Дайджест
Цифрова безпека
Що таке цифрова безпека і для чого вона нам?
Існує багато визначень цифрової безпеки. Та
загалом, це захист вашої цифрової особистості,
оскільки вона відображає фізичну ідентичність у
мережі Інтернет. Цифрова безпека включає
інструменти, які використовуються для захисту своєї
ідентичності, активів та технологій в цифровому
світі.
Одні люди переживають через приватність своїх
даних, інші вважають, що «їм нема чого
приховувати». Де ж ця межа?
Про це читайте детальніше в інформації від
польських експертів Лукаша Круля та Міхала
Чижевського.
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Ви все ще впевнені, що ваші дані нікому не потрібні?
Нещодавно в мережі можна було побачити
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змінити.

питаннях,

час президентських виборів у США 2016

люди

пов’язаних

з

нерівністю та дискримінацією у
алгоритмах
загалом.

та

технологіях

року.

Міхал

до

того,

що

Чижевський:

ними

можна

Приватність

(конфіденційність) – це не просто момент у
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Реальні люди, які зможуть

Цифрова гігієна. Що це і для чого потрібна?
Перелік найбільш використовуваних паролів (легко зламати захист)
1. Перш за все – це складні паролі (комбінація великих і малих літер, цифр та розділових
знаків)
2. Не використовуйте один і той самий пароль для різних акаунтів, навіть, якщо він
достатньо безпечний і довгий.
3. Для безпеки входу в системи можна використовувати менеджери паролів (до прикладу
KeePass - вільна програма для зберігання паролів, що розповсюджується по ліцензії
GPL).
4. Використовуйте паролі для входу в систему ноутбука та телефона.
5. Оновлюйте програмне забезпечення на пристроях ( як для комп’ютера, так і для
телефону).
6. Перевіряйте походження інформації (у разі отримання підозрілого файлу чи листа, краще
уточніть, чи лист був відправлений від тієї особи).
7. Робіть резервне копіювання даних.
8. Використовуючи публічні пристрої (комп’ютери в готелях та інше), по можливості не
виконуйте вхід на робочу електронну пошту. Не забувайте виходити з акаунтів.
9. Встановіть двофакторну аутентифікацію (технологія, що забезпечує ідентифікацію
користувачів за допомогою комбінації двох різних компонентів) для входу в акаунти
(окрім імені та паролю потрібно ввести код підтвердження (SMS-повідомлення, голосовий
дзвінок та ін.)
10. Використовуйте, в разі потреби VPN та TOR.
11. Для спілкування використовуйте end-to-end encryption – захищене шифрування,
наприклад, Signal (шифрування повідомлень та голосових дзвінків).
І наостанок, не носіть з собою чутливу інформацію та обмежуйте дані, які ви збираєте!
Інформація подана з матеріалів презентації Міхала Чижевського (Michał Czyżewski)

Питання цифрової безпеки є надзвичайно

вкладень, які можуть виконувати різні

актуальним. Та основне питання, яке ми

функції, включаючи вилучення облікових

повинні поставити перед собою: від кого чи

даних для входу або інформації про

від чого ми повинні гарантувати безпеку?

обліковий запис (в тому числі паролі та

Потрібно розуміти, що може трапитись від

номери банківських карток).

втрати даних.

Методи підсилення безпеки:

Перший приклад: студент/студентка.

-

Завдання: контролювати власні світлини та
публікацію даних; не втратити роботу. А
загрозами у цьому випадку можуть стати
«doxing» (пошук та публікація приватної
інформації про конкретну особу в Інтернеті,

Резервне

копіювання,
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протоколів,

збережене

в

безпека

критичну

(процес,
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- Вибір додатків, які встановлюються на
пристрій;

них, а потім виконує заходи, які ліквідують
вразливі місця та зменшують ризики), в
тому числі це процес захисту окремих
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гігієна
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частин даних, які можуть бути згруповані

програмного забезпечення та інші);

для отримання більшої картини (агрегації).

- Бекапи (резервне копіювання даних).

Третій
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журналіст/журналістка

Завдання у цьому випадку можуть бути

приклад:

представник/представниця

державної

Завдання

злочинів;

полягати у розробці політик; зберігання їх в

джерел

інформації.

Загрозами можуть бути: рейд на офіс чи

таємниці.
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ODRON (https://odron.org).
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із

проекту

звітності про організовану
злочинність
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раніше був Tech Lead та
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Фонду

Panoptykon
(https://en.panoptykon.org/)
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організатором

CryptoParty Warsaw.
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такими: публікування матеріалів стосовно
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(https://hackerspace.pl/about
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проаналізувати,

Методи підсилення безпеки:
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захищених

якісних паролів та ін.);

«ransomware»

програмного забезпечення, призначеного

хакер, захисник цифрових

- Сильний криптозахист ( в тому числі

-

шкідливого

в

іншому місці;

зазвичай зі шкідливими намірами) чи
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збережене

Міхал Чижевські
(Michał
Czyżewski)

у

цьому

Загрозами
шкода,

випадку
можуть
атака

уряду.
Методи підсилення безпеки:
- Цифрова гігієна
- Операційна безпека

можуть
стати

іноземного

