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Czemu chronić prywatność?

"Póki nie robię nic złego, nie mam się czego obawiać" -- to oklepany frazes, mający 

przekonywać, że prywatność nie jest wartością ważną. Faktycznie jednak wszyscy 

czujemy, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, że prywatność jest ważna. 

Wystarczy zastanowić się, czy nie mielibyśmy wątpliwości wobec instalacji kamerki 

internetowej pod prysznicem, lub pokazania całej naszej historii przeglądania Internetu 

naszym bliskim.

Prywatność jest wartością, którą należy chronić -- ponieważ Internet nie zapomina.

Bezpieczeństwo a wygoda

Wygoda i bezpieczeństwo są często dwoma biegunami. Za przykład posłużyć mogą pasy 

bezpieczeństwa: choć ograniczają naszą wygodę, decydujemy się je zapinać, ponieważ 

wydatnie zwiększają bezpieczeństwo. Rzecz ma się nie inaczej w przypadku korzystania z 

komunikacji elektronicznej.

Każdy korzystający z technologii musi samodzielnie ustalić, jaka równowaga między nimi 

jest dla niego lub niej do przyjęcia.

Bezpieczne hasła

Warto zauważyć, że zrezygnowanie ze zbyt dużej ilości wygody na rzecz błędnie 

rozumianego bezpieczeństwa może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego: polityka

działu IT dużej firmy, w myśl której hasła mają być długie (np. minimum 20 znaków), 

skomplikowane (losowe ciągi liter, cyfr, i znaków specjalnych), i których zmiana jest 

często wymuszana (np. raz na miesiąc) w efekcie spowoduje przyklejenie karteczek z 



hasłami na monitorach lub pod klawiaturami.

Dobre hasło to hasło, które jest trudne do złamania przez programy łamiące hasła, a 

zarazem łatwe do zapamiętania. Frazy i zdania najlepiej spełniają to zadanie. Oczywiście 

-- powinny one zawierać małe i duże litery, znaki specjalne (spacja!) i cyfry, ale łatwiej je 

będzie zapamiętać, niż losowe ciągi takich znaków.

Kim jest haker?

Haker to nie włamywacz, haker to Pomysłowy Dobromir lub MacGyver -- potrafi 

zastosować wiedzę w niestandardowy, twórczy sposób. Hakerzy zabezpieczają sieci 

bankowe, piszą wolne oprogramowanie, czuwają nad działaniem internetu. Spotkać ich 

można na przykład w Hackerspace'ach, gdzie prowadzone są często również zajęcia z 

bezpieczeństwa i prywatności w Sieci, zwane CryptoParty.

Czym jest wolne oprogramowanie?

Wolne oprogramowanie to programy komputerowe, których autorzy pozwalają 

użytkownikom swobodnie je kopiować, rozpowszechniać, wykorzystywać, modyfikować i 

ulepszać. Przykładami wolnego oprogramowania są LibreOffice/OpenOffice, Mozilla 

Firefox czy systemy z rodziny GNU/Linux (i tysiące innych projektów).

Dzięki temu, że każdy może zobaczyć kod źródłowy wolnego oprogramowania, możemy 

lepiej upewnić się, że nie śledzi nas ono, nie ma ukrytych, niebezpiecznych funkcji, 

możemy też szybciej naprawić błędy. Warto korzystać z wolnych i otwartych 

przeglądarek, takich jak Mozilla Firefox czy Chromium, zamiast zamkniętych i mających 

potencjalnie śledzące funkcje (jak Internet Explorer, Safari czy Chrome).

Jak działa Internet?

Internet to sieć zdecentralizowana, w której informacja może podróżować wieloma 

różnymi ścieżkami, między wieloma różnymi punktami. Każdy taki punkt, otrzymawszy 

informację wraz z adresem docelowym, przekazuje ją dowolnemu innemu w okolicy, tak, 

by ostatecznie trafiła do odbiorcy.

To oznacza, że trudno Internet ocenzurować, ale oznacza też, że wiele różnych osób i 

podmiotów ma dostęp do informacji, gdy po nim podróżuje.



Jak jesteśmy śledzeni w Internecie?

Strony internetowe składają się z dziesiątek lub setek elementów -- obrazków, filmów, 

skryptów, arkuszy stylów... każdy z tych elementów może być pobrany z serwera innego, 

niż serwer strony, na którą wchodzimy. To oznacza, że operatorzy tych serwerów również

mają dostęp do informacji, kiedy i na jakie strony wchodziliśmy!

By zobaczyć, kto nas śledzi w Sieci, możemy skorzystać z rozszerzenia Lightbeam: 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/lightbeam/

Wystarczy jednak zablokować ciasteczka i wyciąć pewne elementy stron służące do 

śledzenia użytkowników (jak przyciski "Lubię to", czy reklamy), by znacznie zmniejszyć 

nasze narażenie na śledzenie. Możemy w tym celu użyć rozszerzeń:

– Adblock Plus: https://adblockplus.org/

– Disconnect: https://disconnect.me/

– Cookie Monster: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/cookie-

monster/

Warto też dodatkowo używać trybu incognito/prywatnego, dostępnego w każdej 

przeglądarce. Najlepiej w połączeniu z powyższymi rozszerzeniami.

Bańka filtrująca

Śledzą nas też wyszukiwarki (jak Google), między innymi, by budować nasz profil i 

oferować nam lepiej dopasowane wyniki wyszukiwania. Niestety, efektem często jest 

tzw. "bańka filtrująca": sytuacja, w której nie dostajemy wyników, które być może nie 

pasują do naszego profilu wg. algorytmów wyszukiwarki, ale mogą okazać się dla nas 

niespodziewanie istotne.

Możemy uniknąć bańki filtrującej i profilowania przez zmianę wyszukiwarki, np. na 

DuckDuckGo: http://duckduckgo.com/

Szyfrowanie informacji

Choć listy na poczcie nauczyliśmy się wkładać do kopert, w Internecie -- niestety -- 

większość informacji przesyłamy jak pocztówki. Każdy po drodze może je odczytać.



Rozwiązaniem tego problemu jest szyfrowanie informacji na czas przekazywania ich 

przez Internet. Przykładem takiego szyfrowania, wykorzystywanego na co dzień, jest 

protokół HTTPS. Serwery obsługujące go pozwalają przeglądarkom komunikować się z 

nimi w taki sposób, by osoby postronne i pośrednie punkty na drodze komunikacji nie 

mogły podejrzeć jej treści.

By upewnić się, że korzystamy z szyfrowania HTTPS zawsze, gdy jest to możliwe, możemy

skorzystać z rozszerzenia HTTPS Everywhere: https://www.eff.org/https-everywhere

Niestety, jest to tylko częściowe rozwiązanie -- szyfrowanie ruchu do serwerów jest tylko 

częścią problemu; jeśli wysyłamy maila, wiadomość zaszyfrowana jest tylko między nami 

a naszym serwerem, a potem dopiero między serwerem odbiorcy a jego lub jej 

serwerem. Do jej treści mają zatem dostęp zarówno operatorzy serwerów pocztowych 

nadawcy i odbiorcy, jak i potencjalnie wszystkie punkty pośrednie na drodze maila 

między serwerami.

Można szyfrować maile na całej trasie, wymaga to jednak więcej zachodu i korzystania z 

odpowiedniego oprogramowania przez obie komunikujące się osoby.

TOR, TAILS

Oprogramowanie TOR pozwala dodatkowo zanonimizować nasze poruszanie się po 

Internecie. Okupione to jest pewnym spadkiem prędkości, ale dzięki temu uzyskujemy 

znacznie lepszą anonimowość w Sieci. Najłatwiej skorzystać z TORa poprzez Tor Browser 

Bundle: https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en

Wyjątkowo dbającym o prywatność można polecić TAILS, dystrybucję Linuksa 

uruchamianą z pendajwa, ze zintegrowanym TORem i kasującą wszystkie informacje po 

wyłączeniu komputera. TAILSa można pobrać stąd: https://tails.boum.org/
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