościowy. Kiedy zapomnisz hasła, jak je odzyskać?
Większość stron poprosi cię o odpowiedź na trzy pytania, na które podobno znasz odpowiedź. Gdzie
chodziłeś do college'u? Jakie jest panieńskie nazwisko Twojej matki? Jak nazywa się twoje pierwsze
zwierzę lub samochód? Jest to właśnie rodzaj informacji, które ludzie publikują w mediach
społecznościowych. Te informacje mogą również służyć do podszywania się pod Ciebie przez telefon.
Używaj złych odpowiedzi na pytania dotyczące odzyskiwania konta
Ponieważ odzyskiwanie haseł i kont jest zwykle realizowane przez udzielenie odpowiedzi na kilka
prostych pytań, może warto chronić swoje konta, podając po prostu błędne odpowiedzi? Nic nie mówi,
że musisz odpowiedzieć na te pytania zgodnie z prawdą - wystarczy, że będziesz w stanie wiernie podać
te same odpowiedzi, gdy zapytamy o to później. Wymyśl prostą metodę na poprawianie odpowiedzi.
Większość z tych pytań zawiera odpowiedzi w jednym słowie, więc po prostu znajdź jakąś metodę
modyfikacji odpowiedzi, którą tylko Ty znasz. Może przedrostek każdego słowa odpowiedzi z "NIE".
Lub odwróć litery. Lub powtórz słowo dwa razy, lub nawet tylko pierwszą literę dwa razy. Ktokolwiek
próbuje włamać się na twoje konto, będzie próbował podać właściwą odpowiedź - nigdy nie uda się,
jeśli kłamiesz!
Ogranicz, kto może zobaczyć Twoje rzeczy
Większość serwisów społecznościowych umożliwia zmniejszenie liczby osób, które mogą zobaczyć, co
publikujesz, kto może wyświetlać Twój profil oraz kto może Cię znaleźć i skontaktować się z Tobą.
Skorzystaj z tych ustawień, wybierając je tak nisko, jak tylko możesz. Umieść swoich "przyjaciół" w
grupach, zapewniając pełny dostęp tylko garstce ludzi, którzy naprawdę na to zasługują.
Nie podawaj swoich danych e-mailowych

Wiele serwisów społecznościowych oferuje pomoc w znalezieniu znajomych dzięki przejrzeniu list
kontaktów e-mail. Aby to zrobić, potrzebujesz tylko swojego identyfikatora i hasła. Nie martw się,
naprawdę nie użyjemy tego do niczego innego. Nie rób tego. Po prostu nie rób tego.
Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, gdy tylko możesz
Możesz nie myśleć, że zablokowanie kont mediów społecznościowych jest tak ważne, ale jest prawie
tak samo ważne, jak zablokowanie konta e-mail i kont finansowych. Hakerzy, którzy mają dostęp do
Twojego konta, mogą udawać, że jesteś Ty. W sensie wirtualnym każdy, kto może logować się na Twoje
konta, to Ty. Mogą wysyłać notatki do znajomych z prośbą o pieniądze w nagłych wypadkach. Mogą
wysyłać im linki do zainfekowanych stron internetowych. Mogą nawet Cię zablokować, zmieniając
hasło. Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego to doskonały sposób na znaczne zmniejszenie
tego ryzyka. Użyj swojej ulubionej wyszukiwarki, aby wyszukać "uwierzytelnianie dwuskładnikowe
<usługa>", gdzie "usługa" to dowolna usługa, z której korzystasz. Wielu oferuje to teraz. Ta przydatna
strona internetowa może pomóc Ci znaleźć strony, które wykonują: https://twofactorauth.org/
Zablokuj swoje konta w mediach społecznościowych
Zajmie to całą książkę, aby powiedzieć, jak poprawnie zablokować wszystkie witryny społecznościowe,
a byłby przestarzały, gdy został opublikowany. Jest tak wiele różnych ustawień i stale się zmieniają.
Jednak domyślnie większość witryn społecznościowych jest skonfigurowana tak, aby były bardzo
publiczne - w końcu najlepszym celem jest zmaksymalizowanie liczby posiadanych połączeń. Poniższe
linki pomogą Ci zacząć. Większość tych linków pochodzi bezpośrednio ze źródła, ponieważ chcę mieć
pewność, że są zawsze aktualne. Jednak zdecydowanie zaleciłbym wyszukiwanie w Internecie
"ustawień prywatności <service>", aby uzyskać artykuły osób trzecich, jak prawidłowo zablokować te
konta.
• Facebook:
https://www.facebook.com/help/325807937506242/
• Instagram:
https://help.instagram.com/116024195217477/
• Twitter:
https://support.twitter.com/articles/14016-about-public-and- protected-tweets #
• LinkedIn:
https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a id / 66 / ft / pol
• Google+:
https://plus.google.com/settings
• Yahoo:
https://help.yahoo.com/1/us/verizon/toolbar/toolbarx/security/ security-05.html
• Pinterest:
https://help.pinterest.com/en/articles/change-your-privacy- settings
Zamknij konta, których nie używasz

Jeśli nie korzystasz już z usługi mediów społecznościowych, usuń swoje konto. Naprawdę trudno jest
naprawdę usunąć konto w mediach społecznościowych - czasami najlepszym wyjściem jest jego
dezaktywacja. Oto kilka linków, od których możesz zacząć.
• Facebook:
https://www.facebook.com/help/224562897555674
• Instagram:
https://help.instagram.com/448136995230186/
• Twitter:
https://support.twitter.com/articles/15358-deactivating-your- account #
• LinkedIn:
http://help.linkedin.com/app/answers/detail/a id / 63 / / closing- Twoje konto
• Google+:
https://support.google.com/plus/answer/1644563?hl=pl
• Yahoo:
https://help.yahoo.com/kb/yahoo-account/closing-yahoo-account- sin2644.html
• Pinterest:
https://help.pinterest.com/pl/articles/deactivate-lub reaktywuj-konto # Web

SUGEROWANE PORADY RODZICIELSKIE
WSPÓLNA REGUŁA
Internet jest na zawsze. Wszystko, co dzieje się w cyberprzestrzeni, może pozostać tam nie tylko przez
resztę życia, ale tak długo, jak przetrwa nasza rasa. Informacje cyfrowe nie znikają i mogą być
kopiowane w sposób nieskończony bez pogorszenia jakości w jednym bicie. (Get it? One bit?) Cyfrowe
rzeczy tylko pragną uwolnić się. Po zrobieniu tego zdjęcia lub wysłaniu tej wiadomości lub nagraniu
tego filmu należy założyć, że pewnego dnia będzie to widoczne dla kogoś, kogo nie zamierzali Państwo
zobaczyć. I nie daj się oszukać producentom urządzeń lub oprogramowania, którzy twierdzą, że mogą
zablokować te rzeczy - uniemożliwiając kopiowanie lub przesyłanie, czy cokolwiek innego. Jeśli może
je zobaczyć jedna osoba, może zostać przechwycona i udostępniona komuś innemu. Jeśli uda Ci się
wywiercić w dziecku jedną rzecz o Internecie, to jest to. Prowadzi mnie to do Reguły babci: nie rób nic
online, czego chętnie nie podzieliłbyś się ze swoją babcią. Nawet nie muszę tego wyjaśniać. W jakiś
sposób babcia jest złotym standardem postępowania. Po prostu jest.
CYBERBULLYING
Jednym z najbardziej niesamowitych zastosowań Internetu jest komunikacja. Dzięki naszym
inteligentnym urządzeniom i komputerom możemy wysyłać wiadomości do kilkudziesięciu osób na
całym świecie jednocześnie i niemal natychmiast. Możemy rozmawiać twarzą w twarz z każdym na tej
planecie, jakby stali przed nami. I możemy podzielić się naszymi przemyśleniami na dowolny temat w
dowolnym momencie z przyjaciółmi, jak również zupełnie obcy. Chociaż korzyści są niezaprzeczalne, ta
moc pochodzi z ciemnej strony dla naszych dzieci: cyberprzemocy. Tak długo, jak byliśmy wrażliwymi
gatunkami, byli znęcający się - dzieci, które lubią nękać lub wprawiać w zakłopotanie kolejne dziecko.
Ale w przeciwieństwie do tradycyjnego nękania, cyberdokuczanie może się zdarzyć w dowolnym czasie
i dowolnym miejscu. Możliwe jest również, że cyberbullies zachowują się anonimowo, przez co trudno
je zatrzymać. I wreszcie, jak już ustaliliśmy, prawie niemożliwe jest usunięcie tych rzeczy z Internetu.
Emocjonujące obrazy lub bolesne wiadomości mogą żyć wiecznie. Pierwotna zasada ludzkiego
społeczeństwa, Złota Reguła, ma zastosowanie w cyberprzestrzeni, tak jak ma to miejsce w
prawdziwym życiu: traktuj innych tak, jak chcesz być traktowana. Internet może wydawać się nierealny
dzieciom, ponieważ nie jest osobisty. Coś, czego nigdy nie zrobiłbyś lub nie powiesz komuś osobiście,
jest o wiele łatwiejsze do zrobienia dzięki aplikacji internetowej. Więc powiedz swoim dzieciom, aby
wyobrazili sobie, że robią to osobiście ... przed babcią ... i wtedy zobaczą, czy nadal czuje się dobrze.
NIE PANIKUJ
Nie próbuję cię przestraszyć. Tak jak powiedziałem na początku tej książki, każde potężne narzędzie
może być użyte dla dobra, dla zła i wszystkiego pomiędzy. Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione,
najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i swoich dzieci, jest zdobycie wykształcenia. Nie możesz
pozwolić, by strach przed kilkoma złymi aktorami spowodował, że odmówisz swoim dzieciom
niesamowitych korzyści połączonego świata i łatwego dostępu do zgromadzonej wiedzy ludzkości.
Sztuczka polega na informowaniu dzieci o zagrożeniach przy jednoczesnym zachowaniu poczucia
cudowności i przygód, które powinny towarzyszyć takiemu wspaniałemu i potężnemu narzędziu.
PODSUMOWANIE
• Dzieci mają w Internecie takie same zagrożenia, jak Ty, ale nie mają takiego samego doświadczenia
ani dojrzałości - co utrudnia im zważenie konsekwencji swoich działań.
• Internet jest na zawsze. Nie rób niczego w Internecie, czego nie zrobiłbyś chętnie przed swoją babcią.

• Traktuj innych w Internecie tak samo jak traktuj ich, gdy stoją tuż przed tobą, przed wszystkimi twoimi
przyjaciółmi (i twoją babcią).
• Nie panikuj! Internet to tylko narzędzie, choć potężne. Korzyści znacznie przewyższają ryzyko i
powinieneś to zaakceptować. Skup się na edukacji i pozostań zaangażowany.
LISTA KONTROLNA
Ta lista nie jest wyczerpująca. Gorąco zachęcam do skorzystania z linków podanych na końcu tej listy
kontrolnej, aby dokonać dalszej lektury. Zostało stworzonych wiele doskonałych stron internetowych,
które mają na celu rozwiązanie tych problemów, a ja po prostu drapię powierzchnię tą listą. Jednak są
to niektóre z moich ulubionych wskazówek, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo i radość
dzieciom w Internecie.
Utwórz dedykowane konto dla każdego dziecka
Potrzeby każdego dziecka i poziomy dojrzałości są różne. Utworzenie konta dla każdego dziecka
pozwoli Tobie (i dziecku) na dostosowanie ustawień, preferencji, obrazów tła, zakładek internetowych
i tak dalej. Nie chodzi tylko o niestandardowe kontrole rodzicielskie, ale także o zapewnienie wszystkim
własnej przestrzeni i możliwość wyrażenia swojej indywidualności. (Może również zawierać szkody,
jeśli w jakiś sposób się w to wciągają.) Aby utworzyć te konta, użyj czynności opisanych na liście
kontrolnej z części 5. Zarówno w systemie Windows, jak i OS X, masz możliwość wyznaczenia tych
nowych kont jako "rodzinnych" kont lub kont, które mają "kontrolę rodzicielską". Śmiało i wybierz tę
opcję podczas tworzenia konta.
Używaj kontroli rodzicielskiej dla małych dzieci
Zarówno system Windows, jak i OS X mają wbudowane ustawienia kontroli rodzicielskiej. To
oprogramowanie może służyć do ograniczania dostępu do witryn internetowych, do których mają
dostęp dzieci, oraz do czasu spędzanego na komputerze. Z mojego doświadczenia wynika, że narzędzia
te działają dobrze, dopóki nie dotrą do punktu, w którym dzieci będą musiały korzystać z Internetu w
szkole. Wiele całkowicie normalnych stron internetowych używanych przez szkoły może być
blokowanych przez te narzędzia. Chociaż możesz spróbować zatwierdzić każdą z nich w razie potrzeby,
może się okazać, że musisz nieustannie zmieniać ustawienia. W tym momencie właśnie wyłączyłem
blokowanie witryny. Po przejściu do konfiguracji kontroli rodzicielskiej dostępnych jest wiele
możliwych ustawień. Po prostu skorzystaj z wersji próbnej i błędu tutaj. Będziecie musieli to z czasem
poprawić, gdy dziecko będzie starsze i będzie w stanie poradzić sobie dłużej
Microsoft Windows 7
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "Rodzina". Kliknij "Konfiguruj kontrolę rodzicielską dla
dowolnego użytkownika".

• Wybierz konto użytkownika w następnym oknie.

• Kliknij przycisk "Włącz, wymuś bieżące ustawienia".

• Kliknij różne łącza, aby skonfigurować ustawienia zgodnie z własnymi upodobaniami.
• Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/set-parentalcontrols # lTC = windows-7
Microsoft Windows 8.1
• Powinieneś mieć możliwość utworzenia konta dziecka, aby włączyć opcję "Rodzina dla dziecka", ale
jeśli tego nie zrobiłeś, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby dodać tę funkcję. To łatwiej zrobić jako
administrator, więc powinieneś zaloguj się na konto "admin", które skonfigurowałeś wcześniej.
• Otwórz Panel sterowania i wyszukaj "Rodzina". Kliknij "Ustaw bezpieczeństwo rodzinne dla
dowolnego użytkownika".

• Jeśli nie masz żadnych kont rodzinnych skonfigurowanych dla nikogo, zobaczysz coś takiego jak
poniższy ekran (jeśli nie, przejdź do ekranu Family Safety, który pokazuje wszystkie konta.) Musisz
przejść do aplikacji Ustawienia aby ustawić pierwszy. Kliknij link "Konta" tutaj, aby uruchomić tę
aplikację.

• Wybierz konto, które chcesz zmienić. Następnie kliknij przycisk "Edytuj".

• Wybierz "Dziecko" z opcji, a następnie kliknij OK.

• Powinno to automatycznie skonfigurować Family Safety dla tego konta, ale warto przejrzeć
ustawienia.
• Aby dostosować ustawienia bezpieczeństwa rodzinnego, wróć do paneli sterowania. Szukaj
ponownie "family", tak jak to zrobiliśmy powyżej. Ponownie kliknij "Ustaw bezpieczeństwo rodzinne
dla dowolnego użytkownika". Tym razem powinieneś zobaczyć coś jak na poniższym obrazku.

• Kliknij różne łącza, aby skonfigurować ustawienia zgodnie z własnymi upodobaniami.

• Możesz dowiedzieć się więcej tutaj: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/family-safety
Microsoft Windows 10
W systemie Windows 10 firma Microsoft wymaga posiadania konta Microsoft w celu korzystania z
kontroli rodzicielskiej. Osobiście uważam, że to śmieszne, że Microsoft wymaga rejestracji przez dzieci,
aby mieć kontrolę rodzicielską na komputerze domowym. Jeśli byłaby to dodatkowa funkcja z
dodatkowymi korzyściami, byłoby to w porządku - ale wymaganie jej dla każdego poziomu kontroli
rodzicielskiej wydaje mi się kiepską polityką. Ale jeśli masz system Windows 10 i potrzebujesz kontroli
rodzicielskiej, możesz przejść do tej witryny, a firma Microsoft przeprowadzi Cię przez kolejne etapy
konfiguracji. http://windows.microsoft.com/en-us/windows-16/add-criild- account Podstawowa
procedura wygląda następująco:
• Utwórz konto Microsoft dla siebie, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
• Utwórz konto Microsoft dla każdego dziecka wymagającego kontroli rodzicielskiej.
• Zarejestruj dziecko w firmie Microsoft jako członek rodziny. Spowoduje to wysłanie dziecku e-maila
z zaproszeniem do rodziny. Muszą przyjąć to zaproszenie, aby umożliwić kontrolę rodzicielską.
• Po zaakceptowaniu możesz dostosować ustawienia kontroli rodzicielskiej, możesz zarządzać
ustawieniami kontroli rodzicielskiej na swoim koncie Microsoft w Internecie.
Mac OS X
• Będzie to łatwiejsze do wykonania przy użyciu konta administratora. Polecam zalogować się jako
"admin".
• Otwórz Preferencje systemowe i wybierz "Użytkownicy i grupy".

• W razie potrzeby kliknij ikonę kłódki w lewym dolnym rogu, aby odblokować te elementy sterujące.
• Wybierz konto dziecka z listy. Zaznacz pole "włącz kontrolę rodzicielską". Diagram wygląda nieco
inaczej niż w OS X 10.9 do 10.11. Pierwsze zdjęcie pokazuje 10.9. Drugie zdjęcie pokazuje OS X 10.10 i
10.11.

• Kliknij przycisk "Otwórz kontrolę rodzicielską". Znowu będzie wyglądać trochę inaczej w zależności
od wersji systemu OS X, którą używasz. Możesz zobaczyć okno dialogowe z OS X 10.11 poniżej.

• Tutaj jest wiele różnych opcji - kliknij różne zakładki i skonfiguruj je dla Twojego dziecka. Po prostu
przygotuj się na ich ulepszenie, gdy znajdziesz przypadki, których nie zmyliłeś i kiedy się starzeją.
Zrób badania, zanim pozwolisz swoim dzieciom się zarejestrować
Nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Nie ufaj temu, co inni mówią, ponieważ większość ludzi
naprawdę nie wie, o czym mówią. Poświęć trochę czasu na samodzielne wypróbowanie strony i
przeszukiwanie sieci w poszukiwaniu przeglądów rodzicielskich (zobacz niektóre z witryn, które
wymienię na końcu tej listy kontrolnej). Pamiętaj również, aby sprawdzić datę recenzji i faworyzować
te, które są najnowsze - jak, przynajmniej w ciągu ostatniego roku.
Naucz swoje dzieci, aby chronić swoją tożsamość
Podczas rejestrowania się na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych lub cokolwiek
innego, podaj jak najmniej informacji identyfikacyjnych. Naucz swoje dzieci, aby nigdy nie podawały
nieznajomemu swojego pełnego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, a nawet
nazwy szkoły.
Musisz mieć pełny dostęp do kont i urządzeń
Przynajmniej dla małych dzieci, zawsze powinieneś mieć dane logowania na wszystkich kontach i
urządzeniach Twojego dziecka (kontach komputerowych, smartfonach, tabletach, konsolach do gier).
Powinni wiedzieć, że w dowolnym momencie możesz się zalogować i zobaczyć, co robią. Gdy dorosną
(niezależnie od wieku dziecka), możesz zrelaksować to ograniczenie

Honoruj ograniczenia wiekowe
Prawie wszystkie zabytki w mediach społecznościowych wymagają, aby użytkownicy mieli co najmniej
13 lat. Musisz podać swoje urodziny w ramach procesu rejestracji, ale nie mają one możliwości
zweryfikowania tego. Niemniej jednak, nie jest dobrze uczyć dzieci kłamać na temat ich wieku, aby
uzyskać dostęp do strony internetowej
Przyjaciele muszą najpierw spotkać się osobiście
Naucz dzieci, że ludzie w Internecie mogą nie być tym, za kogo się podają. Dobrą zasadą jest
podkreślanie, że najpierw znają kogoś w prawdziwym życiu (lub w Internecie, "IRL"), zanim będą mogli
"zaprzyjaźnić się" z nimi w mediach społecznościowych lub komunikować się z nimi w pokojach
rozmów, pocztą elektroniczną, komunikatorami lub tekst. To znaczy, musieli spotkać tę osobę twarzą
w twarz. Musisz zatwierdzić wszelkie wyjątki od tej reguły
Zablokuj ustawienia Chromebooka
Jeśli szkoła wydała Twojemu dziecku Chromebooka Google lub zdecydujesz się dać mu Chromebooka
do użytku domowego, poświęć trochę czasu, aby zablokować ustawienia prywatności. Chociaż
Chromebook jest bardzo bezpiecznym sposobem przeglądania stron internetowych, może być
koszmarem prywatności. EFR ma świetny przewodnik po tych ustawieniach, które bardzo polecam. W
tym przewodniku znajdziesz informacje na temat ochrony haseł i synchronizowanych danych oraz
ograniczenia
ilości
informacji
o
dziecku
udostępnianych
Google.
https://www.eff.org/deeplinks/2615/11/guide-chromebook- privacy-settings-students
Nigdy nie rób nic bolesnego
Złota zasada obowiązuje również w domenach wirtualnych. Poza tym, że jest to dobra polityka, ważne
jest, aby dzieci uświadomiły sobie, że wszystko, co robią w Internecie, może potencjalnie wyciec do
osób, których nie zamierzają. Zasadniczo oznacza to, że wszystko, co zamieści w Internecie, może być
widoczne dla każdego, prawdopodobnie przez wiele lat w przyszłości.
Przechowuj komputery we wspólnym obszarze domu
Podczas gdy dzieci powinny mieć pewien stopień prywatności w swoich kontaktach, to tylko proszą o
kłopoty, aby pozwolić im na surfowanie po Internecie z zamkniętego pokoju. Dotyczy to również
smartfonów i tabletów. Możesz poprosić ich, aby położyli swoje telefony i tablety na ładowarce przed
pójściem spać (a ta ładowarka nie powinna być w ich pokojach). Nie obchodzi mnie, jak dobre są wasze
dzieci, pokusy reagowania na nieuniknione prośby o pogawędki / wideo w środku nocy będą zbyt
wielkie. Ta zasada zapewnia także, że ich telefony są w pełni naładowane na początku każdego dnia.
Użyj OpenDNS
Jak omówiliśmy wcześniej w tej książce, ilekroć twój komputer chce rozmawiać z innym komputerem
w Internecie, musi najpierw sprawdzić jego adres. Odbywa się to za pomocą usługi DNS lub DNS konwersja "google.com" na adres IP jest rutowalny. Jest bezpłatna usługa o nazwie OpenDNS, której
można użyć do blokowania niepożądanych stron internetowych dla pojedynczych komputerów lub
całego domu. Na szczęście ustawienie tego może być trudne - a jeśli twoje dzieci są wystarczająco
mądre, mogą po prostu zmienić je na coś innego. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz przejść tutaj, aby
uzyskać pełne informacje: https://www.opendns.com/home-Internet-security/
Śledzenie urządzeń (rozsądnie i uczciwie)

Jeśli smartfon lub tablet Twojego dziecka ma funkcję śledzenia, włącz ją. Należy go używać tylko wtedy,
gdy urządzenie zostanie zgubione lub skradzione lub jeśli konieczne będzie odnalezienie dziecka w
sytuacji awaryjnej. Powinieneś również bardzo wyraźnie powiedzieć dziecku, że posiadasz tę
umiejętność, ale użyje go tylko w tych szczególnych sytuacjach
Stwórz "kontrakt" dla swoich dzieci
Korzystanie z Internetu i posiadanie smartfona są przywilejami. Jesteś rodzicem i decydujesz, kiedy,
jak, gdzie i jak często używasz tych narzędzi. Wymyśl zestaw prostych, przejrzystych zasad korzystania
z tych rzeczy i wydrukuj je. Jeśli chcesz dostać formalne, niech twoje dziecko to podpisuje. Pamiętaj
także o rzeczach, które obiecujesz. Oto kilka przykładów referencji, ale zachęcam do stworzenia
własnego. (Ten ostatni też jest naprawdę zabawny.)

NIE BĄDŹ IGNORANTEM TELEFONICZNYM
Urządzenia mobilne stały się integralną częścią naszego życia - w szczególności smartfony takie jak
iPhone firmy Apple i wszystkie warianty telefonów z systemem Android od takich jak LG, Samsung,
Motorola i HTC. (Ta kategoria obejmuje również tablety takie jak Apple iPad, Samsung Galaxy Tab i
Amazon Fire.) Telefony inteligentne zawierają niewiarygodną ilość niezwykle osobistych informacji, w
tym dane finansowe, dane dotyczące zdrowia, dostęp do konta on-line za pośrednictwem różnych
aplikacji, osobistą książkę adresową, wiadomości e-mail, historia przeglądania sieci i tak dalej. Śledzą
też twoją pozycję praktycznie na całym świecie i robią to 24 godziny na dobę. Mogą nawet
przechowywać te informacje, aby przedstawić mapę miejsca, w którym byłeś. Jeśli to nie wystarczy,
smartfony mają wbudowane mikrofony i kamery, które można włączyć zdalnie. Okay, to mało
prawdopodobne, ale mówię ci tylko, że to możliwe. To jedno urządzenie prawdopodobnie zawiera
więcej informacji osobistych niż jakiekolwiek inne urządzenie, które posiadasz. Jednak poza wpływem
prywatności, telefony komórkowe są obecnie powszechnymi celami dla złośliwego oprogramowania i
hakerów, ponieważ są one wirtualnym skarbcem. Niestety, w pewien sposób trudniej jest zabezpieczyć
smartfon niż zwykły komputer stacjonarny lub laptop. I nie popełnijcie błędu - inteligentny telefon to
komputer, a na dodatek bardzo potężny. Czy pamiętasz superkomputer Deep Blue, który pokonał
mistrza szachów Gary'ego Kasparowa w 1997 roku? IPhone 6s jest ponad dziesięć razy mocniejszy niż
Deep Blue i pasuje do Twojej kieszeni! Ale użytkownicy mają o wiele mniej kontroli nad systemem
operacyjnym, aplikacjami i uprawnieniami na swoich smartfonach niż w swoich komputerach
domowych. Co więcej, dostawcy usług telefonii komórkowej, tacy jak Verizon i AT & T często mają dużo
do powiedzenia na temat tego, co możesz i czego nie możesz zrobić na swoim telefonie. Firmy te mają
bezpośredni dostęp do wielu danych osobowych i danych w czasie rzeczywistym i udostępniają je
"partnerom". Zgodziłeś się na to wszystko, kiedy zapisałeś się na ich usługi, niezależnie od tego, czy
zdałeś sobie z tego sprawę, czy nie.
IOS JEST BEZPIECZNIEJSZY NIŻ ANDROID
Pozbądźmy się tego: w mojej nie tak skromnej opinii, iOS jest bezpieczniejszy niż Android. W
przeciwieństwie do Mac OS X i Windows różnica między tymi mobilnymi systemami operacyjnymi jest
znacznie większa. Google wykonuje fantastyczną pracę w sferze prywatności i bezpieczeństwa, nie
zrozum mnie źle. Ale ekosystem Androida zasadniczo różni się od ekosystemów iPhone'a - i to
naprawdę bez winy Google. Kiedy Apple wyszedł z iPhone'em, było naprawdę w fotelu kierowcy. Steve
Jobs wiedział, że to urządzenie całkowicie zmieni świat smartfonów i udało mu się przekonać
wszystkich głównych operatorów telefonów komórkowych do uzyskania maksymalnej kontroli nad
oprogramowaniem tego urządzenia. Problem z Androidem nie polega na tym, że nie jest bezpieczny problem polega na tym, że Google przekazał zbyt dużą kontrolę nad oprogramowaniem dostawcom
usług telefonii komórkowej. Jestem pewien, że tu grają realia biznesowe. Być może ludzie z telefonów
komórkowych czuli się spaleni przez kontrolę Apple nad iOS i domagali się większej zdolności
kontrolowania systemu operacyjnego Android na sprzedawanych przez nich urządzeniach. Jednak
zdarzyło się, że dostawcy usług dostosowali Androida do swoich urządzeń i ograniczyli sposób, w jaki
ich użytkownicy mogą aktualizować system operacyjny. Problem z Androidem polega więc na tym, że
użytkownicy często nie mogą aktualizować systemu operacyjnego na swoich inteligentnych
urządzeniach do najnowszej wersji, ze wszystkimi poprawkami i lepszymi technologiami
bezpieczeństwa. A to sprawia, że iOS jest bezpieczniejszy. Jeśli chodzi o prywatność, system iOS ma
również system Android, ale uważam, że to w dużej mierze wina Google'a. Apple iOS jest bardzo
zamkniętym ekosystemem, co oznacza, że Apple ma ogromną kontrolę nad tym, jakie aplikacje mogą
uruchamiać w telefonie i jakie aplikacje mogą wykonywać, kiedy można je uruchomić. Kontrola ta jest
źródłem ogromnej frustracji wielu osób - chcą oni robić to, co chcą, nawet jeśli oznacza to

podejmowanie większego ryzyka. Możesz mieć ożywioną i zdrową debatę nad aspektami wolności i
kontroli tutaj, ale wynik jest taki, że zamknięty system Apple i restrykcyjne uprawnienia ostatecznie
dają ci, użytkownikowi, więcej ochrony przed złośliwymi i podstępnymi aplikacjami.
BEZPRZEWODOWE SZALEŃSTWO
Podczas gdy komputery przenośne i stacjonarne mają swój udział w technologiach bezprzewodowych,
smartfony mają więcej. Nowoczesne telefony komórkowe mają Wi-Fi, komórkową transmisję danych,
Bluetooth, komunikację bliskiego zasięgu (NFC), aw niektórych przypadkach nawet ładowanie
bezprzewodowe. Każdy z tych bezprzewodowych interfejsów przedstawia potencjalny szparę w zbroi
smartfona - lukę, która pozwoli złym ludziom wejść do twojego telefonu. Spójrzmy szybko na każdy z
nich. W przypadku dostępu do Internetu smartfon ma dwie opcje: komórkową i Wi-Fi. Komórkowa
usługa danych pochodzi prawie z każdego planu usług inteligentnego telefonu. Zwykle sprzedają ci je
w miesięcznych porcjach megabajtów (MB) lub gigabajtów (GB), z wysokimi opłatami za przekroczenie
twoich limitów. Dane komórkowe to najpewniejsze połączenie z Internetem z inteligentnego telefonu
i powinny być dostępne w najbardziej zaludnionych obszarach. Ale ponieważ jesteś oskarżony o to,
czego używasz, musisz być nieco ostrożny, jak go używasz. Regularne wysyłanie e-maili i surfowanie po
Internecie jest zwykle w porządku, ale nie będziesz chciał zanudzać się w ulubionej serii Netflix przy
użyciu danych komórkowych. Usługi wideo (YouTube, FaceTime, Netflix itp.) Mogą pochłaniać dużo
danych. A co jeśli chcesz złapać odcinek House of Cards na swoim iPhonie? Właśnie wtedy pojawia się
Wi-Fi. Jak omówiliśmy we wcześniejszym rozdziale, Wi-Fi to technologia sieci bezprzewodowych,
umożliwiająca dostęp do Internetu w domu, w kawiarniach, hotelach, na lotniskach, w restauracjach i
tak dalej. Usługa Wi-Fi jest ogólnie nieograniczona i bezpłatna. Ale, jak już mówiliśmy, publiczne
hotspoty Wi-Fi są bardzo złe, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i prywatność. Jeśli zamierzasz surfować po
Internecie lub czytać wiadomości e-mail, polecam po prostu użycie planu transmisji danych w sieci
komórkowej. Możesz także skorzystać z usługi VPN (Virtual Private Network), aby chronić swój ruch
Wi-Fi, ale pamiętaj, że usługi takie jak Netflix zablokują Cię teraz, jeśli korzystasz z VPN (aby
uniemożliwić dostęp do usług spoza ich domu kraj). Ponieważ cały punkt smartfonów ma być
nieobciążony, do wszystkiego używają technologii bezprzewodowych. Tu właśnie wchodzą do gry
Bluetooth i NFC. Omówiliśmy Bluetooth we wcześniejszym rozdziale - służy on do podłączania urządzeń
peryferyjnych do twojego telefonu, takich jak słuchawki i klawiatury, bez potrzeby używania brzydkich
sznurków. Z drugiej strony, NFC jest wykorzystywana do takich celów jak płatności mobilne i parowanie
urządzeń (czasami urządzeń Bluetooth). NFC próbuje ograniczyć się przez fizyczną bliskość - stąd
"bliska" część "Near Field Communications". Chodzi o to, że użytkownik musi umieścić smartfona w
pobliżu terminala płatniczego lub czegoś podobnego, nie może po prostu połączyć się, gdy jest w
kieszeni lub torebce. W rzeczywistości jednak każda technologia wykorzystująca fale radiowe (RF)
może pracować na dłuższych dystansach w odpowiednich okolicznościach. Ostatni przewód do cięcia
to przewód zasilający. Niektóre smartfony (i inne urządzenia, takie jak Apple Watch) mają sprytne
sposoby na przesyłanie energii bez kabli. Zwykle jednak wymaga to bardzo bliskiej odległości - np.
Siedząc na specjalnej macie lub stojaku - ale hej, nie ma przewodów! Odwołanie jest takie, że nie
musisz fizycznie podłączać przewodu zasilającego. Niestety, wszystkie te technologie bezprzewodowe
zwiększają "powierzchnię ataku" w telefonie komórkowym - są one po prostu lepszymi sposobami do
włamania. Chociaż technologie te wydają się dość proste w użyciu, są one dość skomplikowane pod
kołdrą. Aby zrobić to, co trzeba, są one cicho i stale monitorują fale radiowe w poszukiwaniu sygnałów
i często odpowiadają na zapytania bezprzewodowe z innych urządzeń. Większość z tych technologii
wymaga do działania unikalnego identyfikatora bezprzewodowego. Ale to pozwoliło niektórym
przedsiębiorczym sprzedawcom detalicznym i organom ścigania śledzić twoje urządzenie za pomocą
tego identyfikatora, a przez to śledzić cię. W niektórych sklepach znajdują się urządzenia monitorujące
Wi-Fi z telefonów, aby monitorować ruchy w swoich sklepach - kiedy wchodzisz, jak długo przebywasz

przed tym stojakiem sprzedażowym, a kiedy wrócisz do sklepu kilka dni później, by coś kupić. Mogą lub
nie mogą powiązać tego identyfikatora sieci bezprzewodowej z Twoim imieniem, ale wiedzą, że za
każdym razem jest to ta sama osoba, ponieważ identyfikator Wi-Fi Twojego telefonu się nie zmienia.
Firma Apple próbowała udaremnić to śledzenie, używając losowych, zmieniających się identyfikatorów
Wi-Fi, ale nie jest jasne, jak skuteczne jest to w pokonaniu śledzenia.
HACKOWAĆ CZY NIE HACKOWAĆ
Jak już powiedzieliśmy, smartfony mogą być znacznie bardziej restrykcyjne w zależności od tego, jakie
aplikacje można uruchomić, a nawet jakie ustawienia można zmienić. Producenci telefonów
komórkowych i operatorzy komórkowi robią to głównie w celach bezpieczeństwa - próbując chronić
ludzi przed sobą. Ale robią to również dlatego, że chcą chronić siebie i swoje interesy, często kosztem
swoich klientów. Nie powinno dziwić, że przedsiębiorczy hakerzy znaleźli sposoby na obejście tych
restrykcji i udostępnili je publicznie za pomocą łatwych w użyciu narzędzi, które można znaleźć w całym
Internecie, jeśli poświęci się czas. Popatrz. Proces obchodzenia ograniczeń wbudowanych w smartfony
jest formą hakowania zwaną "jailbreaking" lub "rooting". Podobnie jak zwykłe komputery, smartfony
mają różne poziomy uprawnień. W przeciwieństwie do zwykłych komputerów, twórcy telefonów
komórkowych i dostawcy usług telefonii komórkowej zastrzegają sobie najwyższe uprawnienia. Nie
trzeba dodawać, że to niszczy niektórych ludzi w niewłaściwy sposób. Kupiłem to głupie urządzenie,
dlaczego nie mogę zrobić z nim tego, co chcę? Jeśli wybierzesz odpowiedni telefon i narzędzie
hakerskie z Internetu, możesz uzyskać pełne uprawnienia administratora i robić, co chcesz. Chociaż to
brzmi bardzo kusząco, jestem tu, aby powiedzieć, że to nie jest dobry pomysł. Jeśli pamiętasz, we
wcześniejszym rozdziale zdecydowanie zachęciłem Cię do stworzenia i używania konta
nieadministracyjnego na twoim komputerze. Jest to zgodne z praktyką bezpieczeństwa "najmniejszego
przywileju". Chcesz ograniczyć to, co możesz zrobić w większości przypadków, aby być absolutnym
minimum, na wypadek, gdyby jakiś złoczyńca lub złośliwy program uzyskał dostęp do Twojego konta.
Korzystając z konta o ograniczonym dostępie, możesz ograniczyć liczbę szkód, które można zrobić, jeśli
konto zostanie przejęte. Jest to ta sama podstawowa filozofia w pracy na smartfonach. Apple i Google
stworzyły schematy uprawnień na swoich smartfonach, które pozwalają ci robić wszystko, co musisz
zrobić, jednocześnie ograniczając szkody, które mogą być wyrządzone przez fałszywą aplikację lub
usługę. Podczas gdy niektóre z tych ograniczeń są bardziej korzystne (lub korzyść dostawcy usług
telefonii komórkowej), ogólnie są najlepszym mechanizmem ochrony danych i prywatności. Usunięcie
tego mechanizmu bezpieczeństwa pozwoli ci robić, co chcesz ... ale otwiera też drzwi dla każdej innej
aplikacji na twoim urządzeniu, aby robić to, co chce. Chociaż uważam, że istnieje silny filozoficzny
argument przemawiający za usunięciem tych ograniczeń - i mam nadzieję, że przyszli producenci
telefonów komórkowych zwrócą więcej tej mocy użytkownikowi - obecnie uważam, że bezpieczniej
jest dla większości użytkowników pozostawić te ograniczenia w miejsce.
Kwestie związane z PRYWATNOŚCIĄ
Dla mnie prywatność jest dziś najważniejszym tematem związanym z inteligentnymi telefonami.
Urządzenia te są z nami prawie co godzinę każdego dnia i pozostają w ciągłym kontakcie z Internetem.
Wiedzą, gdzie jesteśmy, gdzie byliśmy, kogo znamy, z kim rozmawiamy, jak uzyskać dostęp do naszych
kont bankowych, jakie wiadomości czytamy, co kupujemy, jakie gry gramy, jakie zdjęcia lubimy
oglądać, co wysyłamy i wysyłamy e-mailem, jakie strony internetowe korzystamy, jakie są nasze
harmonogramy ... lista jest nieskończona. Twój telefon prawdopodobnie zawiera numery kart
kredytowych, numery telefonów, hasła, numery PIN, daty urodzenia, informacje o paszporcie i numery
ubezpieczenia społecznego. Wszystkie informacje z naszego życia przechowujemy na naszych
smartfonach, abyśmy mogli uzyskać do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie. Jednak już w 2014 r.
Consumer Reports stwierdził, że tylko 36% osób nawet blokuje smartfony za pomocą kodu PIN lub

kodu dostępu. Chociaż mam nadzieję, że liczba ta wzrosła od tego czasu, nie wątpię, że większość ludzi
wciąż nie podjęła tego najbardziej podstawowego kroku, aby zabezpieczyć ten skarb informacji. Wiele
nowoczesnych inteligentnych telefonów ma teraz możliwość odblokowania telefonu za pomocą
odcisku palca. To bardzo interesujący dylemat. Jak omówiliśmy w rozdziale poświęconym hasłom,
odciski palców są formą uwierzytelniania biometrycznego - w przeciwieństwie do czegoś, co znasz (kod
PIN lub hasło), dane biometryczne reprezentują coś, czym jesteś. PIN i kody dostępu to ból w tyłku, nie
ma wątpliwości. Konieczność wprowadzania nawet czterech cyfr, aby dostać się do telefonu przez cały
czas, jest denerwująca (i szczerze, powinieneś używać więcej niż cztery). Używanie palca wskazującego
jest znacznie łatwiejsze. Ale czy to naprawdę bezpieczne? Przede wszystkim uświadom sobie, że
istnieje wiele sposobów na to, że ktoś inny może użyć Twojego odcisku palca. Najbardziej oczywisty
sposób w jaki sposób przekonałby cię, żebyś to zrobił dla nich, albo powalił i przycisnął palec do
czujnika. Ale okazuje się, że nie jest tak trudno wyciągnąć użyteczny odcisk palca z gładkiej powierzchni
lub używając szpachli. Po drugie, obecnie istnieje wyraźna różnica prawna między odciskami palców a
hasłem lub kodem PIN. Jest to ewoluująca dziedzina prawa, która prawdopodobnie różni się w
poszczególnych krajach, ale odcisk palca jest postrzegany jako klucz fizyczny. Jeśli organy ścigania mają
nakaz przeszukania twojego domu, mogą zmusić cię do otwarcia drzwi kluczem. Ale czy mogą zmusić
cię do użycia twojego palca do odblokowania telefonu komórkowego? Obecnie w Stanach sądy wydają
się mówić, że mogą. W tym samym czasie sądy w USA utrzymały piątą poprawkę przeciwko
samooskarżeniu się na hasła i PIN - coś, co trzymasz w głowie i musiałoby się jakoś komunikować, by
się ujawnić. Tak więc - jak to często bywa w przypadku bezpieczeństwa i prywatności - trzeba zważyć
kompromisy pod względem wygody. O ile wygodniej jest użyć palca do odblokowania smartfona, to
tak naprawdę nie oferuje on żadnej ochrony przed organami ścigania lub fizycznym napastnikiem.
Prawdopodobnie nie dotyczy to większości ludzi, co oznacza, że w większości przypadków używanie
linii papilarnych do blokowania telefonu stanowi cenny kompromis między wygodą a
bezpieczeństwem.
PODSUMOWANIE
• Nasze telefony komórkowe posiadają niesamowitą ilość bardzo osobistych informacji. Musimy to
zrozumieć i podjąć dodatkowe kroki w celu ochrony tych danych.
• Telefony komórkowe są bezprzewodowe w prawie każdy sposób i są wyposażone w wiele
technologii, które pozwalają im działać bez ograniczeń. Oznacza to jednak, że istnieją dodatkowe
możliwości ataków na złych ludzi.
• Twórcy telefonów komórkowych i dostawcy usług ograniczyli to, co użytkownicy mogą zrobić ze
swoimi urządzeniami zarówno z powodów bezpieczeństwa, jak i z zastrzeżonych powodów. Chociaż
często można pobrać narzędzia, które omijają te ograniczenia, dla przeciętnej osoby nie jest to
konieczne i narazi Cię na duże ryzyko.
• Zawsze należy blokować smartfona za pomocą kodu PIN, kodu dostępu lub odcisku palca. W
przypadku większości osób odciski palców stanowią dobrą równowagę między bezpieczeństwem a
wygodą, ale jeśli naprawdę martwisz się swoją prywatnością, musisz użyć hasła.
LISTA KONTROLNA
Rynek telefonii komórkowej - w szczególności rynek telefonów z Androidem - jest mocno sfrustrowany.
Rozumiem przez to, że istnieje wiele wariantów systemu operacyjnego Android, nie tylko w
podstawowej wersji samego systemu operacyjnego (o smacznych nazwach, takich jak Jelly Bean,
KitKat, Lollypop i Marshmal-low), ale także w odniesieniu do usługodawcy. Firmy świadczące usługi
telefonii komórkowej, takie jak AT & T i Verizon, często dokonują własnych dostosowań w systemie

operacyjnym. To sprawia, że bardzo trudno jest podać ostateczny szczegółowy przewodnik krok po
kroku. Dlatego większość porad na tej liście kontrolnej jest nieco ogólna. Może być konieczne
przeszukanie sieci lub porozmawianie z operatorem sieci komórkowej, aby znaleźć odpowiedni sposób
na wykonanie tych czynności.
Zapamiętaj:
• Android to mobilny system operacyjny Google używany na urządzeniach z wielu różnych
producentów, w tym LG i Samsung.
• iOS to mobilny system operacyjny firmy Apple używany na iPhone'ach, iPadach i iPodach Touch
Zrób kopię zapasową telefonu
Jeśli telefon zostanie zgubiony lub skradziony, chcesz mieć możliwość odzyskania przechowywanych
informacji. Często można użyć tych kopii zapasowych, aby przywrócić wszystkie aplikacje, ustawienia i
dane do zupełnie nowego telefonu. Możesz także użyć kopii zapasowej, aby wrócić do stanu znanego
z dobrego stanu, jeśli coś pójdzie nie tak.
iOS
Możesz utworzyć kopię zapasową iPhone'a na iCloud, ale obecnie dają tylko 5 GB wolnego miejsca.
Jeśli masz komputer, zalecamy wykonanie kopii zapasowej telefonu iPhone na komputerze przy użyciu
aplikacji iTunes firmy Apple. Możesz to zrobić w systemie Mac OS X (w którym wbudowany jest
program iTunes) oraz w systemie Windows (gdzie musisz pobrać i zainstalować aplikację iTunes).
• Jeśli musisz zainstalować iTunes (w systemie Windows), zrób to jako pierwszy.
• Po zainstalowaniu iTunes podłącz urządzenie z systemem iOS do komputera za pomocą dołączonego
kabla USB.
• Urządzenie powinno automatycznie utworzyć kopię zapasową po podłączeniu.
Jeśli nie masz komputera, będziesz musiał wykonać kopię zapasową na iCloud.
• Przejdź do Ustawienia> iCloud> Kopia zapasowa.
• Włącz iCloud Backup i naciśnij przycisk "Utwórz kopię zapasową".
• Działa to tylko po podłączeniu do Wi-Fi. Jeśli nie masz wystarczającej ilości miejsca w usłudze iCloud,
aby wszystko zarchiwizować, będziesz musiał zapłacić, aby zdobyć więcej miejsca (lub zmniejszyć ilość
rzeczy, które masz na telefonie, dopóki nie osiągniesz limitu).
Android
W przypadku Androida nie ma jednego prostego sposobu na wykonanie kopii zapasowej całego
telefonu. Możesz wykonać kopię zapasową podstawowych ustawień, przejdź do Ustawienia>
Osobiste> Kopia zapasowa i Resetuj. Wybierz opcje tworzenia kopii zapasowych danych i
automatycznego przywracania danych. Nie spowoduje to jednak utworzenia kopii zapasowych
wiadomości tekstowych, zdjęć, muzyki itp. W sklepie Google Play znajduje się wiele aplikacji do
tworzenia kopii zapasowych. Będziesz musiał zrobić trochę badań, aby znaleźć dobry, który spełnia
twoje potrzeby. Jeśli podłączysz urządzenie z Androidem do komputera za pomocą kabla, powinieneś
również móc ręcznie kopiować pliki z urządzenia z Androidem na komputer, ale jest to dość
nieporęczna opcja regularnych kopii zapasowych.
Dbaj o to, by Twoje urządzenie było zawsze aktualne

Problemy z bezpieczeństwem występują cały czas, a producenci urządzeń mobilnych publikują
aktualizacje na dość regularnych zasadach. Należy zawsze aktualizować oprogramowanie urządzenia,
gdy dostępna jest nowsza wersja - dotyczy to zarówno systemu operacyjnego, jak i aplikacji.
iOS
Apple iOS jest bezpłatny i łatwy do aktualizacji. Na iPhonie, idź do Ustawienia> Ogólne> Aktualizacja
oprogramowania, aby sprawdzić aktualną wersję i sprawdzić, czy masz jakieś aktualizacje.
Android
W systemie Android często trudno jest zaktualizować system operacyjny. Aby sprawdzić swoją wersję
i sprawdzić, czy dostępne są jakieś aktualizacje, wybierz Ustawienia> Informacje o telefonie. Jeśli
dostępna jest aktualizacja oprogramowania, powinieneś ją zobaczyć tutaj.
Zablokuj swoje urządzenie
Wiem, że to wygląda na ból w tyłku, ale absolutnie musisz umieścić hasło na swoich urządzeniach
mobilnych. Każdy, kto odbierze twoje urządzenie, może uzyskać dostęp do wielu bardzo osobistych
informacji, więc musisz wznieść cyfrową barierę. Niektóre urządzenia umożliwiają wprowadzenie
pełnego hasła, co jest oczywiście najbezpieczniejszym sposobem. Ponieważ jednak odblokowanie
urządzenia wymaga fizycznego dostępu, 4-cyfrowy kod PIN będzie wystarczający dla większości ludzi.
Jeśli Twój telefon ma opcję wyczyszczenia wszystkich danych po pewnej liczbie niepoprawnych prób
odblokowania, zdecydowanie zachęcam do włączenia tej funkcji. Możesz zapisać ten kod PIN / hasło
w LastPass, jeśli obawiasz się, że go zapomnisz.
Nie używaj blokad biometrycznych do wrażliwych rzeczy
Jedna z fajnych funkcji na nowszych urządzeniach mobilnych umożliwia jej odblokowanie za pomocą
odcisków palców lub rozpoznawania twarzy. Jest to niewątpliwie łatwiejsze niż wpisanie kodu PIN lub
hasła, ale użycie odcisku palca nie jest tak bezpieczne. Nie brzmi to paranoidalnie, ale te techniki
działają dobrze, nawet jeśli nie jesteś świadomy. Odciski palców nie są tak trudne do znalezienia i
powielenia. Na koniec, chociaż ustawa nadal nie jest w 100% rozstrzygnięta, ostatnie przypadki
wykazały, że funkcjonariusz organów ścigania może zmusić Cię do odblokowania urządzenia za pomocą
palca, ale nie może zmusić cię do ujawnienia kodu PIN lub hasła
Włącz (samo) śledzenie
Jak omówiliśmy we wcześniejszym rozdziale, urządzenia Apple mają ciekawą funkcję o nazwie "Find
My iPhone", która pozwoli ci zlokalizować (na mapie) zagubione lub skradzione urządzenie. Ta funkcja
umożliwia nawet zdalne zablokowanie lub wymazanie tego urządzenia, jeśli to konieczne. Android
oferuje podobną usługę o nazwie Menedżer urządzeń Android. Możesz również znaleźć aplikacje w
Sklepie Google Play, takie jak "Prey", które oferują podobne funkcje, ale chciałbym użyć Menedżera
urządzeń Android, jeśli jest on dostępny. Pamiętaj, że aby te funkcje działały, urządzenie musi jakoś
być połączone z Internetem. W przypadku smartfonów zwykle nie stanowi to problemu, ale w
przypadku urządzeń Wi-Fi (takich jak wiele tabletów i urządzeń, takich jak iPod Touch), należy podjąć
trudny wybór: albo ustawić urządzenie, aby zawsze próbowało nawiązać połączenie z czymś
kiedykolwiek Wi-Fi może znaleźć (nie tak bezpieczne) lub zrezygnować z tej funkcji. Jeśli jednak
skorzystasz z następnej wskazówki, powinieneś poczuć się lepiej, jeśli pozwolisz mu się połączyć z
niczym.
iOS

Na urządzeniu z iOS przejdź do Ustawienia> iCloud i przewiń w dół do Find My iPhone. Włącz tę funkcję,
w tym opcję "wyślij ostatnią lokalizację"
Android
W Androidzie przejdź do Ustawień i znajdź sekcję Uprawnienia. Wybierz Zabezpieczenia, a następnie
Administruj urządzeniami. Włącz Menedżera urządzeń Android. Jeśli nie możesz go tutaj znaleźć,
uruchom aplikację Ustawienia Google, znajdź Zabezpieczenia, a następnie włącz Menedżera urządzeń
Android.
Zainstaluj i włącz VPN
Wirtualne sieci prywatne to nie tylko laptopy. Podczas gdy większość aplikacji bankowych i sklepowych
w telefonie używa już zaszyfrowanych połączeń, poczta e-mail i surfowanie po Internecie mogą być
całkowicie otwarte i niezaszyfrowane. A kiedy korzystasz z darmowego Wi-Fi w Starbucks, McDonald's,
lobby hotelowym lub gdziekolwiek, wszystkie te dane są całkowicie widoczne dla kogokolwiek w
okolicy dzięki prostemu, bezprzewodowym podsłuchom. Jeśli masz zainstalowaną aplikację VPN,
powinna ona automatycznie uruchomić się, gdy urządzenie próbuje połączyć się z nieznaną (a zatem
niezaufaną) siecią. Uczciwe ostrzeżenie: usługi VPN zwykle kosztują pieniądze. I gwarantuję, że
znajdziesz sytuacje, w których będzie to frustrujące, ponieważ nie będzie się łączyć. Jest to zwykle
kompromis między bezpieczeństwem a wygodą. Ale jeśli masz problemy, zawsze możesz zdecydować
się na tymczasowe wyłączenie VPN
Poznaj swoje prawa podczas podróży
Z jakiegoś powodu normalne prawa własności i prywatności wydają się być wyrzucane przez okno
podczas przekraczania granicy. Na przykład obecne prawo Stanów Zjednoczonych mówi, że agenci
graniczni mogą skonfiskować i wyszukać urządzenie elektroniczne z dowolnego powodu i tak długo,
jak chcą. Ze względu na nasze zaabsorbowanie zagrożeniami terrorystycznymi, straż graniczna ma dużo
swobody, powiedzmy. Aby uzyskać dobre informacje i porady dotyczące podróży, zapoznaj się z tym
artykułem z EFF: https://www.eff.org/deeplinks/20l0/ll/effs-guide-protecting- devices-data-border
Rozważ ubezpieczenie podróży na długie / duże podróże
Rezerwując wycieczkę rodzinną lub międzynarodową, powinieneś przynajmniej rozważyć zakup
ubezpieczenia podróżnego dla elektroniki i innych rzeczy. Uwielbiam podróżować, a ubezpieczenie
podróżne uratowało mi boczek wiele razy - w rzeczywistości w tym momencie wyszedłem przed grę
pod względem ogólnych kosztów. Ubezpieczenie na podróż zazwyczaj musi zostać zakupione w ciągu
30 dni od pierwszej rezerwacji związanej z podróżą (która często jest biletem na samolot), a przed
podróżą musisz sfinalizować płatność. Każdy ubezpieczyciel ma nieco inne ograniczenia, więc
powinieneś odrobić pracę domową, zanim zaczniesz coś rezerwować. Spójrz na InsureMyTrip.com, aby
uzyskać bezpłatne wyceny i zrobić zakupy porównawcze.
Nie hackuj swojego urządzenia
Ponieważ urządzenia mobilne mają tak wiele ograniczeń, co możesz zrobić, jakie aplikacje możesz
zainstalować itd., Wiele osób zwróciło się do "rootowania" lub "łamania więzienia" swoich urządzeń,
aby ominąć te ograniczenia. Posiadanie uprawnień "root" na komputerze oznacza, że możesz zrobić
wszystko, co chcesz. Problem polega na tym, że po zhackowaniu urządzenia i uzyskaniu dostępu do
roota, otworzyłeś drzwi innym aplikacjom, które nadużywają tego samego poziomu przywilejów. To
naraża cię na wszelkiego rodzaju faulową grę. Zdecydowanie zalecam unikanie tego
Wyłącz Bluetooth, gdy go nie używasz

Bluetooth to dziwna nazwa uniwersalnej bezprzewodowej technologii krótkiego zasięgu, która
pozwala bezprzewodowo łączyć się z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak głośniki, zestawy
głośnomówiące, klawiatury i wiele innych urządzeń. Możesz go nawet użyć do odblokowania drzwi
wejściowych! Jednak pozostawianie programu Blue-tooth przez cały czas oznacza, że fałszywe
urządzenia mogą próbować łączyć się z urządzeniem bez Twojej wiedzy. Połączenia te można
wykorzystać do kradzieży danych i potencjalnie nawet do uszkodzenia urządzenia. Chociaż Bluetooth
jest dość bezpieczny, a ataki nie są powszechne, dobrym pomysłem jest po prostu wyłączyć Bluetooth,
jeśli go nie używasz. Pomoże Ci to również zaoszczędzić baterię
Wyłącz NFC, gdy go nie używasz
Podobnie jak w przypadku Bluetooth, jeśli nie używasz tej funkcji, najbezpieczniej jest po prostu ją
wyłączyć.
Wybierz, do czego mają dostęp Twoje aplikacje
Zarówno na iOS, jak i na Androida naprawdę dobrze się wymusza zmuszanie twórców aplikacji do
wyraźnego żądania dostępu do różnych funkcji telefonu, takich jak mikrofon, kamera wideo, lista
kontaktów, lokalizacja i tym podobne. Poćwicz zasady najmniejszych uprawnień i odmawiaj uprawnień
dowolnej aplikacji, która nie wymaga takiego dostępu. Dla aplikacji pogodowej ma sens dostęp do
Twojej lokalizacji, ponieważ zazwyczaj najbardziej zależy Ci na pogodzie, gdzie jesteś. Dlaczego jednak
na świecie ta sama aplikacja pogodowa potrzebuje dostępu do kontaktów lub mikrofonu? Zazwyczaj
te aplikacje pytają o pozwolenie podczas instalacji lub po pierwszym uruchomieniu. W chwili pisania
tego artykułu system iOS firmy Apple zapewnia o wiele większą elastyczność w zakresie dostępu do
każdej aplikacji i umożliwia zmianę tych opcji po fakcie. W przypadku Androida zwykle jest to wszystko
lub nic - są to wszystkie rzeczy, do których aplikacja chce uzyskać dostęp, i możesz powiedzieć "tak"
lub "nie". Można mieć tylko nadzieję, że Google pozwoli użytkownikom na dokładniejszą kontrolę
uprawnień aplikacji w przyszłości. Pamiętaj, że niektóre aplikacje mogą nie działać po usunięciu
uprawnień - albo dlatego, że naprawdę potrzebują dostępu do rzeczy, którą właśnie przerwałeś, albo
dlatego, że nie zaprojektowały swojej aplikacji do obsługi osób, które chcą chronić swoją prywatność.
Być może będziesz musiał przejść przez małą próbę i błąd przy tych ustawieniach
iOS
W przypadku urządzeń z systemem iOS (iPhone / iPad) wybierz Ustawienia> Prywatność. Znajdziesz
tam listę rzeczy, które iOS musi poprosić o dostęp. Kliknij każdą kategorię i upewnij się, że rzeczywiście
ma ona taki dostęp do tej aplikacji. Koniecznie spójrz na wszystkie z nich.
Android
.Dla urządzeń z Androidem w wersji 6.0 (Marshmallow) lub nowszych możesz przejść do Ustawienia>
Aplikacje (lub Menedżer aplikacji). Zobaczysz listę aplikacji, w których możesz włączyć lub wyłączyć
uprawnienia.
Usuń nieużywaną aplikację
Ile aplikacji faktycznie używasz na urządzeniu przenośnym? Jeśli jesteś podobny do mnie,
prawdopodobnie zgromadziłeś dziesiątki "darmowych wersji próbnych" lub "darmowych już dziś"
aplikacji, z których nigdy nie korzystasz. Możesz uważać, że pozostawienie tych aplikacji w stanie
uśpienia na urządzeniu jest nieszkodliwe, ale prawda jest taka, że te aplikacje są prawdopodobnie
automatycznie aktualizowane przez cały czas - i kto wie, co robi wersja 2.0? Może ma fajną funkcję
nowych przyjaciół, która kontaktuje się ze wszystkimi w twojej książce adresowej lub zaczyna polecać

przepisy w zależności od twojej aktualnej lokalizacji. Przy każdej aktualizacji oprogramowania istnieje
potencjalne ryzyko błędów oprogramowania, które mogą wykorzystać również źli. Podsumowanie:
jeśli nie używasz aplikacji, usuń ją. Zawsze możesz ją ponownie zainstalować później, jeśli okaże się, że
chcesz ją odzyskać. W większości przypadków, gdy go kupisz, będzie Twój do końca życia, a sklep z
aplikacjami pozwoli Ci go pobrać ponownie. Będzie to miało dodatkową zaletę polegającą na
oszczędzaniu cennego miejsca na urządzeniu
Wymaż urządzenie, zanim się go pozbędziesz
Podobnie jak nasz domowy komputer, nasze mobilne urządzenia są pełne szczegółowych danych
osobowych. W rzeczywistości nasze telefony komórkowe potencjalnie mają więcej informacji. Zanim
więc wydasz lub sprzedasz lub nawet zutylizujesz swój smartfon, powinieneś go całkowicie wytrzeć.
Jeśli zaszyfrowałeś zawartość, już tam jesteś. Ale nadal dobrze jest go wyczyścić.
iOS
• Zanim zrobisz cokolwiek, upewnij się, że uruchomiłeś pełną kopię zapasową swojego iPhone'a.
Podłącz iPhone'a lub iPada do komputera i pozwól iTunesowi go wykonać. Możesz użyć tej kopii
zapasowej, aby przenieść wszystkie dane na nowe urządzenie. W rzeczywistości, jeśli masz zamiar to
zrobić, pamiętaj, aby zrobić to najpierw, zanim przejdziesz dalej.
• Przejdź do Ustawienia> iCloud i wyloguj się. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć wszystkie
swoje dane iCloud z iPhone'a.
• Przejdź do Ustawienia> Ogólne i przewiń do samego dołu. Wybierz Resetuj. Następnie wybierz "Erase
All Content and Settings". Jeśli zarejestrowałeś się na "Znajdź mojego iPhone'a", konieczne może być
wprowadzenie identyfikatora Apple ID i hasła w celu wyłączenia tej funkcji. Postępuj zgodnie z
wszelkimi innymi podpowiedziami, aby wprowadzić hasła, kody PIN itp.
• Apple chce mieć absolutną pewność, że to naprawdę robisz, a nie ktoś, kto ukradł Twój telefon.
Dobrze, że mają już wszystkie te zabezpieczenia.
Android
Niestety urządzenia z Androidem mogą się bardzo różnić od siebie pod względem ustawień. Częściowo
wynika to z różnych wersji systemu operacyjnego, ale także dlatego, że Android pozwala dostawcom
usług na wiele swobody w dostosowywaniu urządzenia. Jeśli masz problemy z którymkolwiek z tych
kroków, skontaktuj się z lokalnym operatorem komórkowym i poproś o pomoc.
• Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy wykonać pełną kopię zapasową telefonu lub
tabletu. Może być konieczne przesłanie tych danych do innego urządzenia.
• Jeśli masz wymienną kartę SIM (małą kartę, którą podał dostawca usług telefonii komórkowej, aby
Cię zidentyfikować), usuń ją.
• Jeśli posiadasz jakąkolwiek wymienną pamięć (kartę SD), pamiętaj, aby ją zdalnie.
• Wyloguj się z usług i kont, z których korzystasz: wiadomości e-mail, wiadomości, mediów
społecznościowych, przechowywania w chmurze, usług muzycznych itp. Możesz to zrobić za pomocą
Ustawień lub możesz to zrobić za pośrednictwem samej aplikacji.
• Jeśli nie zaszyfrowałeś swojego urządzenia, zrób to teraz. Zapewni to, że nawet jeśli czegoś tu nie
przeoczysz, nikt inny nie będzie w stanie go znaleźć. Powinno to być zgodne z ustawieniami
bezpieczeństwa.

• Wykonaj reset do ustawień fabrycznych. Znajdź obszar "Utwórz kopię zapasową i zresetuj" w
Ustawieniach. Może być tu wiele opcji - wybierz te, które mają sens. Następnie znajdź i kliknij przycisk
"Zresetuj urządzenie" lub "Zresetuj telefon".
Używaj bezpiecznych aplikacji do obsługi wiadomości
Chociaż system iMessage firmy Apple jest względnie bezpieczny, istnieją lepsze aplikacje, jeśli
naprawdę chcesz, aby twoje wiadomości były prywatne. Niestety wymagają one wszystkich, z którymi
chcesz rozmawiać, do korzystania z tej samej aplikacji, ponieważ nie pojawił się jeszcze żaden
bezpieczny standard przesyłania wiadomości. Te aplikacje są dostępne zarówno na iOS, jak i Android.
• Threema https://threema.ch/en
• Sygnał: https://whispersystems.org/
Możesz zobaczyć doskonałe porównanie aplikacji do obsługi wiadomości (zarówno do komputerów,
jak i urządzeń mobilnych) na stronie internetowej EFF: https://www.eff.org/secure-messagingscorecard

DROBNE POZOSTAŁOŚCI
W tym momencie w tej książce omawiałem większość zagadnień technicznych wymagających tła i
dłuższych wyjaśnień. Jest jednak kilka innych tematów, które chcę omówić, ponieważ uważam je za
ważne. W tym rozdziale każda sekcja będzie miała własną listę kontrolną z krótkim wprowadzeniem.
To będzie trochę jak "runda błyskawicy"!
KIEDY ZŁE RZECZY SIĘ ZDARZAJĄ
Do tej pory cały tekst w dużej mierze polegał na zapobieganiu powstawaniu złych rzeczy. Czasem,
pomimo naszych najlepszych starań, wciąż jesteśmy pogrążeni w nieszczęściu. W tej sekcji postaram
się przeprowadzić Cię przez proces odzyskiwania niektórych typowych kataklizmów lub przynajmniej
wskazać strony internetowe, które mogą ci pomóc.
Konto e-mail zostało zhakowane
Gdy złym ludziom uda się odgadnąć hasło e-mail, zazwyczaj używają go do rozsyłania spamu i
złośliwego oprogramowania. Jeśli nie korzystasz z konta bardzo często, możesz zostać powiadomiony
o problemie przez znajomego lub krewnego, który nagle dostaje wiadomość e-mail od ciebie, która
próbuje wepchnąć tabletki do męskiego wzmocnienia. Oto kilka rzeczy, które powinieneś zrobić:
• Natychmiast zmień swoje hasło. Dopóki tego nie zrobisz, źli ludzie będą mogli nadal używać twojego
konta dla swoich niegodziwych celów, cały czas udając ciebie.
• Szukaj w skrzynce odbiorczej wiadomości e-mail dotyczących zmian hasła lub żądań resetowania
hasła, które nie zostały zainicjowane. Jak już wcześniej omawiałem w tej książce, większość procedur
odzyskiwania hasła obejmuje wysłanie do Ciebie e-maila w celu zresetowania hasła.
• Spójrz na folder "wysłane", aby zobaczyć, jakie wiadomości mogły zostać wysłane na twoje nazwisko.
Jeśli to konieczne, skontaktuj się z tymi osobami, aby powiadomić ich, że powinni usunąć te e-maile.
• Sprawdź ustawienia poczty e-mail, aby sprawdzić, czy coś nie wygląda. Na przykład upewnij się, że
ktoś nie dodał lub nie zmienił Twojego podpisu e-mail (opcjonalny fragment tekstu, który jest
automatycznie dołączany u dołu każdego wysyłanego e-maila). Sprawdź także ustawienia
automatycznego przekazywania i wakacji / podróży.
• Prawdopodobnie powinieneś poinformować swojego dostawcę poczty e-mail, że twoje konto zostało
zaatakowane przez hakera, ale zmieniłeś hasło. Mogą być w stanie podjąć pewne działania przeciwko
atakującym.
• Wreszcie, nadszedłby dobry moment, aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jeśli jest
dostępne. Gdybyś to zrobił, twoje konto prawdopodobnie nigdy by nie zostało zhackowane.
Witryna internetowa została zhakowana, hasła zostały skradzione
Jeśli otrzymasz powiadomienie ze strony internetowej, na której masz konto informujące, że doszło do
"naruszenia bezpieczeństwa", zazwyczaj poinformują cię, że powinieneś zmienić swoje hasło - i właśnie
to powinieneś zrobić od razu. To, czego e-mail nie może Ci powiedzieć, to to, że jeśli użyjesz tego
samego hasła na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, to lepiej zmień również swoje hasło na tej
stronie. Jeśli wiadomość e-mail o naruszeniu witryny mówi, że numery kart kredytowych również
zostały utracone, powinieneś uważnie obserwować swoje konto karty kredytowej, szukając zakupów,
których nie zrobiłeś.
Podejrzewasz, że masz wirusa

Twoim najlepszym posunięciem jest po prostu nie dostanie wirusa w pierwszej kolejności - ponieważ
pozbycie się czegoś, gdy twój system zostanie naruszony, może być naprawdę trudne. Skąd wiesz, jeśli
masz wirusa? Trudno powiedzieć ogólnie, ale niektóre objawy mogą obejmować: komputer działa
znacznie wolniej niż zwykle, światło dysku twardego lub lampka dostępu do Internetu świeci się stale
(nawet gdy nic nie robisz) lub niechciane okna / aplikacje pojawiają się cały czas.
• Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego oprogramowania antywirusowego, zrób to natychmiast (patrz
rozdział 05. Bezpieczeństwo komputera) i przeprowadź pełne skanowanie.
• Jeśli masz komputer z systemem Windows, możesz także spróbować pobrać i uruchomić program
Microsoft Safety Scanner:
http://www.microsoft.com/security/scanner/en-us/default.aspx
• Jeśli nie możesz wstrząsnąć wirusem, być może będziesz musiał całkowicie usunąć to konto
użytkownika. (Jeśli konto było kontem administratora, może być konieczne całkowite wyczyszczenie
całego komputera i rozpoczęcie pracy od nowa.) Jeśli jesteś pewien, że wiesz, kiedy wszystko zaczęło
się szarpać, możesz spróbować użyć oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, aby zebrać całe
swoje konto. komputer z powrotem do punktu przed datą podejrzenia infekcji.
Przywracanie utraconego lub pomieszanego pliku
Wracając do początku tej książki, rozmawialiśmy o ustawieniu automatycznej kopii zapasowej dla
najważniejszych plików. Pozwala to odzyskać pliki przypadkowo usunięte lub zepsucia. Omówiliśmy
dwa sposoby na zrobienie tego: zewnętrzny dysk twardy plus aplikacja do tworzenia kopii zapasowych,
taka jak Time Machine (Apple) lub Backup and Restore (Windows), lub użycie narzędzia do tworzenia
kopii zapasowych w chmurze, takiego jak CrashPlan. Użyj poniższych linków, aby znaleźć szczegółowe
instrukcje odzyskiwania poszczególnych plików.
• Maszyna czasu OS X: http://support.apple.com/en-us/HT201250
• Kopia zapasowa i przywracanie systemu Windows:
us/windows/restore-files- backup # lTC = windows-7

http://windows.microsoft.com/en-

• CrashPlan: http://support.code42.com/CrashPlan/Latest/Restoring/Restorowanie plików z aplikacji
CrashPlan
A KIEDY UMRZESZ ...
Co się dzieje z twoimi różnymi kontami online, kiedy umrzesz? To pytanie, które większość ludzi
prawdopodobnie nigdy nie zadaje sobie, dopóki nie jest dosłownie za późno. Podczas gdy większość
ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że powinni mieć wolę i być może pewne dyrektywy dotyczące opieki
zdrowotnej, większość ludzi często nie tworzy tych dokumentów, chyba że są bardzo bogaci lub
szczególnie wybredni. Ale ilu ludzi poświęca czas na obsługę swoich cyfrowych posiadłości? Co
powinno stać się z wszystkimi Twoimi wiadomościami e-mail, zdjęciami, muzyką, postami na forum,
informacjami dotyczącymi serwisów randkowych, kontami w mediach społecznościowych i tak dalej?
W tej sekcji podam kilka wskazówek, jak zarządzać swoimi sprawami cyfrowymi.
Zdobądź testament
Nie mogę tego wystarczająco podkreślić. Jeśli masz współmałżonka lub dzieci, naprawdę musisz mieć
swoją wolę na miejscu. Każdy stan ma inne reguły dotyczące tego, co stanie się z twoimi rzeczami, jeśli
umrzesz bez testamentu, ale te procesy mogą zająć dużo czasu, a domyślne reguły mogą w ogóle nie
odpowiadać twoim potrzebom. Kiedy idziesz, aby uzyskać swoją wolę, porozmawiaj również z

prawnikiem na temat obsługi zasobów cyfrowych. Powinni przynajmniej być w stanie powiedzieć, co
mówi na ten temat wasze prawo stanowe. Pamiętaj jednak, że ta dziedzina prawa jest bardzo nowa i
szybko się rozwija.
Zapisz swoje hasła w bezpiecznym miejscu
Twoi następcy mogą potrzebować natychmiastowego dostępu do takich rzeczy jak konta bankowe,
inwestycje, ubezpieczenia, rachunki komputerów i tak dalej. Powinieneś wydrukować listę
najważniejszych haseł i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeszcze lepiej, wydrukuj kilka
jednorazowych haseł do LastPass, które zadziałają nawet po zmianie hasła głównego. Możesz umieścić
te wydruki w sejfie lub w ognioodpornym sejfie. Upewnij się tylko, że ktokolwiek potrzebuje tych haseł,
wie, gdzie się znajdują i wie, jak się do nich dostać.
Mianuj "cyfrowego wykonawcę"
Chociaż możesz po prostu przekazać wszystkie swoje hasła do swoich beneficjentów, gdy umrzesz,
możesz faktycznie mieć niektóre części swojego cyfrowego życia, które chcesz umrzeć razem z tobą.
Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest mianowanie osoby trzeciej, której ufasz, aby zająć się tą
sprawą po twojej śmierci - twój prawnik może być dobrym wyborem. Musisz dokładnie
udokumentować, co chcesz zrobić z każdym kontem. Będziesz chciał tylko, aby te hasła i instrukcje były
otwierane po twojej śmierci, a to jest coś, co twój prawnik powinien być w stanie zaaranżować dla
ciebie. Jeśli zrobisz trochę Googling, możesz zauważyć, że ludzie zaczynają pisać artykuły o tym, co
zrobić z cyfrowym życiem po śmierci. Wyszukaj "cyfrowe planowanie nieruchomości". Usługi te są w
ogromnym stanie. Miałem linki do dwóch z nich w pierwszym wydaniu mojej książki i już nie ma ich w
firmie ani nie połączyłem się z jakąś inną firmą. Oto kilka artykułów, od których możesz zacząć:
http://www.nextavenue.org/article/2012-05/5-steps-creating- your-digital-estate-plan
http://www.engadget.com/2014/12/10/online-life-after-deatri- explainer /

ZŁOTE GWIAZDY I KAPELUSZE NA TINFOIL
Omówiliśmy około 100 różnych wskazówek dotyczących głównie prostych i najczęściej darmowych
rzeczy, które możesz zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo swojego komputera. Podczas gdy niektóre
z tych porad wiązały się z pewnym wysiłkiem, a niektóre z nich mogły wpłynąć na twoją wygodę, były
one dość oswojone w porównaniu z przedmiotami w tym rozdziale! Dla przyjemności, przedstawię
kilka naprawdę "pro" wskazówek, które pomogą ci przejść do następnego poziomu. W żadnym
wypadku nie zalecam, abyś wykonał którąś z tych rzeczy. I z tego powodu nie zamierzam z trudem
układać kroków wymaganych do ich wykonania. Pomyślałem jednak, że fajnie byłoby pokazać ci
długość, do której niektórzy idą, aby być super bezpieczni. Są to z grubsza według wysiłku i kosztów,
lub po prostu poziom paranoi.
Zainstaluj NoScript
Ta wtyczka do Firefoksa całkowicie zablokuje prawie wszystkie "aktywne" treści w przeglądarce:
JavaScript, Flash i tak dalej. Możesz selektywnie powiedzieć mu, że pewne rzeczy i / lub określone
strony są w porządku (i zapamiętają twoją decyzję w przyszłości). Jednak większość witryn
internetowych ma wiele źródeł aktywnej zawartości i może być dość zniechęcającym ręcznym
włączaniem tylko tych części, które są potrzebne do działania strony internetowej. Ale jeśli naprawdę
chcesz się chronić, ta wtyczka jest drogą do zrobienia.

Zainstaluj Detekt
Jeśli jesteś dziennikarzem lub pracujesz dla organizacji praw człowieka, możesz być bardziej narażony
na szpiegostwo rządowe. Amnesty International stworzyła bezpłatne narzędzie, które pomoże ci
przeskanować
komputer
w
poszukiwaniu
określonych
programów
szpiegujących.
https://resistsurveillance.org/
Dodaj dedykowany router Wi-Fi dla gości
.Jeśli najnowocześniejsze routery udostępniają opcję "sieci gościnnej", nadal musisz ufać, że producent
oprogramowania routera prawidłowo zaimplementował tę funkcję zabezpieczeń. Jeśli masz w domu
urządzenia z dostępem do Internetu, którym nie ufasz w pełni (np. Urządzenia Internet of Things) lub
masz w domu nieznajomych, którzy chcą korzystać z Wi-Fi, możesz rozważyć wzmocnienie
bezpieczeństwa i posiadanie dedykowanego routera Wi-Fi dla gości i urządzeń IoT. Posiadanie
dedykowanego routera dla tego niezaufanego ruchu jest najbezpieczniejszym sposobem, aby upewnić
się, że goście i nieuczciwe urządzenia nie mogą uzyskać dostępu do Twojej prywatnej sieci domowej.
Aby to zrobić dobrze, potrzebujesz trzech routerów. Podłączymy je do wzorca "Y". Będziesz mieć
podłączony jeden przewodowy router do modemu kablowego (lub dowolne pole używane do łączenia
się z Internetem), a następnie podpniesz dwa routery Wi-Fi za tym przewodowym routerem.
Gwarantuje to, że urządzenia routera Wi-Fi gościa będą miały zerowy dostęp do urządzeń na
prywatnym routerze Wi-Fi
Zainstaluj Little Snitch (tylko Mac)
Czasami aplikacje instalowane na komputerze lubią "dzwonić do domu", dostarczając producentowi
oprogramowania lub innej osobie informacje, których wolałbyś nie mieć. Pamiętaj, że zapory ogniowe
zapobiegają niepożądanemu nawiązywaniu połączeń sieciowych z zewnątrz. Jeśli zainstalowałeś
oprogramowanie na swoim komputerze, oprogramowanie to może swobodnie komunikować się z
kimkolwiek lub czymkolwiek na zewnątrz. Little Snitch przypomina odwrócony firewall, powiadamiając
Cię o wszystkich połączeniach wychodzących i umożliwiając lub blokując je.
http://www.obdev.at/products/littlesnitcri/index.html
Zainstaluj niestandardowe oprogramowanie routera Wi-Fi
Kiedy kupujesz router Wi-Fi, dostajesz dwie rzeczy: sprzęt i oprogramowanie, które je kontroluje. Tak
jak w komputerze, możliwe jest zastąpienie tego oprogramowania czymś lepszym. Istnieją dwa główne
projekty do tego celu: DD-WRT i Tomato. (Faceci z Tomato definitywnie wygrywali tutaj wojnę
marketingową ... DD-WRT po prostu nie wychodzi z języka.) Te projekty oferują kompletnie darmowe
oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, które można zainstalować na wielu nowoczesnych
routerach Wi-Fi. Nie jest to rozwiązanie dla osób o słabym sercu, ale jeśli się powiedzie, możesz dodać
do routera wiele doskonałych funkcji zabezpieczeń, które zwykle można znaleźć na bardziej
kosztownych routerach. Bezpieczeństwo tych produktów jest prawdopodobnie również lepsze.
• DD-WRT: http://www.dd-wrt.com/site/index
• Tomate: http://www.polarcloud.com/tomato
Zainstaluj i używaj PGP
Chociaż PGP oznacza "całkiem dobrą prywatność", to w rzeczywistości jest bardzo skromne. PGP jest
szyfrowaniem siły wewnętrznej, używanym głównie do wysyłania bezpiecznych wiadomości e-mail.
Niestety, jest to prawdziwy problem z ustawianiem i używaniem. Co gorsza, wszyscy, z którymi musisz
się komunikować, również muszą to ustawić. Właściwie zalecałbym zaglądanie do GPG (GNU Privacy

Guard), który jest darmową implementacją Open Source standardu OpenPGP. Zupa z alfabetem, wiem.
Ale jeśli jesteś ciekawy, odwiedź tę stronę: https://emailselfdefense.fsf.org/en/
Użyj Onion Router (Tor), aby chronić swoją tożsamość
Tor został stworzony specjalnie w celu zapewnienia anonimowości w Internecie. Tor wykorzystał
imponujący zestaw technologii, aby ukryć lokalizację i tożsamość swoich użytkowników. Choć Tor jest
dobrze znany i ufa wielu, jest także magnesem dla władz, ponieważ całkiem dobrze zakładają, że jeśli
używasz Tora, nic ci się nie stanie. Warto jednak sprawdzić, nawet po prostu zrozumieć, jak działa i jak
trudno jest chronić swoją anonimowość. https://www.torproject.org/
Chcesz uderzyć w gwizdek? Użyj SecureDrop
Podczas gdy można debatować, czy tacy ludzie jak Edward Snowden są bohaterami czy zdrajcami, nie
można zaprzeczyć, że demaskatorzy ujawnili dość szokujące zachowanie rządów i korporacji.
SecureDrop to system komunikacji zaprojektowany specjalnie w celu ochrony anonimowości
demaskatorów, umożliwiający im bezpieczną komunikację z organizacjami informacyjnymi. Po więcej
informacji:
https://securedrop.org/ https://securedrop.propublica.org/ https://securedrop.theguardian.com/
Skonfiguruj maszynę wirtualną
Jednym ze sposobów ukrywania tajnych czynności jest posiadanie oddzielnego komputera specjalnie
do tego celu (patrz następny punkt). Będzie to oczywiście wiązało się z poważnymi kosztami. Możesz
uzyskać wiele takich samych korzyści, mając wirtualny komputer uruchomiony na zwykłym
komputerze. Nazywa się to tworzeniem wirtualnej maszyny (VM). Maszyna wirtualna uruchamia
własny system operacyjny, który jest oddzielny od systemu operacyjnego uruchomionego na
komputerze-hoście. Tak więc, wszystkie surfowanie po Internecie, pobieranie plików, wiadomości email itp. Będą istniały w pewnego rodzaju pojemniku, który można usunąć w dowolnym momencie.
Maszyny VM mają także interesującą możliwość tworzenia migawek - możesz w zasadzie zrobić zdjęcie
wirtualnego komputera w jakimś stanie i powrócić do tego stanu w dowolnym momencie. Możesz więc
robić swoje brudne czyny, a następnie powrócić do migawki ... to tak jakby nigdy się nie wydarzyło!
Chociaż możesz płacić za oprogramowanie VM, istnieje całkiem dobra darmowa alternatywa o nazwie
VirtualBox. To oprogramowanie działa zarówno w systemie OS X, jak i Windows. Zauważ, że będziesz
musiał zainstalować jakiś system operacyjny na tej maszynie wirtualnej, a system Windows zazwyczaj
nie pozwoli ci na ponowne użycie klucza licencyjnego. Polecam Ubuntu, który jest całkowicie
darmowym systemem operacyjnym z wieloma funkcjami bezpieczeństwa. Zobacz tę stronę
internetową, aby uzyskać więcej informacji: https://www.virtualbox.org/
Użyj dedykowanego bezpiecznego komputera
Podczas gdy maszyna wirtualna jest tania i łatwa, nigdy nie możesz być pewna, że nie będzie jakiegoś
wycieku informacji między twoją maszyną wirtualną a twoim systemem operacyjnym. Jeśli chcesz
korzystać z pełnego przechyłu, naprawdę potrzebujesz dedykowanego komputera, który jest
całkowicie niezależny od wszystkiego, czego normalnie używasz. Możesz zaoszczędzić pieniądze,
kupując używaną maszynę, ale oczywiście nie możesz mieć 100% pewności, że osoba, od której ją
kupiłeś, nie została w jakiś sposób skompromitowana, więc lepiej po prostu kupić nową z dużego sklepu
z pudełkami . Jeśli chcesz naprawdę wybrać tanią trasę, możesz kupić mini komputer Raspberry Pi 3.
Za jedyne 35 USD możesz mieć w pełni funkcjonalny komputer Linux, mniej więcej wielkości talii kart!
Oczywiście, musisz kupić skrzynkę i zasilacz, a także kartę SD dla "twardego dysku" ... ale możesz to
wszystko dostać za około 60 $. Wszystko czego potrzebujesz to monitor, klawiatura i mysz, i gotowe!

Jeśli wybierzesz trasę laptopa, będziesz chciał zastąpić system operacyjny czymś bezpiecznym. Nie
szukaj dalej niż Tails53! Jeśli jest wystarczająco dobre dla Edwarda Snowdena, powinno wystarczyć dla
Ciebie: https://tails.boum.org/
Uruchom z pamięci USB
Co jest lepsze niż uruchamianie bezpiecznego systemu operacyjnego z dedykowanego laptopa?
Uruchamianie bezpiecznego systemu operacyjnego z pamięci USB! Możesz to zrobić z dowolnego
komputera i nigdy nie zostawiać ani jednego śladu! Zawiera wbudowaną przeglądarkę internetową.
Http://www.zeusgard.com/
Kup BlackPhone
Do tej pory koncentrowaliśmy się na komputerach - a co z telefonem? Cóż, nigdy się nie bój - ludzie z
Black-Phone mają dla ciebie produkt! Firma ta twierdzi, że zapewnia urządzenie mobilne, które oferuje
całkowicie bezpieczną komunikację: telefon, pocztę e-mail, przeglądanie stron internetowych i
wysyłanie wiadomości tekstowych. https://www.silentcircle.com/
Całkowicie i bezpiecznie wymaż dysk twardy
Jeśli masz komputer, którego dysk twardy nie był zaszyfrowany, lub jeśli jesteś paranoikiem, który
chcesz być naprawdę pewny, będziesz chciał użyć sprytnego, niewielkiego narzędzia o nazwie DBAN
(skrót od Dave's Boot i Nuke). Za pomocą tej aplikacji uruchomisz komputer z dysku CD lub USB, a
następnie zapisujesz go na dysku twardym. Kiedy skończysz, wszystkie dane będą całkowicie
nieczytelne - w rzeczywistości komputer nawet nie uruchomi się, ponieważ system operacyjny również
zostanie wyczyszczony. http://www.dban.org/

