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Z pohledu běžného uživatele není tech-
nologie Internetu nijak problematická. 
Umožňuje vzájemnou komunikaci, 

získávání informací, nakupování, elektronické 
bankovnictví a další užitečné věci. Někdo si 
možná uvědomuje, že je vhodné některá citlivá 
data šifrovat, aby je nemohl přečíst ten, komu 
nejsou určena.

Šifrováním se však v tomto článku zabývat 
téměř nebudeme. Konec konců v dnešním 
světě pravděpodobně nemusí být až tak dů-
ležité co, ale spíše kdo s kým, neboli kam se 
zrovna připojujeme, co si prohlížíme a s kým 
komunikujeme. Je na čtenáři, aby sám zvážil, 
kdo všechno a k čemu může tyto informace 
zneužít.

Na první pohled se zdá, že má uživatel 
Internetu tyto informace zcela pod kontrolou. 
Vždyť adresář je bezpečně uložen v e-mail 
klientovi a  seznam navštěvovaných WEB strá-
nek v prohlížeči. Pod povrchem uživatelského 
rozhraní je však všechno jinak. Komunikace 
se servery probíhá pomocí protokolů, jejichž 
pakety obsahují nejenom informace o tom kdo 
s kým (adresy zařízení), ale i informace, které 
umožňují s poměrně velkou pravděpodobností 
identifikovat konkrétní zařízení i v případě, že 

jeho adresy nejsou z nějakého důvodu dostup-
né (zařízení je skryto za NAT, proxy serverem 
apod.).

Pokud vezmeme v úvahu, že všechny tyto 
informace mohou být zaznamenávány na zaří-
zeních ISP (poskytovatele připojení), serverech 
s kterými komunikujeme, nebo odposlechnuty 
na své cestě sítí, může v podstatě kdokoli zjistit 
nejenom s kým komunikujeme, ale i „kdy přes-
ně“ tato komunikace probíhala.

Odkud přesně se dají výše uvedené 
informace získat? Kdo s kým přesně určují 
pole IP, TCP a UDP paketů zvýrazněná 
červeně na následujících diagramech,jak na 
Obrázku 1.

Jak si zachovat soukromí 
při práci s Internetem

Petr Břehovský

stupeň obtížnosti

Soukromí je jedním z důležitých aspektů práce s Internetem. 
Žádný uživatel této sítě by neměl být lhostejný k tomu, jaké stopy 
po sobě v síti zanechává a kdo všechno a k jakým účelům může 
tyto informace použít.

Co musíte vědět
•  jak z hlediska uživatele funguje Internet,
•  základní pojmy: paket, IP adresa, proxy server 

apod.

Z článku se dozvíte
•  jak si na technologické úrovni zachovat soukro-

mí při práci s Internetem.
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IP adresa zdroje a cíle definuje 
zařízení, která spolu komunikují. 
Spolu s informacemi uloženými ve 
veřejných zdrojích (WHOIS, Google 
apod.) dovolují tyto IP adresy v mno-
ha případech určit i jméno a adresu 
vlastníka zařízení. Zdrojové a cílové 
porty uvedené v TCP a UDP pake-
tech zase určují konkrétní služby 
prostřednictvím kterých komunikace 
probíhá.

Oranžově jsou na diagramech 
zvýrazněna pole, která pomáhají 
identifikovat typ zařízení (operační 
systém – konkrétní implementaci 
TCP/IP stacku). Implementace 
TCP/IP se na jednotlivých operač-
ních systémech (zařízeních) liší a 
každý typ zařízení tak zanechává 
v síti charakteristický otisk, pomocí 
kterého jej lze poměrně spolehlivě 
kdykoli rozeznat. Mezi charakteristic-

ké znaky jednotlivých implementací 
patří například TTL, sekvenční číslo 
IP datagremu, nulový TIMESTAMP, 
korelace MSS/MTU, nenulový ACK 
v počátečním SYNu, vyplněné IP 
volby, nenulový URGENT ukazatel v 
SYN segmentu apod.

Více informací o tomto způsobu 
identifikace můžeme najít například na 
http://lcamtuf.coredump.cx/p0f.shtml 

Informace identifikující zařízení 
se nacházejí nejen v hlavičkách 
paketů, ale i v aplikačních datech 
jednotlivých protokolů. Mnohé pro-
tokoly a aplikace poskytují funkce, 
které tyto informace bezostyšně 
nabízejí. Klasickým příkladem je 
http protokol a WEB aplikace. WEB 
prohlížeč bez mrknutí oka prozradí 
citlivé informace o uživateli například 
pomocí pop-up oken, Javy a Java 
scriptů, cookies, e-mail adresy au-

tomaticky odesílané při autentikaci 
ftp serverům, dat z formuláŕů, flas-
he, uložených hesel apod. Nejenom 
WEB, ale i další protokoly a aplikace 
rády prozrazují informace, které 
bychom si raději nechali pro sebe. 
Jedná se například o DNS dotazy, 
automatické aktualizace systému, 
automaticky odesílané bug reporty, 
registrace provozovaného software 
a v neposlední řadě tyto informace 
prozrazuje různý addware, nebo 
uniknou díky lidské chybě.

Kapitolou samou o sobě je elek-
tronická pošta. V hlavičkách e-mailů 
jsou zaznamenávány adresy ode-
sílatele, příjemce i jména serverů, 
přes které dopis procházel:

Tyto informace jsou uchovávány 
nejen v logu klientů a serverů, ale 
některé také na routerech poskyto-
vatelů připojení (ISP, zaměstnavatel) 
a samozřejmě putují po síti, takže k 
nim má přístup každý, kdo se nachá-
zí na jejich cestě.

Aby nebylo problémů málo, 
existují metody analýzy datových 
toků pomocí kterých se lze pokusit 
na základě paternů nalezených v 
komunikaci odvodit přenášené infor-
mace, nebo alespoň jejich typ. A to 
i v případě, že jsou přenášená data 
šifrována.

Opatření
Jaká opatření tedy můžeme rea-
lizovat, abychom si při používání 
Internetu zachovali alespoň základní 
soukromí? Rozdělíme tuto poměrně 
rozsáhlou problematiku do tří ob-
lastí: elektronická pošta, protokoly s 
nízkou latencí (web, instant messa-
ging, terminály atd.) a únik informací 
prostřednictvím aplikačních dat. 
Základní přístupy ke skrytí identity 
uživatele jsou v podstatě dva. Pseu-
doanonymní (běžné proxy servery), 
kdy je ochrana identity uživatele 
zcela v rukou provozovatele proxy 
serveru a opravdu anonymní, kdy na 
provozovatelích serverů nezávisí.

Elektronická pošta
Princip fungování pseudoanonym-
ního remalieru (nym serveru) spo-
čívá v tom, že zprávu odešleme na 
speciální poštovní server (remailer) Obrázek 1. Citlivá pole v IP, TCP a UDP paketu

Verze Délka TOS

TTL Protokol

Zdrojová adresa

Cílová adresa

Volby

Kantrolní součet hlavičky

Celková délka

Identifikace Náv. Ofset fragmentu

Data

Délka

Délka

Rezerva OknoNáv.

Cílová adresa Ukazatel urgetních

Volby

ACK

Zdrojový port Cilový port

Zdrojový port Cilový port

Sekvenčni čislo

Data

Data

Kantrolní součet
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ve formě žádosti o doručení na 
cílovou adresu. Remailer naši zprá-
vu přepošle adresátovi s tím, že 
změní odchozí adresu (naši e-mail 
adresu) na adresu vygenerovanou 
a obě adresy uloží do interní da-
tabáze. Příjemce zprávy tedy do-
stane e-mail přicházející z adresy 
vygenerované remailerem. Pokud 
na tuto adresu odpoví, odpověď 
dojde remaileru, ten nahradí gene-
rovanou adresu, skutečnou adre-
sou (najde ji uloženou v databázi) 

a dopis přepošle zpět původnímu 
odesílateli.

Protože jsou žádosti o přeposlání 
obvykle šifrovány, ISP neví , kdo je 
konečným příjemcem emailu, a pro-
tože je odchozí adresa generována 
remailerem, příjemce neví od koho 
dopis ve skutečnosti pochází.

Je však důležité si uvědomit, že 
pseudoanonymní remailery (nym 
servery) jsou založeny na důvěře 
provozovateli serveru. Tzn. musíme 
věřit technickým dovednostem a 

personální integritě provozovatele, 
který musí zajistit bezpečnost (nedo-
stupnost) logů a záznamů v databázi 
remaileru. Velmi poučná je z tohoto 
hlediska historie remaileru anon.pe-
net.fi (http://en.wikipedia.org/wiki/
Penet_remailer). V případě pseudo-
anonymního remailerů, musíme také 
počítat s tím, že veškeré naše trans-
akce s remailerem budou logovány 
na zařízeních mezi námi a remaile-
rem, logovány samotným remailerem 
a linkovány na náš přístupový bod do 
Internetu (telefonní číslo, port přepí-
nače ISP, port DSLAMu apod.).

Tyto nedostatky se snaží řešit 
opravdu anonymní remailery, které 
realizují anonymitu principiálně, tak-
že nezávisí na lidském faktoru, nebo 
slabosti jednotlivého prvku architek-
tury. Rozlišujeme remailery tří typů:

•  Typ I – Cypherpunk,
•  Typ II – Mixmaster,
•  Typ III – Mixminion.

Remailery typu I akceptují zprávy 
zpravidla šifrované veřejným klíčem 
remaileru pomocí PGP, nebo GPG, 
z jejichž hlaviček odstraňují všechny 
informace, které slouží k identifikaci 
odesílatele. Cílová adresa (adresa 
příjemce) je specifikována uvnitř 
zašifrované zprávy. Zpráva může být 
odesílatelem směrována přes něko-
lik remailerů aby byla snížena prav-
děpodobnost odhalení odesílatele, 
přičemž dochází k dalšímu šifrování 
zpráv (přidání další vrstvy, tentokrát 
s cílovou adresou následujícího 
remaileru v řetězci). Na odeslanou 
zprávu nelze odpovědět, protože 
původní adresa odesílatele se nikde 
neuchovává.

Zprávy do sebe můžeme vkládat 
vícenásobně (princip cibule – viz. 
dále) a směrovat je tak přes více re-
mailerů. Seznam remailerů lze získat 
například na http://stats.melontraffic-
kers.com/rlist.html 

Remailery typu II odesílají zprávy 
rozdělené na pakety, které putují v 
pozměněném pořadí. Je tak ještě 
ztíženo trasování zprávy. Je možné 
uměle zadržovat zprávy na jednotli-
vých serverech, takže je velmi složi-
té odhadnout zda uživatel A odeslal 

Obrázek 2. Princip fungování NYM serveru

Odesilatel

From: breh@breh.cz

To: remailer@remailer

:: nora@dom.cz
text

Databáze:

...

breh@breh.cz =
856784@remdom

From: 856784@remdom
To: nora@dom.cz

text

REMAILER Príjemce

Výpis 1. Hlavička emailu

Return-Path: <info@dom.cz>

Received: from staff.dom.cz (mx.dom.cz [xxx.xxx.xxx.xxx])

        by alpha.breh.cz (breh/breh) with ESMTP id l0OFtQSx010932

        for <breh@breh.cz>; Wed, 24 Jan 2007 16:55:26 +0100

Received: by staff.dom.cz (Postfix, from userid 48)

        id 088CC100C203; Wed, 24 Jan 2007 17:00:23 +0100 (CET)

To: breh@breh.cz

From: info@dom.cz

Výpis 2. Použití Cypherpunk remaileru

Jak odeslat zprávu pomocí Cypherpunk remaileru?

Nejprve musíme získat veřejný klíč remaileru. Zpravidla stačí na adresu 

remaileru odeslat dopis s následujícím subjektem:

Subject: remailer-key

Dále vytvoříme zprávu, kterou chceme odeslat, pozor na speciální formátování:

::

Anon-To:<Adresa příjemce>

##

Subject:<Subjekt zprávy>

<Text zprávy>

Vytvořenou zprávu zašifrujeme veřejným klíčem remaileru, vložíme do těla nové 

zprávy

::

Encrypted:PGP

-----BEGIN PGP MESSAGE-----

<sem vložit zprávu zašifrovanou veřejným klíčem remaileru>

-----END PGP MESSAGE-----

a odešleme na adresu remaileru.
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zprávu uživateli B i když jsou oba 
pod kontrolou a bylo by možné na 
základě časů odeslání a přijetí zprá-
vy odhadnout kdo s kým komunikuje. 
Oproti typu I však již k odeslání zprá-
vy potřebujeme specializovaného 
poštovního klienta.

Zdokonalení prvních typů remai-
lerů umožnilo zavedení mechanizmů 
MIXu a CIBULE (onion).

Mix promíchává došlé zprávy tak, 
že je po náhodné časové intervaly 
zadržuje a odesílá v jiném pořadí, 
než došly. Ještě více tak ztěžuje 
odhalení vztahu mezi odesílatelem 
a příjemcem na základě statistických 
analýz časů odeslání/doručení.

Princip cibule (slupek) zajišťuje, 
že pokud zpráva putuje přes více 
uzlů systému (kvůli dalšímu ztížení 
jejího trasování) je každý z uzlů 
schopen určit pouze od koho zprá-
vu bezprostředně dostává (adresa 
předchozího odesílatele je již odstra-
něna) a komu ji dále předává. Žádný 
z uzlů nemá možnost zjistit celou tra-
su, kterou je zpráva doručována. 

Celou trasu zná pouze odesíla-
tel, který zprávu zašifruje veřejným 
klíčem cílového uzlu, výsledek (spo-
lu s adresou cílového uzlu) zašifruje 
veřejným klíčem druhého uzlu od 
konce, tento výsledek zašifruje 
(spolu s adresou druhého uzlu od 
konce) veřejným klíčem třetího uzlu 
od konce a pokračuje tak dlouho, 
dokud neprovede šifrování veřej-
ným klíčem uzlu, který je z hlediska 
odesílatele na trase první v řadě. 
Uživatel tak vytvořil několik slupek, 
které jsou při doručování zprávy při 
průchodu jednotlivými uzly opět od-
lupovány. První uzel v řadě přijatou 
zprávu rozšifruje (získá tak adresu 
dalšího uzlu na cestě) a tomuto uzlu 
ji předá. Protože však nemá tajný 
klíč tohoto uzlu, nemůže zprávu 
dále rozšifrovávat (odloupnout další 
slupku cibule) a není tak schopen 
určit, jakou cestou se bude zpráva 
dále ubírat.

V plné míře využívají  popsané 
mechanizmy remailery  III typu 
(Mixminion). Jedná se o celý sys-

tém skládající se z množství uzlů 
(mixes), které přijímají zprávy roz-
dělené na pakety konstantní velikos-
ti,  přehazují jejich pořadí a odesílají 
je dále směrem k příjemci. Každý 
paket putuje přes síť uzlů jinou ces-
tou, a ani jeden z uzlů nezná vazbu: 
původní odesílatel – konečný pří-
jemce. Mixminion navíc umožňuje 
odesílat zprávy anonymním příjem-
cům (odesílatel není schopen identi-
fikovat příjemce zprávy) pomocí tzv. 
SURBs (Single Use Reply Block) a 
tak vlastně dovoluje i na anonymní 
zprávy ze systému odpovídat. Pra-
cuje se i na integraci s nym servery.

Více informací, včetně podrob-
ných specifikací protokolů a klienta 
lze nalézt na http://mixminion.net

Služby s nízkou latencí
V případě interaktivních protokolů 
je ochrana soukromí realizována 
pomocí anonymizujících proxy 
serverů. Myšlenka je podobná jako 
u nym serveů. Nenapojujeme se 
přímo na server poskytující službu, 
ale na proxy server, který spojení 
s cílovým serverem zprostředkuje. 
Cílový server tak nezná IP adresu 
klienta (vidí pouze že se na něho 
připojuje proxy server) a poskyto-
vatel připojení vidí, že se uživatel 
připojuje na proxy server, a není 
tedy schopen určit cílovou službu 
(pouze v případě, že nepřečte z da-
tového toku http příkaz CONNECT 
�). Existuje řada anonymizujících 
proxy serverů pro HTTP/HTTPS, 

Obrázek 3. Mixování zpráv

Balíčky

MIX

1 2

2 3

3 1

4 4

Balíčky

Obrázek 4. Princip cibule

Odesílatel

šifrováno klíčem A

   šifrováno klíčem B

       šifrováno klíčem C

                        Zpráva

šifrováno klíčem B

   šifrováno klíčem C

                      Zpráva

   šifrováno klíčem C

                     Zpráva

Uzel A Uzel A Uzel A

Zpráva
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Výpis 3. Použití Mixminion remaileru

Uveďme příklad komunikace pomocí systému Mixminion.

Po kompilaci a instalaci  klienta, která je např. v prostředí Linuxu zcela bezproblémová, můžeme vypsat seznam všech 

serverů, které systém obsahuje (kráceno):

$ mixminion list-servers

Mixminion version 0.0.8alpha2

This software is for testing purposes only.  Anonymity is not guaranteed.
Jun 17 19:57:26.912 +0200 [INFO] Downloading directory from http://mixminion.net/directory/Directory.gz

Jun 17 19:57:29.935 +0200 [INFO] Validating directory

Jun 17 19:57:30.100 +0200 [WARN] This software is newer than any version on the recommended list.
antani:smtp relay       (ok)

cassandra:relay (not recommended)

…

footless:mbox smtp relay frag   (not recommended)

frell:relay     (ok)

…

wiredyne:mbox relay frag        (ok)

xbox:smtp relay (ok)

yog:relay       (ok)

[root@jumper ~]# 

Zprávu odešleme příkazem:

$ mixminion send -t breh@breh.cz -P '*3'

Mixminion version 0.0.8alpha2

Enter your message.  Type Ctrl-D when you are done.

Mixminion test.

Jun 17 20:01:00.254 +0200 [INFO] Generating payload(s)...

Jun 17 20:01:00.259 +0200 [INFO] Selected path is snorky,dantooine:slimine

Jun 17 20:01:00.304 +0200 [INFO] Packet queued

Jun 17 20:01:00.304 +0200 [INFO] Connecting...

Jun 17 20:01:01.892 +0200 [INFO] ... 1 sent

kde breh@breh.cz je adresa příjemce a symboly za přepínačem –P definují cestu paketů zprávy systémem. 

Cesta se může skládat ze symbolů  ~ ? * a jmen uzlů. Uvedené symboly mohou být kombinovány, přičemž symbol ~ 

následovaný číslem N bude nahrazen přibližně N náhodně vybranými uzly, * následovaný N bude nahrazen přesně 

N náhodně vybranými uzly a ? bude nahrazen jedním náhodně vybraným uzlem.

Přijatá zpráva vypadá následovně:

Date: Mon, 18 Jun 2007 19:24:22 +1200 (NZST)

From: anon@sli.mine.nu

To: breh@breh.cz

Subject: Type III Anonymous Message

This is a Type III anonymous message, sent to you by the Mixminion
server at sli.mine.nu.  If you do not want to receive anonymous
messages, please contact https://sli.mine.nu/contact/.

-----BEGIN TYPE III ANONYMOUS MESSAGE-----

Message-type: plaintext

Mixminion test.

-----END TYPE III ANONYMOUS MESSAGE-----

Pokud chceme, aby nám někdo poslal zprávu na anonymní adresu resp. odpověděl na naši anonymní zprávu, vygenerujeme SURB 

s nějakou identitou, který uložíme do souboru (olaf.o):
$ mixminion generate-surb -t breh@breh.cz --identity=Olaf -o olaf.o

Mixminion version 0.0.8alpha2

Jun 17 20:03:09.813 +0200 [INFO] Selected path is nowwhat2,frell,gurski,pboxlevel3,grove,gurski,xbox

Enter passphrase for keyring:
Jun 17 20:03:26.706 +0200 [INFO] Creating new key for identity 'Olaf'
SURB může vypadat následovně (kráceno):

$ cat olaf.o

-----BEGIN TYPE III REPLY BLOCK-----

Version: 0.2

U1VSQgABRn20AHY+78xqhnBOI3E5b8YfcUzl0k6cphd6FzL3p/a96FLZIdF96ZZb

NvPJLu1wr7zVKvJTC+9F08dI0R0TGvA3AvlOjceex36VVRUa+V9Ja7DXyrNHttLD

oyuAhPwEWoeatjNFaYlT25q5RJ3CAnVfxq2iUGS36NadhKJpDtf2tGHjACoABJfO

…

gqjQKrJsJ086WLpSk5+74yZO/MQ9D7bUM3oNKGZQr7eNVtm7bWluaW9uLmxhdGVy

YWxpcy5vcmc=

-----END TYPE III REPLY BLOCK-----
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(http://www.findproxy.org/). Aby 
byla práce s nimi pohodlnější, mů-
žeme použít Switchproxy (https:
/ /addons.mozi l la.org /cs / f irefox /
addon/125), rozšíření pro Mozillu, 
které umožňuje snadnou správu 
proxy serverů i jejich řetězení.

Musíme si však uvědomit, že 

se jedná stejně jako v případě nym 
serverů o pseudoanonymní řešení, 
navíc řada veřejných proxy serverů 
podporuje pouze HTTP a použití 
jiných protokolů je značně problema-
tické, ne-li nemožné. Tyto nedostatky 
odstraňuje TheOnionRouter (TOR 
http://tor.eff.org/index.html.en).

Tor je síť serverů která umožňuje 
zachovat soukromí během přístupu 
k WEB serverům, publikování do-
kumentů, komunikaci pomocí IRC, 
instant messagingu, ssh a dalších 
aplikacích komunikujících pomocí 
TCP protokolu. Tok dat je směrován 
od klienta k serveru a zpět skrz síť 
TOR uzlů tak, aby ISP na straně 
klienta nebyl schopen určit s kterým 
serverem klient komunikuje a aby 
server nedovedl tohoto klienta iden-
tifikovat.

Při komunikaci prostřednictvím 
TORu získá nejprve klient ze serveru 
s adresářem seznam uzlů systému 
a vybere z něj ty uzly, prostřednic-
tvím kterých dojde k propojení na 
cílový server. Vytvořené spojení je 
na obrázku znázorněno zelenými a 
červenými šipkami, přičemž zelené 
šipky reprezentují TORem šifrova-
nou trasu a červené část trasy, která 
šifrovaná není.

TOR poskytuje nejenom relativně 
anonymní přístup k serverům Inter-
netu, ale umožňuje

navíc definovat takzvané skryté 
služby, které umožňují publikovat 
informace (například na WEB ser-
veru) aniž by kdokoli mohl určit, kde 
se daný WEB server ve skutečnosti 
nachází.

Instalace TOR klienta je po-
měrně jednoduchá záležitost. Již v 
implicitní konfiguraci je vše připra-
veno k bezproblémovému využívání 
systému a není tak nutné do konfi-
guračních souborů zasahovat. TOR 
klient komunikuje pomocí SOCKS 
rozhraní, takže lze docela snadno 
provozovat všechny aplikace, které 
toto rozhraní podporují. Protože 
však například v případě práce s 
WEBem může snadno docházet k 
úniku informací (některé WEB pro-
hlížeče odesílají DNS dotazy přímo 
do sítě a obcházejí SOCKS, existuje 
mnoho způsobů jak z prohlížeče 
dostat IP adresu atd.), měla by být 
komunikace prohlížeče filtrována 
nějakým lokálním proxy serverem. 
Vhodným se zdá například Privoxy 
(http://www.privoxy.org/), který do-
voluje filtrování toků dat, manipulaci 
s cookies, řízení přístupu, blokování 
bannerů, adware, popup oken apod. 

Výpis 4. Použitý Mixminion remaileru – dokončení

Soubor se SURBem odešleme anonymně osobě, od které očekáváme odpověď.

Příjemce pak může pomocí něho odeslat zprávu pro nás:

$ mixminion send -R olaf.o

Mixminion version 0.0.8alpha2

Enter your message.  Type Ctrl-D when you are done.

SURB test.

Jun 17 20:10:39.863 +0200 [INFO] Selected path is mercurio,nefarion,dantooin

e,pboxlevel3,geonosis,frell

Jun 17 20:10:39.864 +0200 [INFO] Generating packet...

Jun 17 20:10:39.918 +0200 [INFO] Packet queued

Jun 17 20:10:39.918 +0200 [INFO] Connecting...

Jun 17 20:10:49.113 +0200 [INFO] ... 1 sent

a my si ji přečteme příkazem:

mixminion decode -i surb.reply

Pomocí příkazů:

mixminion send --queue -t breh@breh.cz

mixminion flush

mixminion inspect-queue

mixminion clean-queue -d 0

lze zprávy ukládat do fronty systému a v této frontě s nimi dále manipulovat. 

Můžeme tak ještě snížit možnost odhalení naší skutečné 

identity.

Výpis 5. Torifa

# torify ssh alpha.breh.cz

[alpha]$ w

USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT

olaf     pts/0    200.122.140.147   8:51pm  0.00s  0.02s  0.01s  w 

Obrázek 5. TOR

TOR
klient

T T T

T T T

T T T Server
adresár
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Po instalaci přidejte do konfigurační-
ho souboru privoxy řádek:

forward-socks4a / 127.0.0.1:

9050 .

a zakomentujte řádky:
logfile logfile

jarfile jarfile

debug 1 # show each GET/POST/

CONNECT request

Restartujte privoxy, nakonfiguruj-
te v prohlížeči lokální proxy server 
(port 8118 je privoxy a port 9050 
TOR klient),

a můžete začít anonymní prů-
zkum Internetu – Obrázek 6.

Pomocí příkazu torify můžeme 
TOR využívat i se službami, které 
nepodporují SOCKS, nebo které 
neumíme nakonfigurovat tak, aby 
SOCKS používaly (Výpis 4)

Ve sloupci FROM vidíme IP adresu 
jednoho z TOR uzlů.

Požadavek na nízkou latenci pře-
nášených služeb umožňuje sice urči-
té typy útoků na anonymitu uživatele 
(eclipse attack, fingeprint attack a 
další), ale nebezpečí jejich dopadu 
na běžného uživatele, který chce 

pouze zvýšit své soukromí při práci s 
Internetem je minimální. Je důležité 
znovu připomenout, že ani TOR nás 
neochrání před únikem aplikačních 
dat. V případě WEBu to mohou být 
například cookies, data skrytá ve for-
mulářích, informace, které lze získat 
pomocí Java scriptů apod.

Únik informací pomocí 
aplikačních dat
Výše popsané metody nás však 
neochrání proti úniku dat z aplikací. 
Je tedy nutné prozkoumat síťovým 
analyzátorem co všechno vlastně 
náš počítač do sítě odesílá a v ide-
álním případě nastavit lokální firewall 
tak, aby propouštěl všechna odchozí 
data pouze na lokální proxy servery, 
které budou tato data kontrolovat a 
všechny citlivé informace blokovat. V 
samotném WEB prohlížeči bychom 
měli:

•  zapnout filtrování popup oken,
•  zakázat Javu,
•  neodesílat skutečnou e-mail ad-

resu ftp serverům,

•  neakceptovat cookies, nebo ales-
poň zapnout varování a analyzo-
vat je,

•  zakázat animace,
•  neukládat data z formulářů,
•  neukládat hesla,
•  neinstalovat Flash plugin.

Závěr
Ve stádiu vývoje je síť I2P (http://
www.i2p.net/) jejíž srovnání s ostat-
ními sítěmi tohoto typu lze nalézt 
na http://www.i2p.net/how_network-
comparisons.

Existují i další metody jak zvýšit 
soukromí, nebo ochránit před nene-
chavci informace přenášené Interne-
tem. Mohou k tomu sloužit například 
„darknets“. Většinou se jedná o sítě, 
které jsou dostupné pouze pro kon-
krétní skupinu lidí, tzn. zbytek světa do 
nich nemá přístup. Jedná se vlastně o 
Internet uvnitř Internetu. Příkladem 
implementace takové sítě může být 
Freenet (http://freenetproject.org/).

DeepWeb jsou zase WEB serve-
ry, na které nevedou linky a jejichž 
obsah lze jen těžko indexovat vyhle-
dávači. Toho lze dosáhnout například 
vygenerováním obsahu stránek na 
základě formy dotazu z dat uložených 
v databázích, zveřejněním pouze ne-
textových dokumentů, zaheslováním 
přístupu ke stránce apod.

S rostoucí dostupností síťových 
technologií (např. 802.11) začínají 
vznikat sítě, které nevyužívají síťovou 
infrastrukturu Internetu, ani infrastruk-
turu telekomunikačních operátorů, ale 
jsou vybudovány na infrastruktuře 
vlastní.

Na úplný závěr nesmí chybět 
odkaz na archiv dokumentů o ano-
nymní komunikaci:

http://freehaven.net /anonbib/
topic.html#Anonymous_20commu-
nication. l

Obrázek 6. ???

O autorovi
Autor pracuje v oboru bezpečnosti 
infrastruktury systémů a sítí. Zabývá 
se také školicí činností v oblasti Unixu, 
TCP/IP sítí a zabezpečení výpočetních 
systémů.


