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Rozdziaä 2.

Bezpieczeþstwo
i prywatnoĈè
NiezaleĪnie od tego, czy chce siĊ zapewniü sobie pewien poziom prywatnoĞci, czy teĪ
wĊdrowaü po Internecie caákowicie anonimowo, koniecznie naleĪy zadbaü o bezpieczeĔstwo tych podróĪy. Dopiero bezpieczne Ğrodowisko internetowe — takie, w którym konta
usáug wykorzystywanych przez uĪytkownika nie są naraĪone na wáamanie i kradzieĪ
danych — pozwala zapewniü jakikolwiek poziom prywatnoĞci i anonimowoĞci.
W tym rozdziale przedstawione zostaną juĪ bardziej praktyczne zagadnienia związane
z dbaniem o bezpieczeĔstwo komputera i systemu operacyjnego, zabezpieczaniem usáug
sieciowych oraz rozsądnym i uwaĪnym korzystaniem z zasobów Internetu.

Hasäa
Hasáa towarzyszą uĪytkownikom komputerów prawie od samego początku. Gdy tylko
pojawiáy siĊ dane, do których dostĊp nie powinien byü powszechny, starano siĊ uniemoĪliwiü ich odczytanie i modyfikowanie przez stosowanie tajnych haseá. Z kolei gdy
coraz szersze moĪliwoĞci komputerów pozwoliáy na korzystanie z nich przez wiĊcej niĪ
jednego uĪytkownika, a nawet kilku uĪytkowników jednoczeĞnie, pojawiáa siĊ koniecznoĞü rozróĪniania toĪsamoĞci uĪytkownika. W ten sposób powstaáy konta uĪytkowników, do których dowiązano stosowane juĪ wczeĞniej hasáa.
Hasáo jest jednym z gorszych sposobów utrudnienia nieautoryzowanego dostĊpu do
komputera, konta uĪytkownika lub zasobu. Przez lata eksperymentowano ze stosowaniem
miĊdzy innymi kluczy kryptograficznych oraz identyfikacji biometrycznej. Ta ostatnia
metoda jest doĞü kontrowersyjna:
 Techniki rozpoznawania odcisków palców są maáo skuteczne w przypadku

silnego zabrudzenia, zatáuszczenia lub uszkodzenia opuszków palców
(na przykáad na skutek oparzenia lub otarcia). Czytniki linii papilarnych są
co prawda czasem stosowane jako alternatywne metody uwierzytelniania,
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jednak zazwyczaj towarzyszy im bardziej tradycyjne rozwiązanie (na przykáad
kody cyfrowe lub hasáa).
 Rozpoznawanie gáosu z jednej strony moĪe uniemoĪliwiü prawidáową

identyfikacjĊ uĪytkownika w przypadku choroby lub niedyspozycji, z drugiej
zaĞ faászywie zaakceptowaü dostĊp niepowoáanych osób o podobnym gáosie.
Urządzenia rozpoznające gáos wymagają ponadto idealnych warunków pracy,
bez haáasu táa.
 IdentyfikacjĊ twarzy áatwo uniemoĪliwiü diametralną zmianą fryzury, zarostem

lub opatrunkiem. Niektóre systemy rozpoznające uĪytkowników po twarzy moĪna
teĪ byáo Ğmiesznie áatwo oszukaü, umieszczając przed kamerą odpowiednio
ucharakteryzowanego manekina lub wrĊcz... zdjĊcie danego uĪytkownika.
 Rozpoznawanie tĊczówki jest podatne na zafaászowania wynikające ze stosowania

okularów, soczewek kontaktowych oraz poddawania oka operacjom chirurgicznym.
Nieco lepszym rozwiązaniem są urządzenia, których obecnoĞü jest niezbĊdna do uzyskania dostĊpu1. Zawierają one generator kluczy kryptograficznych — jego idealna
kopia znajduje siĊ w systemie, do którego dostĊp jest chroniony. Wprowadzenie (bezpoĞrednio lub poĞrednio) wáaĞciwego w danej chwili klucza jest warunkiem uwierzytelnienia uĪytkownika. Utrudnia to znacznie wáamanie osobom, które nie dysponują tym
urządzeniem. Mimo to odkryte niedawno w caáej rodzinie tokenów luki bezpieczeĔstwa umoĪliwiaáy wáamywaczom przewidywanie sekwencji kluczy kryptograficznych
i w efekcie unieruchamiaáy zabezpieczenia.
Wbrew pozorom zatem hasáa, choü sáabe pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa i bardzo podatne na ich utratĊ lub podsáuchanie, mają swoje zalety. Są tworem abstrakcyjnym,
wiĊc osoba pamiĊtająca hasáo moĪe go uĪyü w dowolnym miejscu i czasie. Nawet jeĪeli
ktoĞ nie ma fizycznej moĪliwoĞci wprowadzenia hasáa, moĪe poprosiü o to w krytycznej chwili zaufaną osobĊ. Hasáa áatwo teĪ przekazywaü, na przykáad w przypadku
przenoszenia odpowiedzialnoĞci za serwery lub usáugi sieciowe na inną osobĊ.
Istotne jest jednak, by tworzone hasáa byáy jak najbardziej bezpieczne i jednoczeĞnie
jak najáatwiejsze do zapamiĊtania. Zapisanie hasáa likwiduje bowiem jego podstawową
zaletĊ: obecnoĞü wyáącznie w pamiĊci jednej osoby.

Zapisywanie haseä w systemach informatycznych
Wbrew pozorom bardzo niewiele systemów informatycznych zapisuje hasáa wprost,
to znaczy w formie czytelnej dla czáowieka. Taki sposób zapisywania umoĪliwiaáby
wykradanie haseá i ich bezpoĞrednie odczytywanie. W przypadku usáug sieciowych
dostĊpnych dla setek tysiĊcy uĪytkowników stanowiáoby to katastrofalne naruszenie
ich bezpieczeĔstwa2.

1

Tak zwane tokeny.

2

Nie oznacza to, Īe takie systemy nie istnieją. W historii bezpieczeĔstwa sieciowego wystĊpowaáy
przypadki wycieku baz danych z hasáami uĪytkowników zapisanymi czystym tekstem, to znaczy
w formie czytelnej bezpoĞrednio dla czáowieka.
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Typowo baza danych zawierająca informacje o kontach uĪytkowników przechowuje
tak zwane skróty haseá3. Skrót jest wartoĞcią liczbową o szerokim zakresie4, uzyskiwaną za pomocą okreĞlonego algorytmu5. Cechą funkcji skrótu jest to, Īe jest nieodwracalna. Z jednej strony nie istnieją dwa róĪne hasáa dające tĊ samą wartoĞü skrótu6,
jednak z drugiej nie jest technicznie moĪliwe odtworzenie hasáa na podstawie samego
skrótu, poza czasocháonnym zgadywaniem go7.
Stosowanie skrótów chroni nie tylko przed wykradzeniem oryginalnej postaci hasáa
z bazy danych serwisu sieciowego, ale teĪ zapobiega przesyáaniu go przez sieü. Podczas
uwierzytelniania siĊ w serwisie, wprowadzone przez uĪytkownika hasáo jest przeksztaácane na skrót i dopiero w takiej formie przesyáane do serwerów obsáugujących
usáugĊ. JeĪeli nawet przesyáane informacje zostaną podsáuchane i przechwycone,
sam skrót — choü uáatwi nieuprawnione zalogowanie siĊ do serwisu — nie zdradzi
postaci hasáa.
To samo hasáo przeksztaácone tą samą funkcją skrótu w dwóch róĪnych serwisach
sieciowych skutkowaáoby pojawieniem siĊ tego samego skrótu. W takim przypadku
wykradniĊcie skrótu z jednego serwisu uáatwiaáoby wáamywaczowi zalogowanie siĊ
w drugim serwisie. Z tego powodu skróty wylicza siĊ nie na podstawie samego hasáa,
lecz hasáa poáączonego z tak zwaną solą8, czyli dowolnym fragmentem tekstu charakterystycznym dla danego serwisu. Sól, oprócz uniemoĪliwienia tak prostego wáamania siĊ na konta o tym samym haĞle, moĪe utrudniaü odgadywanie najprostszych haseá
uĪytkowników.
W Internecie znajduje siĊ wiele serwisów umoĪliwiających eksperymentowanie z przeksztaácaniem dowolnych zbiorów lub fragmentów tekstu do postaci skrótów9. Na przykáad hasáo alamakota123 po przeksztaáceniu na skrót MD5 i SHA-1 przyjmuje nastĊpujące postaci:
Hasïo:
MD5:
SHA-1:

alamakota1234
9ED4ED328CE4568BCB2D5F6F96B177CA
D954006C1D1F9D4FE74D396426142B673B671B54

3

Ang. password hash.

4

Od kilkudziesiĊciu do kilkuset bitów. Na przykáad algorytm MD5 generuje skróty o dáugoĞci 128 b,
a SHA-1 — o dáugoĞci 160 b.

5

Dawniej wykorzystywany byá algorytm MD5 (ang. Message Digest, version 5). Ze wzglĊdu na znane
niedoskonaáoĞci tego algorytmu znacząco pogarszające jego bezpieczeĔstwo, obecnie najczĊĞciej
stosowany jest algorytm SHA-1 (ang. Secure Hash Algorithm, version 1). Coraz czĊĞciej mówi siĊ
teĪ o stosowaniu innych algorytmów generowania skrótów haseá, na przykáad SHA-2.

6

W teorii. W praktyce moĪliwe jest wygenerowanie tak zwanej wiadomoĞci kolizyjnej, to znaczy
innego fragmentu tekstu (na przykáad hasáa), którego skrót jest taki sam jak tekstu oryginalnego.
Jedną ze wspomnianych wczeĞniej niedoskonaáoĞci algorytmu MD5 jest wáaĞnie wzglĊdna áatwoĞü
generowania wiadomoĞci kolizyjnych.

7

Patrz niĪej, podpunkt dotyczący áamania haseá.

8

Ang. salt.

9

Przykáadowo: http://onlinemd5.com/, jednak Autor nie moĪe gwarantowaü, Īe po opublikowaniu
ksiąĪki wspomniana strona bĊdzie nadal funkcjonowaáa i udostĊpniaáa tĊ funkcjonalnoĞü.
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ãamanie haseä
W filmach hasáa áamie siĊ albo przez zgadywanie (przy czym bohater odgaduje wáaĞciwe hasáo po kilku próbach), albo za pomocą programu, który przegląda kombinacje
znaków, a na ekranie pojawiają siĊ na zielono trafienia ukáadające siĊ w kompletne
hasáo. W praktyce Īadna z tych metod nie ma szans zadziaáaü. Po pierwsze, hasáo albo
jest caákowicie poprawne, albo caákowicie niepoprawne i na pewno nie ma moĪliwoĞci dowiedzenia siĊ, Īe kilka pierwszych liter zostaáo juĪ odgadniĊtych. Po drugie,
kaĪdy sensowny system po kilku pierwszych nieudanych próbach uwierzytelnienia siĊ
w systemie blokuje konto i powiadamia administratora.
KaĪda powaĪna próba áamania haseá odbywa siĊ w trybie offline, to znaczy na podstawie wykradzionej bazy danych kont uĪytkowników zawierającej skróty haseá10. W takim przypadku wáamywacz nie musi przejmowaü siĊ mechanizmami monitorującymi
báĊdy uwierzytelnienia ani systemami opóĨniającymi kolejne próby zalogowania siĊ
do serwisu11. MoĪe dokonaü tylu prób, ile tylko chce, z maksymalną wydajnoĞcią oferowaną przez stosowane komputery12.
Ogólnie rozpoznaje siĊ trzy podstawowe techniki áamania haseá.

Metoda brutalnej siäy
Ta metoda polega na wypróbowywaniu wszystkich kombinacji znaków o coraz to
wiĊkszej dáugoĞci. Gwarantuje to odgadniĊcie hasáa, jednak — na szczĊĞcie — jest
bardzo czasocháonne. Przykáadowe czasy odgadniĊcia haseá o róĪnej dáugoĞci z wykorzystaniem metody brutalnej siáy przedstawia tabela 2.1. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe czas
áamania hasáa maleje wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej komputerów i z roku na
rok ta technika pozwala skutecznie áamaü coraz dáuĪsze hasáa.
SzybkoĞü weryfikacji kolejnych kombinacji zaleĪy teĪ od nakáadów finansowych poniesionych na áamanie hasáa. MoĪna przyjąü, Īe w przypadku skoordynowanego, dobrze
finansowanego projektu tego typu czas áamania hasáa skraca siĊ tysiąckrotnie.
W związku z powyĪszym sensowny poziom bezpieczeĔstwa w aspekcie moĪliwoĞci
techniki brutalnej siáy zapewniają hasáa zbudowane co najmniej z maáych i wielkich
liter, o dáugoĞci co najmniej 12 znaków. Niestety, áatwe do zapamiĊtania hasáa speániające te zaáoĪenia mogą byü podatne na atak metodą sáownikową.

10

Niestety, takie bazy danych nagminnie krąĪą w Internecie. CzĊĞü z nich jest dostĊpnych bez problemu
w sieciach peer-to-peer, inne zaĞ są udostĊpniane przez grupy przestĊpcze za — wzglĊdnie niewielką
w sumie — opáatą.

11

WiĊkszoĞü serwisów internetowych celowo opóĨnia kolejne próby uwierzytelnienia w przypadku
podania báĊdnego hasáa, by utrudniü i spowolniü wáamania.

12

Masowego áamania haseá dokonuje siĊ czĊsto w sposób rozproszony, korzystając albo z setek lub tysiĊcy
komputerów, albo z silnych serwerów wyposaĪonych w uniwersalne moduáy obliczeniowe GPGPU.
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Tabela 2.1. Szacunkowe czasy áamania haseá metodą brutalnej siáy
DäugoĈè hasäa:

4

5

6

7

8

9

10

Same cyfry

<1s

<1s

< 10 s

< 90 s

< 17 min

kilka
godzin

kilka
dni

Same maáe litery

kilka
sekund

kilka
minut

godzina

jeden
dzieĔ

kilkanaĞcie dni

kilkanaĞcie
miesiĊcy

kilkanaĞcie lat

Maáe i wielkie
litery

kilka
minut

godzina

kilka dni

kilkadziesiąt dni

kilkanaĞcie lat

kilkaset
lat

—

Maáe i wielkie
litery plus cyfry

kilka
minut

kilka
godzin

kilkanaĞcie dni

kilka
miesiĊcy

kilkaset
lat

—

—

Maáe i wielkie
litery, cyfry
i znaki specjalne

kilkanaĞcie
minut

kilkanaĞcie
godzin

kilkadzie
siąt dni

kilkanaĞcie lat

kilkaset
lat

—

—

13

Metoda säownikowa
Ta metoda polega na sprawdzaniu poprawnoĞci haseá pobieranych z przygotowanej
wczeĞniej bazy, tak zwanego sáownika14. Taki sáownik zawiera przede wszystkim
wszystkie dotychczas odgadniĊte hasáa, poniewaĪ istnieje duĪe prawdopodobieĔstwo,
Īe inni uĪytkownicy zastosowali takie same, áatwe do zapamiĊtania lub wprowadzenia
z klawiatury kombinacje znaków. Ponadto tego typu sáowniki czĊsto uzupeánia siĊ wyrazami ojczystego jĊzyka uĪytkownika, w szczególnoĞci imionami, nazwami miast, a nawet
przekleĔstwami.
Korzystanie ze sáownika znacząco zmniejsza nakáad pracy potrzebnej do záamania hasáa. Na przykáad záamanie metodą brutalnej siáy hasáa o dáugoĞci 10 znaków, skáadającego siĊ wyáącznie z maáych liter alfabetu áaciĔskiego, wymaga ponad 100 bilionów
kolejno przeprowadzanych prób. W przypadku metody sáownikowej hasáo to moĪe
zostaü odgadniĊte po kilkudziesiĊciu tysiącach prób, oczywiĞcie jeĞli wystĊpowaáo ono
w sáowniku.
Tabela 2.2 przedstawia 25 haseá najczĊĞciej stosowanych w 2013 roku. Powstaáa ona
na bazie wykradzionych baz danych uĪytkowników anglojĊzycznych i polskojĊzycznych
serwisów internetowych. Jak widaü, wszystkie zamieszczone w tabeli hasáa to albo
áatwe do wprowadzenia sekwencje sąsiadujących na klawiaturze znaków, lub proste
wyrazy (w szczególnoĞci imiona). MoĪna byü pewnym, Īe wszystkie one znajdują siĊ
wĞród pierwszych pozycji wszystkich sáowników haseá stosowanych w czasie wáamaĔ. Z tego powodu absolutnie naleĪy unikaü stosowania haseá choüby podobnych do
wymienionych.

13

Lub same wielkie litery.

14

Ang. dictionary.
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Tabela 2.2. 25 haseá najczĊĞciej stosowanych w 2013 roku15
Pozycja

Hasäa uĔytkowników anglojözycznych

Hasäa uĔytkowników polskojözycznych

1

123456

123456

2

password

qwerty

3

12345678

12345

4

qwerty

polska

5

abc123

zaq12wsx

6

123456789

456

7

111111

111111

8

1234567

dupa

9

iloveyou

aaaaaa

10

adobe123

podrywacze

11

123123

123123

12

admin

legia

13

1234567890

qwerty1

14

letmein

marcin

15

photoshop

1234

16

1234

qazwsx

17

monkey

mateusz

18

shadow

123qwe

19

sunshine

maciek

20

12345

michal

21

password1

widzew

22

princess

matrix

23

azerty

haslo

24

trustno1

master

25

000000

misiek

Bardziej rozbudowane pakiety oprogramowania sáuĪące do áamania haseá metodą
sáownikową pozwalają dodatkowo okreĞliü reguáy modyfikacji zawartoĞci sáownika.
Wáamywacz moĪe ustaliü, Īe niektóre litery mają byü zamieniane na konkretne symbole, wielkoĞü znaków ma siĊ zmieniaü, a na początku lub koĔcu hasáa mają byü dodawane dodatkowe symbole lub cyfry. W ten sposób element sáownika katastrofa
moĪe pozwoliü wáamywaczowi pokonaü ustawione przez „sprytnego” uĪytkownika
hasáo K4t4str0f41: wystarczy, by przewidziaá reguáy zamieniające literĊ a na cyfrĊ 4
i literĊ o na cyfrĊ 0, zmianĊ pierwszej litery wyrazu na wielką i dodawanie cyfry 1 na
koĔcu wyrazu. Takie modyfikacje znacząco wydáuĪają czas áamania hasáa, jednak wciąĪ
jest on tysiące razy krótszy niĪ w przypadku metody brutalnej siáy.
15

ħródáa: hasáa anglojĊzyczne: http://www.cbsnews.com/news/the-25-most-common-passwords-of-2013/,
hasáa polskojĊzyczne: http://bs.net.pl/artykuly-nie-tylko-dla-informatykow/najpopularniejsze-hasla-polakow.
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Metoda töczowych tablic
W przypadku haseá przechowywanych w postaci skrótów, które są dostĊpne bezpoĞrednio dla wáamywacza, skuteczniejsza z punktu widzenia czasu przeszukiwania
moĪe byü metoda tĊczowych tablic16. W duĪym skrócie: polega ona na wygenerowaniu tablicy, w której dla kaĪdej moĪliwej wartoĞci skrótu moĪna znaleĨü tekst, który
doprowadziá do powstania tej wartoĞci.
PoniewaĪ jednak taka tablica miaáaby wielki rozmiar, stosuje siĊ pewną sztuczkĊ. Definiuje siĊ dowolną funkcjĊ (tak zwaną funkcjĊ redukującą), która jest w stanie przeksztaáciü wartoĞü skrótu na nowe hasáo17 i wielokrotnie poddaje kolejne hasáa na zmianĊ
operacji wyznaczania wartoĞci skrótu oraz redukowania skrótu. W tablicy wyników
(nazywanej wáaĞnie tĊczową tablicą) zapisuje siĊ Ĩródáowe hasáo, ostateczną wartoĞü
skrótu oraz liczbĊ operacji, które doprowadziáy do powstania tej wartoĞci.
W czasie áamania hasáa skróty poddaje siĊ z kolei kolejnym operacjom redukcji, licząc
na to, Īe w pewnym momencie uzyska siĊ wartoĞü zapamiĊtaną w tĊczowej tablicy.
MoĪliwe jest wtedy áatwe skojarzenie wartoĞci skrótu z hasáem.
Metoda tĊczowych tablic dziaáa poprawnie jedynie przy przestrzeganiu dwóch ograniczeĔ:
a) Budowa hasáa musi byü z góry znana. TĊczowa tablica musi byü przygotowana

dla haseá speániających konkretne zaáoĪenia, na przykáad: wszystkie hasáa
o dáugoĞci do szeĞciu znaków, zbudowane wyáącznie z maáych liter alfabetu
áaciĔskiego.
b) WartoĞü skrótu nie moĪe byü wygenerowana z uwzglĊdnieniem soli.

JeĪeli serwis internetowy zapisuje hasáa uĪytkowników z indywidualną
solą, inną dla kaĪdego konta, stosowanie metody tĊczowych tablic
bĊdzie po prostu nieopáacalne.

Zdobywanie haseä
Nie zawsze hasáo musi zostaü záamane, by wáamywacz mógá skorzystaü z obcego konta
uĪytkownika. Istnieją dwie podstawowe techniki pozwalające na uzyskanie hasáa obcej
osoby, bez koniecznoĞci poĞwiĊcania na to wielu godzin lub dni.

Metoda psychologiczna
Metoda psychologiczna polega na przekonaniu uĪytkownika, Īe powinien przekazaü
wszystkie swoje dane identyfikacyjne osobie trzeciej. NajczĊstszym wytáumaczeniem
potrzeby uzyskania czyjegoĞ hasáa są problemy techniczne związane z kontem. Hasáo
uzyskuje siĊ albo telefonicznie, podając siĊ za pracownika dziaáu obsáugi klienta,
16

Ang. rainbow tables.

17

Nie oznacza to, Īe tak wygenerowane hasáo odpowiada konkretnej wartoĞci skrótu z punktu widzenia
algorytmu funkcji skrótu.
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dziaáu IT lub dziaáu pomocy technicznej, albo za poĞrednictwem poczty elektronicznej
lub strony WWW udających oficjalne Ğrodki komunikacji danej instytucji. Obecnie
tego typu ataki są czĊsto przeprowadzane w stosunku do klientów bankowoĞci elektronicznej, a uzasadnieniem potrzeby wprowadzenia hasáa na Īądanie jest na przykáad
rzekome zablokowanie konta na skutek wczeĞniej przeprowadzonych prób wáamania.
Najlepszym zabezpieczeniem przed tego typu atakami jest edukacja uĪytkowników.
Jest to szczególnie istotne w przypadku podróbek stron WWW instytucji (na przykáad
banków), które dla maáo doĞwiadczonego uĪytkownika mogą byü trudne lub niemoĪliwe
do odróĪnienia od oryginaáów. Generalnie jednak powaĪnym sygnaáem ostrzegawczym powinno byü samo pytanie o hasáo w sytuacji innej niĪ Ğwiadoma próba skorzystania z danej usáugi podejmowana przez uĪytkownika.

Podsäuch hasäa
Za pomocą narzĊdzi sáuĪących rejestrowaniu naciskanych klawiszy (programy typu
key-logger) moĪliwe jest przechwycenie (podsáuchanie) hasáa wprowadzanego przez
uĪytkownika18. Podsáuchane sekwencje klawiszy są nastĊpnie przesyáane przez sieü
do wáamywacza lub odczytywane przez niego bezpoĞrednio w póĨniejszym terminie.
UĪytkownik nie jest w Īaden sposób powiadamiany o podsáuchu, a fakt istnienia programu szpiegującego na komputerze moĪe umknąü uwadze nawet doĞwiadczonych
administratorów. Programy tego typu najczĊĞciej teĪ nie są wykrywane przez pakiety
antywirusowe, są bowiem pisane na zamówienie i uĪywane na ograniczonej liczbie
komputerów.
Najlepszym sposobem zabezpieczenia siĊ przed tego typu atakiem jest stosowanie
bezpiecznego Ğrodowiska programowego19. BezwzglĊdnie naleĪy unikaü wprowadzania
jakichkolwiek danych wraĪliwych (a szczególnie haseá) na komputerach, których bezpieczeĔstwa nie jesteĞmy pewni: komputerach sáuĪbowych, naleĪących do znajomych,
znajdujących siĊ w miejscach publicznych.

Bezpieczeþstwo hasäa
Aby zapewniü sensowny poziom bezpieczeĔstwa hasáa, naleĪy:
a) Stosowaü hasáo:
 dáuĪsze niĪ 10 znaków;
 skáadające siĊ co najmniej z maáych i wielkich liter, a najlepiej równieĪ

z cyfr i znaków specjalnych;
 niebĊdące prostą sekwencją liter leĪących blisko siebie na klawiaturze;

18

I przy okazji wielu innych informacji, które nie są zapisywane lub przesyáane w postaci jawnej.

19

Techniki umoĪliwiające zwiĊkszenie poziomu bezpieczeĔstwa Ğrodowiska programowego są opisane
w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu.
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 niebĊdące wyrazem jakiegokolwiek jĊzyka (równieĪ z uwzglĊdnieniem

prostych, mechanicznych przeksztaáceĔ wyrazów).
b) Nigdy nie przekazywaü nikomu hasáa, nawet w sytuacjach, które wydają nam

siĊ uzasadnione.
c) Nigdy nie naraĪaü hasáa na podsáuchanie, czy to za pomocą oprogramowania

typu key-logger, czy teĪ podczas przesyáania siecią teleinformatyczną.

Tworzenie bezpiecznych haseä
Istnieje wiele technik tworzenia bezpiecznych haseá. NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe
sformuáowanie „bezpieczne hasáo” jest nieco mylące, gdyĪ nie istnieją caákowicie
bezpieczne hasáa. Opisane poniĪej wybrane techniki pozwalają wymyĞliü hasáa, które
są znacznie trudniejsze, jednak nie niemoĪliwe do záamania.

Technika haseä losowych
Najdoskonalsza z technik, jednak najtrudniejsza w uĪyciu. Tworzone hasáo skáada siĊ
z caákowicie losowo dobranych liter, cyfr i symboli specjalnych. Najlepiej jest, gdy
losowania dokonuje komputer, gdyĪ ludzie — mimo najlepszych chĊci — sáabo radzą
sobie z generowaniem ciągów losowych i czĊsto starają siĊ je przesadnie zróĪnicowaü.
Záamanie hasáa losowego jest moĪliwe przede wszystkim za pomocą metody brutalnej siáy.
Przy zaáoĪeniu, Īe hasáo takie bĊdzie miaáo co najmniej 15 znaków dáugoĞci, jego odtworzenie — przy obecnym stanie techniki — bĊdzie niemoĪliwe w skoĔczonym czasie.
Oczywistą wadą haseá losowych jest praktyczny brak moĪliwoĞci ich zapamiĊtania.
Z kolei zapisanie hasáa w wielu przypadkach caákowicie przeczy idei zabezpieczenia
dostĊpu do pewnych zasobów. Ta technika jest jednak stosowana czasem w poáączeniu z bankami haseá — programami, które przechowują w zaszyfrowanej postaci dane
uwierzytelniające w serwisach internetowych i automatycznie wpisują je w odpowiednie pola formularzy logowania siĊ uĪytkownika. àączy to wysoki poziom bezpieczeĔstwa haseá losowych z brakiem konsekwencji wycieku hasáa do jednego z uĪywanych
serwisów (poniewaĪ w kaĪdym z nich stosowane jest unikatowe hasáo), nie zmniejszając komfortu uĪytkownika20.
Przykáadowe hasáo losowe: kD7,aUzgfh2_1+A

Technika pierwszych znaków
Sposobem uzyskania áatwego do zapamiĊtania, a zarazem wzglĊdnie losowego ciągu
znaków, jest uĪycie pierwszej litery kaĪdego kolejnego wyrazu dáugiego zdania lub
caáego fragmentu tekstu. Na przykáad na podstawie fragmentu:
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imiĊ jego czterdzieĞci i cztery.
20

OczywiĞcie wymaga to stosowania bezpiecznego, wiarygodnego programu banku haseá.
ħle zaimplementowany bank haseá sam w sobie moĪe zagroziü bezpieczeĔstwu, uáatwiając
wyciek wszystkich danych uwierzytelniających danego uĪytkownika.
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moĪna utworzyü hasáo:
Zmo,kjdb,Aij40i4.

mające dáugoĞü 17 znaków i zawierające maáe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Takie hasáo jest bardzo trudne do záamania, lecz moĪna je zapamiĊtaü.
MoĪna stosowaü odmiany tej techniki lepiej przystosowane do pamiĊtanego fragmentu
tekstu, uĪywając na przykáad dwóch pierwszych znaków kaĪdego wyrazu lub ostatniego
znaku kaĪdego wyrazu.

Technika caäych zdaþ
RozwiniĊciem poprzedniej techniki jest stosowanie jako hasáa caáego, áatwego do
zapamiĊtania zdania. Na przykáad, poprawnym hasáem bĊdzie SzlaDzieweczkaDoLaseczka
DoZielonego. Co prawda zawiera ono tylko maáe i wielkie litery alfabetu áaciĔskiego,
jednak jego dáugoĞü (35 znaków) w zasadzie wyklucza ataki metodą brutalnej siáy. To
hasáo jest teĪ bardzo trudne do záamania metodą sáownikową, gdyĪ zawiera szeĞü poáączonych elementów sáownika. Ze wzglĊdu na dáugoĞü trudno równieĪ oczekiwaü,
by poddaáo siĊ ono atakowi metodą tĊczowych tablic.
Ten sposób tworzenia haseá ma jednak dwie podstawowe wady:
a) Niektóre systemy informatyczne nie dopuszczają bardzo dáugich haseá21.

Stosowanie opisanej techniki ma sens jedynie w przypadku, gdy hasáo skáada
siĊ co najmniej z czterech lub piĊciu wyrazów i 20 znaków.
b) Wpisanie tak dáugiego hasáa zajmuje duĪo czasu, zmniejszając produktywnoĞü

i zwiĊkszając prawdopodobieĔstwo, Īe ktoĞ podglądnie hasáo w czasie jego
wprowadzania.

Bezpieczne stosowanie haseä
Nawet jeĪeli hasáo jest trudne do záamania, jego stopieĔ skomplikowania staje siĊ bezwartoĞciowy, jeĪeli dobrowolnie lub na skutek pomyáki przekaĪemy je innej osobie.
NaleĪy zatem stosowaü nastĊpujące zasady bezpieczeĔstwa:
 nie wolno zapisywaü haseá w postaci jawnej22;
 nie wolno przekazywaü haseá nikomu, nawet osobom teoretycznie do tego

uprawnionym (dziaá techniczny, szefostwo23);

21

Niechlubnym przykáadem są tutaj niektóre usáugi internetowe firmy Microsoft, narzucające limit
dáugoĞci hasáa wynoszący 16 znaków.

22

W zasadzie jedynym odstĊpstwem od reguáy niezapisywania haseá jest ich przechowywanie
w programach typu bank haseá.

23

W kaĪdym systemie informatycznym istnieje moĪliwoĞü utworzenia hierarchii praw dostĊpu, dającej
szefostwu wgląd w uĪywane zasoby bez koniecznoĞci znajomoĞci hasáa pracownika. Nawet w przypadku
koĔczenia stosunku pracy dziaá IT ma moĪliwoĞü skasowania haseá i ustawienia ich od nowa,
bez znajomoĞci dotychczasowych. Jedynie w przypadku kont funkcyjnych (a nie indywidualnych)
przyjĊáo siĊ — choü jedynie z wygody — przekazywaü hasáa administracyjne do urządzeĔ i serwerów
nowym pracownikom na danym stanowisku.
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Host Drive, 73
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szyfrowanie transmisji, 88
tryb prywatny, 108
ustawienia poáączeĔ
internetowych, 111
ustawienia prywatnoĞci, 95
usuwanie danych, 99
usuwanie historii, 99
pule adresów IP, 10
punkty hot-spot, 14

R
reguáy tymczasowego
przechowywania danych, 98
reklama, 77
reklamodawcy, 18
rodzaje ataków, 15
routery, 10
routing cebulowy, 175
rozpoznawanie
gáosu, 24
odcisków palców, 23
tĊczówki, 24
twarzy, 24

S
SecureDrop, 184
Sender Policy Framework, 126
serwer, 78
DNS, 111
docelowy, 17
dostĊpowy VPN, 169
HTTP, 81
nadawcy, 125
odbiorcy, 125
poĞredniczący, proxy, 13, 109,
169
SMTP, 128
typu botnet, 41
serwisy spoáecznoĞciowe, 47
Facebook, 50
Google+, 119
likwidacja konta, 54
niebezpieczeĔstwa, 47
Nk.pl, 52
wyciek informacji, 48, 54

sieci
anonimizujące, 14, 170
bezprzewodowe
prywatne, 14
publiczne, 14
komutowane, 9
pakietowe, 9
peer-to-peer, 26
prywatne, 39
publiczne, 39
wewnĊtrzne, 10
sieü
LAN, 10
Tor, 175
skróty haseá, 25
skrypty JavaScript, 79
skrzynka pocztowa, 125
sáownik, dictionary, 27
SMTP, Simple Mail Transfer
Protocol, 12, 120–123
sól, salt, 25
spam, 131
SSL, Secure Sockets Layer, 89
stalkerzy, 17
stan zapory sieciowej, 39, 40
STARTTLS, 140
superciasteczka, 82
system
operacyjny
automatyczne aktualizacje, 35
bezpieczeĔstwo, 33
usuwanie oprogramowania, 42
wyáączanie usáug, 43
zabezpieczanie poáączenia, 37
pocztowy WWW, 139
SecureDrop, 185
Sender Policy Framework, 123
UAC, 145
szyfrowana sieü anonimizująca, 14
szyfrowanie, 135
danych, 144
komunikacji, 138
poáączenia, 12, 139
transmisji, 88, 135
wiadomoĞci pocztowych, 143, 150
zaáączników, 161

ć
Ğledzenie uĪytkownika
administratorzy serwera, 17
analiza ruchu sieciowego, 16
bezpieczeĔstwo komputera, 16
ciekawscy, 17
instytucje rządowe, 17, 19
áącze internetowe, 16
monitorowanie komputera, 15
organizacje przestĊpcze, 17, 19
reklamodawcy, 18
WWW, 78

Poleć książkę

192

Jak pozostaè anonimowym w sieci

T
technika
caáych zdaĔ, 32
haseá losowych, 31
pierwszych znaków, 31
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