TRANSKRYPCJA – Odcinek XIV

Czapka niewidka

[00:00:06]
Prowadzący: Cześć. Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Każdy z nas
pewnie czasami marzył o czapce niewidce, magicznym przedmiocie czy urządzeniu, które pozwoliłoby
mu ukryć się na chwilę, uzyskać odrobinę spokoju, czy po prostu nie zostawiać po sobie śladów.
Wiemy, że to wymysł mitologii i literatury, ale tak, jak tego typu przedmioty śniły się od dawna
ludziom, tak również są w ostatnich latach na tapecie użytkowników sieci. Czy istnieją, jeżeli tak, to
jak działają? I czy rzeczywiście tak właśnie wyobrażamy sobie niewidzialność i anonimowość? Czapka
niewidka – jak stać się anonimowym w sieci i czy to w ogóle możliwe? Moim dzisiejszym gościem jest
Jakub Mrugalski, w sieci znany pod pseudonimem „Unknow”, trener security, pentester w firmie
Niebezpiecznik, właściciel startupu Mikrus w ramach, którego oferuje serwery VPS dla deweloperów,
prowadzi także newsletter technologiczny o nazwie unknowNews oraz wiele innych aktywności.
Jakub, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj pogadać.
Jakub Mrugalski: Cześć, witam wszystkich.
Prowadzący: Jakub, na samym wstępie, muszę Cię o to zapytać, to moja ciekawość po prostu. Taki
ciąg przyczynowo skutkowy dla Ciebie, to najpierw administrator, programista, a później dodatkowo
bezpiecznik? Jak to się rozpoczęło w Twoim przypadku? Jak z administratora doszedłeś do
bezpiecznika?
Jakub Mrugalski: U mnie zaczęło się od programowania. Zacząłem od programowania,
oprogramowanie webowe konkretnie. Następnie była kolejny krok, czyli administracja. I, gdy
połączyłem te dwie rzeczy, zauważyłem, że czegoś mi tu jeszcze brakuje. Bo umieć tworzyć aplikacje,
no to jest jedno. A umieć tworzyć bezpieczne aplikacje, no to już jest wyższa szkoła jazdy. I wtedy
dowiedziałem się, że moje aplikacje, no są niestety beznadziejne. Zacząłem uczyć się security, a co za
tym idzie, no to wiadomo, tematyka hacking, pentesting, jak to należy poprawnie zrobić i
stwierdziłem, że to jest nawet poniekąd ciekawsze od tego, co robię do tej pory, a jednocześnie łączy
te dwie dziedziny wiedzy razem. Więc poszedłem w stronę właśnie security, taka droga w ten sposób.
Prowadzący: Ale rozumiem, że programistą dalej jesteś aktywnym?
Jakub Mrugalski: Znaczy programuję, na co dzień, bym powiedział. Ale niejako, nie jestem
zatrudniony, jako programista. Programowanie jest nieodzowną częścią mojego życia, cały czas coś
automatyzuję, cały czas coś tworzę, swoje własne projekty. Tak to wygląda, więc programowanie, no
od tego się nie da odejść, to jest niezbędny element życia mojego.
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Prowadzący: Jakub, przechodząc do tematu to, że szukamy anonimowości w sieci wydaje mi się
czymś normalnym. W drugim odcinku rozmawiałem na ten temat z Łukaszem Bromirskim. Mówiliśmy
o różnych przyzwyczajeniach ludzi, często spowodowanych powiedzmy łatwowiernością, czasami
wygodą, a czasami działaniami osób trzecich. Nie chcemy, aby sprzedawcy znali nasze personalia,
proszę bardzo, odbiór w paczkomacie na nazwisko Grzegorz Brzęczyszczykiewicz tak, później
zmyślony adres. Ważne, aby paczkomat się zgadzał z naszą trasą przejazdu do domu i tyle. Pozostaje
ślad w postaci numeru telefonu, przelewu. No właśnie, coś jednak pozostaje. Utrudnia to znacznie
oczywiście określenie personaliów w przypadku powiedzmy nie wiem, wycieku informacji, ale no nie
wyklucza ich. Taki pierwszy przykład z brzegu, co tym, co zostaje chciałbym się właśnie dzisiaj zająć.
Jakub, dzisiaj raczej nie będziemy rozmawiali o zakupach, chociaż no jeszcze oczywiście zobaczymy. Z
czego najczęściej korzystamy, aby stać się bardziej anonimowi w sieci? Jakich prostych elementów
możemy użyć, aby zapewnić sobie odrobinę spokoju przed śledzącymi nas różnymi oczami? A tak
ogólnie, dlaczego chcemy ro robić?
Jakub Mrugalski: To jest dobre pytanie, dlaczego chcemy ro robić. Bo myślę, że dla każdego
człowieka to może być trochę inny powód i jedni chcą sobie zapewnić anonimowość, a inni po prostu
chcą zadbać o prywatność. To są dwie zupełnie inne rzeczy i czasami wrzucane są do jednego worka,
na zasadzie dbamy o anonimowość, dbamy o prywatność. Pytanie brzmi, czy da się w obecnych
czasach zapewnić sobie 100% anonimowość? Bo czasami jest tak, że korzystamy z takich
standardowych metod, na zasadzie VPN, serwery proxy, czasami Tor, czasami jakieś odpowiedniki
Tora. No i myślimy – jesteśmy anonimowi, nikt o nas nic nie wie. Ale tak jak powiedziałeś, każdy z nas
jakieś ślady zostawia, gdzieś w internecie coś zostaje po nas. Czasami to jest tak, że nasz operator, na
przykład dostawca internetu nie wie, że my wchodzimy na jakąś stronę. Ale ta strona wie, że my z
niej korzystamy, bo na przykład logujemy się na swoje konto. Przykładowo, absurdalna sytuacja, nie
wiem czy wiesz, ale istnieje Facebook w Torze. W sensie tak, ma i torowy adres internetowy, i możesz
się tam zalogować swoimi prawdziwymi danymi. Oczywiście korzystasz nie z jakiejś specjalnej wersji
Facebooka, tylko po prostu normalny Facebook dostępny przez Tora. Pytanie brzmi, co to daje? Nie
wiem, ale takie coś istnieje, więc czasami właśnie ludzie korzystają z jakiejś technologii nie do końca
wiedząc, że ujawniają tak naprawdę, no swoją tożsamość. A to…
Prowadzący: Przyznaję, że teraz mnie zastrzeliłeś tym Facebookiem w Torze.
Jakub Mrugalski: Możesz sobie wygooglać, istnieje torowy adres Facebooka, jak najbardziej działa,
tylko tam też musisz się posługiwać oczywiście prawdziwymi danymi, bo no inaczej dostaniesz bana,
więc tak to wygląda. Wiele serwisów tak naprawdę zaczęło wchodzić w Tora, chyba modę tak
naprawdę, bo tak naprawdę nie wiem, do czego by to miało być. Znaczy, mam jedno przypuszczenie.
Czasami serwisy tego typu, typu Tor na przykład, nie są używane po to, żeby być prywatnym.
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[00:05:02]
Jakub Mrugalski: Nie po to, żeby być anonimowym. Tylko po to, żeby być – w sensie w internecie.
Chodzi o to, że czasami jest tak, że na przykład mieszkasz w państwie, gdzie dana usługa jest
niedostępna. Chcesz się do niej dostać w jakiś sposób, czyli przejść przez cenzurę i w tym momencie
Tor Ci to umożliwi. Co prawda tracisz anonimowość, tracisz prywatność, tracisz wszystko, ale
zyskujesz okno na świat, więc no coś za coś. Jakaś cena tego musi być.
Prowadzący: Jasne wiesz, co Jakub zacznijmy od pierwszej takiej najprostszej sprawy tak, jeżeli już
mówimy o jakiś kwestiach związanych z anonimizacją. Taka naprawdę podstawowa i trywialna –
przeglądarka w trybie incognito. Co nam daje? W jakich sytuacjach na przykład nie wiem, pracownicy
na swoich urządzeniach firmowych korzystają z tej opcji i czy to nie jest tak, że chowamy się tylko do
połowy? No może nie zostawiamy nic w historii, czy swoich haseł, ale no tak jak wspominałeś
dostawcy, czy administratorzy sieci i tak przecież widzą odpowiednie pakiety, czy nasz adres IP, no
okej może powiedzmy, mamy spokój z ciasteczkami, ale no właśnie?
Jakub Mrugalski: Wszystko zależy od tego, przed kim chcesz się chronić na przykład, bo jeśli
korzystasz z komputera współdzielonego i nie chcesz żeby Twoi na przykład domownicy wiedzieli, co
ty zamawiasz tam, czego szukasz na allegro, tego typu rzeczy, no to uruchamiamy sobie tryb
incognito i jesteśmy, no w miarę anonimowi, w sensie przed domownikami. Ale tak jak powiedziałeś
to wszystko, co my szukamy zostaje wysłane do sieci i nasz dostawca internetu, operator widzi to.
Serwis też widzi to, więc w takim razie, no odpowiadamy sobie na pytanie, przed kim Ty się tak
naprawdę chronisz? Ja używam na przykład trybu incognito, ale nie w celu bycia anonimowym, nie w
celu prywatności, tylko na przykład czasami chcę zobaczyć stronę niespersonalizowaną, na przykład
szukam biletów lotniczych i nie chcę, żeby operator wiedział, że zaglądam tu dwudziesty raz już i
teraz widzę, że jestem napalony na bilety i podwyższa mi cenę na przykład, no to uruchomię sobie na
przykład tryb incognito, jeśli on się przed tym nie zabezpieczył, bo też ma taką możliwość
fingerpriting przeglądarki na przykład, takiego typu rzeczy. Ale zwykle nie są, aż tak rozgarnięci, więc
da się to coś takiego zrobić. Czasami sprawdzam na przykład, chcę zobaczyć odcashowaną wersję
strony, nie chcę, żeby mój cash tam działał, cały czas chcę na przykład dewelopuję jakąś stronę online
i chcę, żeby ona nie została w cashu. W takim razie wersja taka jak najbardziej. Czasami ktoś chce na
przykład ominąć paywalla, źle zbudowanego paywalla, to też tryb incognito może mu pomóc, ale czy
to cokolwiek ma wspólnego z prywatnością albo anonimizacją siebie samego w necie, no bym
powiedział nie bardzo. To jest niezrozumienie technologii, po prostu.
Prowadzący: Jasne. Teraz przechodząc dalej, generatory danych, czyli powiedzmy, czy jednorazowe
skrzynki pocztowe tak, sposób na spam i naszą anonimowość szczególnie wiesz, w dobie
newsletterów, które kuszą dodatkowymi atrakcjami. Zapisz się do newslettera, a uzyskasz xyz.
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Jakub Mrugalski: Mhm. Znaczy powiem tak, to są bardzo często używane usługi, sam z takich
korzystam, ale tylko podczas pentestów. Powiem, jakie jest moje podejście do tego. Pierwsze
podejście to jest takie podejście związane z bezpieczeństwem, to znaczy czasami ludzie rejestrują się
gdzieś na fakeowe dane, na taką właśnie tymczasową skrzynkę pocztową. Ale ta tymczasowa
skrzynka pocztowa czasami, w niektórych systemach jest taka na dziesięć minut na przykład, na
dwadzieścia minut, a czasami jest permanentna i dałbym Ci przykład. Kiedyś chciałem założyć sobie
usługę na chwilę, śmieciowe konto po prostu i wpisałem sobie nazwę swojego konta, cokolwiek
małpa, i nazwa ta domena, tej domeny, a potem zalogowałem się na konto o nazwie cokolwiek, no i
okazało się, że kilkaset osób wpadło na tę samą nazwę. I tam widziałem listę po prostu innych osób.
Mało tego, tam widziałem mnóstwo powiadomień z Facebooka. Okazało się, że mamy kilkanaście
kont facebookowych zarejestrowanych na adres cokolwiek małpa coś tam. Co teraz z tym można
zrobić? Wchodzę na Facebooka, klikam zapomniałem hasła, przychodzi mi link na tę skrzynkę boom i
jestem na kilkunastu kontach facebookowych, tak. Więc czasami ludzie myślą - Nie ja tam nic nie
mam ważnego, nie mam. W jakimś celu to konto facebookowe zostało założone, prawda. Ono miało
być pewnie anonimowe, no i teraz ja wchodzę na twoje anonimowe konto i jest szansa, że cię na
przykład zdeanonimizuje. No o tym czasami ludzie zapominają. Druga rzecz, ja bym powiedział, jeśli
chodzi o te skrzynki tymczasowe, czy one nam coś dają? Dają nam tylko tyle, że nie zdradzamy
prawdziwego swojego adresu mailowego, ale są usługi, które umożliwiają nam na przykład tworzenie
aliasów do naszego prawdziwego maila, czyli na przykład usługi typu catchall wpisujesz cokolwiek
przed małpą, małpa, twoja domena na tej zasadzie i wtedy, gdy wyciekną twoje dane, bo czasami
tego ludzie się boją, że jak wyciekną to nie wiadomo, co z tym będzie albo sprzedadzą moje dane,
natychmiast widzisz, kto to sprzedał. Na przykład rejestrujesz się w serwisie abc na adres
abc@twojadomena załóżmy pl, na tej zaadzie. No i twój oryginalny adres mailowy nie jest wtedy
zdradzony i znowu trzeba zapytać się po, co to robię? Boję się wycieku danych? Chcę być
anonimowy? Bo jak chcę być anonimowy, no to nie używam domeny mrugalski.pl prawda, wiadomo.
Ale chodzi o to, żeby dobrać właśnie narzędzia do tego, co ja chcę osiągnąć. I tu chyba musimy dojść
do tego, co ludzie chcą osiągnąć, bo powiem szczerze, że czasami zadaję sobie właśnie pytanie, ludzie
mnie pytają, jakiego VPN należy na przykład użyć? Jakiej technologii anonimizacji użyć?
[00:10:01]
Jakub Mrugalski: Za każdym razem moje pytanie jest takie samo - dlaczego chcesz to zrobić? I tutaj
często ludzie nie są w stanie na to odpowiedzieć.
Prowadzący: Chwilowa moda może, na takiej zasadzie.
Jakub Mrugalski: Właśnie czasami jest moda. Czasami są takie pytania na zasadzie - a czy ten VPN
zbiera na przykład logi? A czy ten VPN ma na przykład camerachecka tak zwanego? A czy on
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współpracuje z Policją? A czy? I tak dalej, i tak dalej, no to jak już mi zadaje ktoś takie pytania, to ja
mówię przestańmy rozmawiać, nie chcę mieć z tobą kontaktu okej. Wiadomo, do czego to dąży, a tak
naprawdę okazuje się, że gość po prostu chce czuć się bezpieczny. Tylko, co znaczy bezpieczeństwo w
jego rozumieniu tego słowa?
Prowadzący: Jakub, przeczytałem kiedyś opracowanie, które się nazywało „Technical analysis of
client identification mechanisms” z The Chromium Projects i, no mówiąc wprost, no ilość
mechanizmów identyfikacji klientów, no jest delikatnie mówiąc znaczna. Na samym wstępie pisali o
samym terminie śledzenia w sieci tak, które to cytując „odnosi się do procesu obliczania lub
przypisywania unikalnych i w miarę stabilnych identyfikatorów każdej przeglądarce, która odwiedza
witrynę. W większości przypadków ma to na celu skorelowanie przyszłych wizyt tej samej osoby lub
maszyny z danymi historycznymi”. No, a później już wiadomo cała litania. Lubimy wiedzieć o sobie
wszystko?
Jakub Mrugalski: Znaczy pytasz, czy chcemy, aby obce witryny wiedziały o nas wszystko?
Prowadzący: Tak dokładnie.
Jakub Mrugalski: Ja bym powiedział, że to zależy. Dam Ci przykład, bo nie każde śledzenie
użytkownika to jest śledzenie złe. Dlatego, że jeśli reklamodawca cię śledzi to pytanie brzmi dlaczego on to robi? Niektórzy mówią, no chce wiedzieć o mnie jak najwięcej, chce dopasować do
mnie produkt okej, ale czasami chce zrobić jedną prostą rzecz. Chce się dowiedzieć czy ty byłeś na
jego stronie wcześniej i czy kupiłeś jego produkt. Jak kupiłeś to nie chce marnować kasy na
wyświetlanie Ci reklam tego produktu na przykład, prawda. I teraz pytanie brzmi, czy ty chcesz w
kółko widzieć reklamy produktu, który już dawno kupiłeś na przykład, czy też może już dla ciebie jest
to zupełnie bezpieczne i może nawet w jakiś sposób korzystne dla ciebie. Więc, no to śledzenie
śledzeniu nierówne. Czasami oczywiście śledzenie na stronach może doprowadzić do naszej
deanonimizacji. Jeżeli nam zależy na tym, żeby być anonimowym no to, to nie jest fajne. Jeżeli
jesteśmy na przykład dziennikarzami, zbieramy informacje na temat swojego celu i teraz ktoś
skoreluje te dane między sobą i dokładnie będzie wiedział, szukałeś tego na tej stronie, kupiłeś to
tutaj, wszedłeś na ten serwis, tutaj byłeś, no to już jest po nas. Na zasadzie jesteśmy w pełni
zdeanonimizowani, więc nie można powiedzieć czy my powinniśmy lubić to, że ktoś o nas coś wie, czy
nie powinniśmy lubić. Zależy, kim jesteśmy i jaki jest nasz cel. To jest, no dość głęboki temat.
Prowadzący: Ale wiesz to że, to że witryny zbierają najróżniejsze informacje to jest sprawa jasna, ale
kiedy te techniki śledzenia, o których tutaj właśnie poruszali, no można uznać tak już stricte za
niewłaściwe? Z Twojego punktu widzenia oczywiście.
Jakub Mrugalski: Ja bym powiedział, jeżeli. Z mojego punktu widzenia to jest tak, że jeśli wyciekają
dane, których ty nie chcesz, aby wyciekły i te dane są zbierane i następnie przetwarzane, to w takim
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razie to już zagraża twojej prywatności. Bo dla mnie prywatność to jest nie takie coś jak zespół jakichś
parametrów, które należy ukrywać. Nie. Dla mnie prywatność to jest dla każdego człowieka jest to
coś zupełnie innego. Przykładowo dla jednej osoby wstydliwym tematem może być to ile zarabia, ale
znam takie osoby, co publikują na Facebooku ile zarabiają, nie. I teraz pytanie, czy powinniśmy to
ukrywać, czy publikować? No człowiek powinien decydować. I teraz, jeżeli ktoś zbiera na nasz temat
wszelkie dane, daje to do jakiejś chmury, a następnie na przykład sprzedaje te dane i na podstawie
tego można, jakieś nasze, no nie wiem, tam brudne sekrety wyciągnąć na wierzch, to w tym
momencie to już jest za dużo. Więc moim zdaniem powinno być coś takiego jak ustalenie tej granicy
przez człowieka, w sensie przez samego zainteresowanego, co, na co zgadza się na zbieranie, na co
nie. Obecnie czegoś takiego nie ma, obecnie jest - czy zgadzasz się na ciasteczka? No to śmiech na
sali, prawda. Pytanie, a co to są te ciasteczka? Być może ludzie, którzy ustalali to prawo nawet nie
wiedzą, nie znają odpowiedzi na to pytanie. Więc dla mnie jest to absurdalne.
Prowadzący: Słuchaj, narzędzia do OSINT Maltego, Recon-ng i tak dalej. Jest tego mnóstwo, o których
mówiłeś na przykład na łamach swojego kanału. No, do tego na przykład Shodan i social media. I już
mamy komplet informacji, komplet danych?
Jakub Mrugalski: Mamy te dane, które są dostępne publicznie, a te dane można korelować ze sobą i
czasami można na podstawie tych danych, no dowiedzieć się, gdzie dalej można szukać kolejnych
informacji na temat danego człowieka. Więc to nie jest, te narzędzia, które Ty mówisz, to nie jest na
zasadzie, że ktoś zbierał dane na nasz temat, tylko my sami zostawialiśmy te dane. To jest taki bym
powiedział odkurzacz, który zbiera śmieci, które sami zostawiliśmy, koreluje je razem. Więc no tutaj
nie można zarzucać - oj biedny serwis tutaj, znaczy ja biedny, bo serwis mi tam zabrał moje dane, ja je
tam zostawiłem i to jest moja wina, nie serwisu.
Prowadzący: Wiesz, co przejdźmy do kolejnego bardzo popularnego przykładu, o którym też już w
sumie wspomniałeś tak, właśnie VPN, Virutal Private Network. Oprócz takiego znaczenia, no
powiedzmy czysto firmowego tak, czyli utworzenia szyfrowanego tunelu do naszych lokalnych
zasobów, aby na przykład, no móc pracować zdalnie tak, z lokalnymi systemami, dyskami, aplikacjami
i tak dalej.
[00:15:02]
Prowadzący: No coraz większą popularność zyskuje ten rodzaj dostępu oferowany przez wielu
dostawców dla użytkowników prywatnych. Tak naprawdę na wszystkie urządzenia, od komputerów
przez telefony wiadomo, prawda. Usługi tego typu są często reklamowane, jako prosty i tani sposób,
aby stać się anonimowym w sieci, mieć dostęp właśnie do zawartości na przykład zarezerwowanej
tylko dla danego kraju, ominięcie blokad regionalnych, czy cenzury. Jak jest w rzeczywistości?
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Jakub Mrugalski: Znowu dochodzimy do terminu anonimowość. Anonimowość dla mnie to jest – nikt
nie wie, kim jesteś. To jest anonimowość, okej? I teraz, jeżeli ja kupuję kartą kredytową dostęp do
VPN, dostaję fakturę na firmę za tego VPN, łączę się tam z mojego prywatnego adresu IP i mówię –
cześć, jestem Kuba, proszę mnie teraz chronić. To dla mnie, no to nie jest anonimowość. Więc można,
moim zdaniem, wsadzić między bajki coś takiego, jak – jesteś anonimowy w sieci. Teraz, zyskujemy
poniekąd jakąś anonimowość przez to, że tunelujemy nasz ruch na przykład do jakiegoś tam serwera
w Panamie na przykład, no i stamtąd łączymy się do Facebooka. Ale znowu to, co powiedziałem
wcześniej, a na Facebooku loguję się, jako Mrugalski Jakub i po wszystkim. Więc, ja bym powiedział
tak, wmawia się ludziom czasami, że ten VPN daje nam bezpieczeństwo. VPN daje nam szyfrowanie,
okej. Daje nam zmiany geolokalizacji, jeżeli nam na tym zależy. Ale dla mnie VPN to jest coś takiego
jak przeniesienie odpowiedzialności. To znaczy, na przykład masz ochotę wejść sobie załóżmy na
pornhub i teraz, chcesz tam poszukać jakichś dziwnych rzeczy, na przykład nie wiem, karły, okej. Co,
kto lubi. I teraz, chodzi o to, że wstydzisz się tego, że na przykład twój lokalny dostawca netu będzie
to wiedział. To, co robisz? Eksportujesz odpowiedzialność za to do Panamy. I teraz, co? Gość w
Panamie wie, co ty oglądasz, wie dokładnie, czym ty się zajmujesz, ale lokalny tego nie wie. To nie
jest tak, że nagle twoja obecność tam stała się w pełni anonimowa, nikt się o tym nie dowie, tylko po
prostu dowiedzą się o tym inni ludzie. Pytanie brzmi, komu bardziej ufasz? Bo dla mnie czasami jest
absurdalne to, że ktoś, no dobra, jak ktoś na przykład jedzie do hotelu i w hotelu odpala firmowego
VPN, to łączy się do firmowej sieci. I wtedy ma zapewniony firmowy taki poziom bezpieczeństwa,
czyli to, co jego firma uznaje za bezpieczne, wszystko jest tunelowane przez ich infrastrukturę i to jest
okej. Ale jeżeli on teraz odpala sobie na przykład jakąś, VPN, nie chcę nazwy podawać i teraz łączy się
przez jakieś tam dziwne kraje, tam azjatyckie i inne takie rzeczy, i on mówi – tam jest bezpieczniej, niż
u mnie w hotelu. No, to poniekąd tak może być, niekoniecznie tak musi być. Więc to jest po prostu
przepchnięcie odpowiedzialności na kogoś innego, ale my nie mamy pewności, że tak naprawdę jest.
Czasami jest tak, że ludzie na przykład stawiają sobie VPN u siebie w domu. To znaczy po to, żeby z
podróży łączyć się do domu i z tego domu wychodzić na zewnątrz. Ale to jest znowu wyjście z
założenia – mój dom jest bezpieczny. A skąd wiesz, że twój dom nie jest na podsłuchu jakichś ABW,
CBŚ, innych takich rzeczy? VPN nic tu zupełnie nie daje.
Prowadzący: Do tego właśnie Jakub zmierzałem, bo tak jak właśnie mówisz, w przypadku
korporacyjnych koncentratorów VPN tak, no tunel jest oczywiście szyfrowany, ale po drugiej stronie
koncentratora, no admin ma zawsze rację i to oko Saurona występuje. Więc tutaj, czy w przypadku
komercyjnych rozwiązań no tak, jak wspominasz sytuacja wygląda tak samo?
Jakub Mrugalski: No, praktycznie tak. To znaczy, gdy czyta się na przykład newsy i te wszystkie
reklamy, reklamy VPN najczęściej mają właśnie takie teksty typu – nie zbieramy logów. Kolejna bajka,
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no po prostu kolejny, no nie można wierzyć, że ktoś nie zbiera logów, jeżeli jest legalnie działającą
firmą w normalnym kraju, nie trzeciego świata, to po prostu musi zbierać logi. Podlega pod lokalne
prawo, prawdopodobnie musi współpracować z lokalnymi władzami i on te logi musi mieć. Poza tym,
w tym roku albo w tamtym, nie pamiętam, z jakiegoś wielkiego resellera, że tak powiem VPN, który
tam miał tam pod sobą ileś tam marek, wyciekły logi. Oczywiście wszystkie te marki były
niezbierające logów. Więc, no widać jak to faktycznie działa. Poza tym, jeżeli ktoś naprawdę chce, to
nie jest porada, żeby tak nie traktować tego, ale gdy ktoś naprawdę chce zrobić coś złego, to nie idzie
do sklepu z VPN kupić VPN. Jak przestępca chce kupić broń, to nie – dzień dobry, nazywam się
Mrugalski Jakub, proszę to jest dowód osobisty, chciałem kupić broń tak, żeby zabić kogoś,
oczywiście. No, tak to nie wygląda. Więc, no nie można powiedzieć, że my czytamy sobie, jakie
parametry ma VPN i tam jest napisane – nie zbieramy logów, nie współpracujemy z Policją, do tego
cię powiadomimy, jeżeli. Nie zrobią tego, okej? To nie jest rynek, może inaczej. Rynek zbytu dla
przestępców, to nie są VPN typu jakieś te, dobra, nie chcę marek wymieniać, ale chodzi o to, to coś,
co nam cały czas śmiga po jakichś facebookach i tak dalej, to nie jest to coś, z czego korzystają na
przykład przestępcy. Tak to wygląda.
Prowadzący: Wiesz co, teraz troszkę może niepotrzebnie, ale łapię się różnych właśnie dziwnych
aplikacji dostępnych szczególnie w sklepach mobilnych, tak. Natknąłem się na jedno z badań, które
dotyczyło właśnie aplikacji VPN, stosowanych na androidy, które no nie pozostawiało tutaj za
wielkich złudzeń. Badanych było bodajże tam ponad 280 aplikacji, z czego, no całkiem sporo odsetek,
no wprowadzało protokoły tunelowania ruchu tak naprawdę praktycznie bez szyfrowania tak, reszty
wyników się nie dotykam. No na tym już chyba można zakończyć, więc to jeszcze jedna kwestia
właśnie tych aplikacji, które są dostępne, które są reklamowane w odpowiedni sposób, a które nie do
końca chyba spełniają swoją funkcjonalność.
[00:20:01]
Jakub Mrugalski: Myślę, że tu trzeba sobie jeszcze na jedno pytanie odpowiedzieć. Bo sporo z tych
aplikacji, co wymieniasz, one są darmowe. Ściągasz, instalujesz i surfujesz, nie. Pytanie brzmi – to na
czym to się utrzymuje, kto za to płaci, nie? Jeżeli nie wiesz, co jest produktem, to ty jesteś
produktem. W takim razie być może twój ruch jest transportowany gdzieś tam na zewnątrz, ale ten
ruch może być w jakiś sposób analizowany. Nie mówię podsłuchiwany, bo to nie jest tak, że kogoś
interesuje na przykład, jakie jest twoje hasło do Facebooka, nie. Tego i tak nie znajdą, ale chodzi o to,
że na przykład ich interesuje statystyka – które strony odwiedzasz, co ściągasz, gdzie ściągasz, jak to
wygląda, czym się interesujesz. Może, być może jakieś dodatkowe nie wiem, reklamy ci wstrzykną, na
tej zasadzie. No i jak to zwykle bywa w aplikacjach na androida, bo ja jestem wiesz, jako team iOS, no
często zdarzają się tam różne wpadki. To znaczy, chcesz ściągnąć sobie na przykład whatsappa i
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okazuje się, że masz 50 whatsappów do ściągnięcia. No i teraz, 49 to są fake i 1 to jest od
oryginalnego nazwijmy dostawcy. To samo może być z VPN. Jeżeli ściągam VPN od znanej firmy i
najlepiej robię to po prostu, i gdy kupiłem dostęp, czyli zapłaciłem za to, po prostu, to ściągam to z
oficjalnej strony, a nie na zasadzie wpisuję nazwę, enter. Zawsze może być jakiś , czyli ktoś stworzył
na przykład VPN o bardzo podobnej nazwie i ty przypadkiem go sobie ściągniesz na przykład, nie.
Więc ja bym nie ufał takim VPN typu znalazłem za free, musi tu być jakiś haczyk, czymś za to
zapłacisz. Pytanie – czym?
Prowadzący: Słuchaj, wspominałeś już również wcześniej podczas naszej rozmowy o temacie Tora .
Wirtualna sieć komputerowa, wykorzystująca trasowanie cebulowe, w założeniach sieć zapewniająca
właśnie anonimowość ze względu na zapobieganie w pewnym sensie tak, w pewnym sensie analizy
ruchu sieciowego. Czym tak naprawdę jest ta wirtualna sieć? I czym się charakteryzuje właśnie
trasowanie cebulowe? Ilość nodów, jak ostatnio sprawdzałem przekroczyła już bodajże chyba 8
tysięcy tak, jeżeli dobrze mówię, więc chyba coraz bardziej rozległa?
Jakub Mrugalski: Ta sieć z założenia, no powinna nam dawać pewnego rodzaju anonimowość,
prywatność okej, ale zwykle najsłabszym ogniwem jest człowiek. Czyli sieć jest zaprojektowana często
dobrze. Ale człowiek, no jak się posadzi go przed jakimś, aplikacją torową, Tor Browserem, na tej
zasadzie, no to często sam zaliczy wpadkę. Dlaczego w ogóle to się tak nazywa? Czemu to jest właśnie
taka, symbol cebulki? Ta sieć przypomina działaniem cebulę. To znaczy, o co chodzi. Chodzi o to, że
ona ma warstwy. Składa się ona z takich 3 rodzajów nodów, że tak powiem. Node, którym się
wchodzi do sieci, node, który przesyła dane i node, którym się wychodzi z sieci. I teraz, dlaczego to się
nazywa tą cebulką? Chodzi o to, że mamy tutaj, no szyfrowanie asymetryczne. To znaczy, mamy
publiczny, prywatny, na tej zasadzie. Teraz, co robimy? My, jako klient łączymy się do noda
wejściowego, jak włączymy się do noda wejściowego, to mówimy to tego noda – cześć nodzie,
chciałem się połączyć z czymś tam, nie. Teraz ten node wejściowy szuka sobie tak zwanego relaya.
Relay, czyli taki pośrednik. Wybiera go losowo, według pewnego algorytmu, ale nie wchodzimy
głębiej. Teraz, ten relay, on szuka sobie exit noda, czyli skąd wyjdzie z tej sieci. I teraz, co się dzieje.
Mamy taką ścieżkę zbudowaną, czyli wejście, pośrednik, wyjście. Ten, który wychodzi na zewnątrz, on
nie wie, kto wchodzi. W sensie, on ciebie nie zna, ma tylko pośrednika. Jednocześnie każde z nich ma
swój taki, no publiczny klucz. Te klucze są zbierane, to znaczy klucz publiczny wyjściowego,
środkowego i wejściowego zbierane są razem i wysyłane tobie. Ty jesteś połączony do wejściowego
noda za pomocą TLS, czyli szyfrowanie takie samo, jak przy https. I teraz, co się dzieje. Ten pakiet,
który chcesz wysłać, pakujesz jak cebulę. I teraz, nie pakujesz tego w kolejności połączenia, tylko od
końca. Na początku pakujesz za pomocą exit noda, potem relaya, a na początku, na samym końcu na
wierzch przykrywasz to właśnie entry nodem. I co się dzieje? Wysyłasz to. Jak ten pakiet dochodzi do
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entry noda, no to on może zdjąć tylko pierwszą warstwę, bo tylko do niej ma klucz. I wysyła tę
rozebraną wersję do relaya. Relay zdejmuje swoją warstwę i tak dalej, i tak dalej. No, jak się tu
wszyscy domyślają, na końcu mamy czysty plain textowy pakiet. I tu zaczyna się niebezpieczeństwo,
bo pytanie brzmi – a kto jest właścielem exit noda? Bo to jest znowu przepchnięcie
odpowiedzialności dalej. Ja wierzę, że u mnie w domu jest niebezpiecznie, ale exit node jest
bezpieczne. No i teraz pytanie brzmi – dlaczego ludzie utrzymują exit nody, dlaczego za to płacą,
dlaczego kupują dedyki i zupełnie nic za to nie chcą? Jedni dla idei, bo jest idea na przykład wolność
słowa, wspieranie właśnie krajów, które są cenzurowane, a inni, dlatego żeby właśnie łapać
przestępców, którzy handlują nielegalnie coś na przykład w necie, czyli są utrzymywane przez tak
zwane trzy literówki, na przykład exit nody. A są ludzie, którzy z tego zrobili sobie biznes, czyli po
prostu postawię sobie exit noda i będę słuchał, jak się logujesz, co robisz, zbierał statystyki, a być
może podmieniał ci ruch sieciowy, czyli jak klikasz na przykład, pobierz najnowszą grę, to ci ściągnę
execa, ale nie tego, co chciałeś, tylko podrzucę ci swojego, na przykład nie, na tej zasadzie. Więc
można powiedzieć, że niesie ta sieć ze sobą sporo zagrożeń, ale z założenia jest bezpieczna.
[00:25:00]
Jakub Mrugalski: Bezpieczna w rozumieniu, nie powinni ciebie namierzyć, nie powinni dowiedzieć
się, co przesyłasz no, ale można tu różne wpadki zaliczyć. Jeżeli chodzi o te wpadki związane z Torem,
no na kilku warstwach można się przejechać. Warstwa pierwsza, to jest taka pobieramy Tor
Browsera. No i skąd pobieramy? No, wpisujemy w Google, dostajemy i okej. Pytanie, czy pobrałeś
oryginalnego Tor Browsera, niezmodyfikowanego na przykład przez FBI przykładowo, nie. Więc
zawsze pobieramy to z oficjalnej strony projektu. Druga sprawa, Tor Browser to nie jest VPN i o tym
ludzie zapominają. Dlaczego tak porównuję, VPN uruchamia nam tunel, tunelowanie w sensie routing
z całego systemu na zewnątrz. Wszystko, co dzieje się w systemie, jest tunelowane i wysyłane gdzieś.
W przypadku Tor Browsera to, co jest w Browserze jest tunelowane, czyli jeżeli uruchomię sobie na
przykład komunikator, to mój komunikator nie idzie przez Tora, więc. Da się oczywiście zrobić, by
szedł, ale w domyślnej konfiguracji Tor Browsera coś takiego nie idzie. Czasami ludzie mają takie
wpadki, że na przykład pobierają sobie jakieś tajne dokumenty z Tora. Pobieram jakiś dokument typu
lista osób, lista wyciekniętych haseł z serwerów A, B, C i to jest plik Worda. Pobieram sobie to,
zapisuję na dysku, klikam dwa razy i, co się teraz dzieje? Okazuje się, że w środku tego dokumentu
jest zamieszczony jakiś obrazek ładowany online. I ten obrazek leci już z mojego dysku, z mojego
łącza, a nie z Tor Browsera, jestem zdeanonimizowany. Więc, jak widzisz, tutaj cały czas jest ludzki
czynnik. To człowiek się pomylił, to nie jest sieć źle zaprojektowana. Więc, gdyby się chciało korzystać
z Tor Browsera, to ja myślę, trzeba zaliczyć szkolenie z korzystania z tego Browsera, bo to nie jest
takie proste, jak się wydaje. Niektórzy stosują coś takiego, jak VPN połączony z Tor Browserem. Ale tu
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mamy dwa połączenia, bo jest na przykład Tor przez VPN, jest VPN przez Tora. I teraz, którego lepiej
używać? No, to zależy, przed kim chcesz się chować. Bo na przykład, jeżeli chcesz ukryć, co nam daje
na przykład Tor, który jest przepuszczony przez VPN? No to daje nam to to, że nie widać, że my
korzystamy na przykład z Tora, że my się łączymy z exit nodami, jest to transportowane na przykład
do Panamy i z Panamy łączymy się z Torem. Jak w naszym kraju na przykład jest nie wiem, kara
więzienia za używanie Tora na przykład, no to w tym momencie transportujemy się i jest problem z
głowy. Ale teraz, czy pozbyliśmy się problemu, że exit nody nas podsłuchują, modyfikują i tak dalej?
No nie. Więc można zrobić drugą rzecz, czyli można zrobić VPN przez Tora. I teraz, co nam to daje?
Daje nam to to, że exit node wypuszcza na zewnątrz szyfrowany VPN ruch i łączy się z naszym exit
nodem. I w tym momencie, no już exit nody nam nie zagrażają. Na tej zasadzie to działa, więc. Tylko
znowu nasz dostawca internetowy wtedy widzi, że korzystamy z Tora. Da się to w pewnych
warunkach wykryć, bo ogólnie Tor został zaprojektowany w ten sposób, że wygląda jak normalny
ruch https , powinien być nie do wykrycia. Ale w praktyce powstały już narzędzia, które umożliwiają,
no przez głęboką analizę pakietów stwierdzić, ten gość używa Tora. No i jak to wygląda, no. Tor nie
jest zbyt popularny w rozumieniu wśród normalnych ludzi. No i teraz szukamy przestępcy. Po czym
poznać przestępcę? No to jest coś takiego jak byśmy dla zachowania anonimowości chodzili po galerii
handlowej z workiem na głowie. Po czym poznać przestępcę? Ma worek na głowie, nie, na tej
zasadzie. No to tak samo, ty uruchamiasz teraz Tora, żeby być anonimowym. Jedną z tych dwóch
rzeczy trzeba wybrać, albo chcę być bezpieczny, albo anonimowy, albo chcę ukryć działanie Tora,
albo chcę ukryć pakiety będące w Torze. Nie da się dwóch naraz, nie da się zrobić VPN over Tor over
VPN. Czymś za to zapłacimy.
Prowadzący: A słuchaj, właśnie, jak z poziomu użytkownika końcowego rozpocząć korzystanie z sieci
Tor? Już abstrahując od tego, że bardzo często jest to po prostu tak, jak wspominasz, no po prostu
jakiś wymysł ludzi, którzy no chcą po prostu spróbować tak, powiedzmy korzystać?
Jakub Mrugalski: Ściągnąć Tor Browsera. Ściągamy Tor Browsera z oficjalnej strony, czy to jest Tor
Browser, czy to jest na przykład OperaTor, czyli połączenie przeglądarki Opera z Torem na przykład,
no i po prostu używać. W zasadzie tyle. Tylko też znowu musimy podjąć decyzję, co my chcemy
osiągnąć. Bo jak jesteśmy po prostu ciekawi, jak wygląda Tor, to możemy to zrobić prościej. Są bramki
na przykład w internecie dostępne, które zupełnie nie zapewniają prywatności, bezpieczeństwa,
niczego, ale pozwalają czytać zawartość Tora. Czyli to jest takie web to onion nazwijmy, na tej
zasadzie. I można sobie poprzeglądać, jeżeli tylko na tym nam zależy i nie chcemy wzbudzać jakichś
podejrzeń na zasadzie – dlaczego ten gość zainstalował Tora, dlaczego on się połączył, dlaczego on
coś tam. Po prostu, czysta ciekawość, wchodzimy, robimy, nie. Na tej zasadzie.
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Prowadzący: A słuchaj, dla wielu Tor kojarzy się z takim wiesz – wow, Dark Webem i tak dalej tak,
treściami właśnie zakazanymi i tak dalej. Czym jest właśnie Dark Web i czym różni się od klasycznej
części świata internetu?
Jakub Mrugalski: Jeżeli chodzi o normalne korzystanie z internetu, czyli z weba na przykład, bo to jest
najpopularniejsza usługa w sumie, no to mój komputer za pomocą przeglądarki poprzez tam dns
namierza serwer i następnie łączy się z tym serwerem, port 80 albo 443, robi tam jakiegoś i mam
połączenie, koniec. I teraz, co się dzieje? Ja wiem, z kim się łączę, a ktoś wie, kto się z nim połączył.
Jest to takie połączenie nazwijmy, takie point to point. W przypadku usług ukrytych, czyli ten hidden
services w Torze, nikt nie wie, z kim się łączy i nikt nie wie, kto się połączył. Zasada działania ukrytych
serwisów jest w zasadzie taka sama jak Tora.
[00:30:00]
Jakub Mrugalski: To, co powiedziałem wcześniej. Czyli mamy wejściowy note, mamy pośredniczący i
wyjściowy to teraz wyobraźmy sobie, że mamy to samo odbite lustrzanie. Jak to działa? Jest po
prostu jeden użytkownik Tora, który świadczy usługę, jest drugi, który chce tę usługę mieć. No i teraz
dzieje się coś takiego, że ten początek wygląda dokładnie tak samo, czyli cześć chciałem się połączyć i
tak dalej, tylko exit node nie wychodzi poza sieć. Nie jest nagle plain textowy i tak dalej, tylko on
wtedy ma coś takiego, to się IP nazywa, czyli punkt spotkania po polsku na tej zasadzie. I teraz, na
czym to polega? Każda usługa ma swój punkt spotkania nazwijmy w takim głównym katalogu
wymienionym. Jakby to porównać? Wygląda to tak. Jakbym ja chciał się spotkać z jakimś kolegą i
sprzedać mu coś nielegalnego. Mówię - spotkajmy się za garażami, ok? I teraz no trochę strach iść
samemu za garaże, więc wysyłam swojego pośrednika. To jest ten relay node. I on idzie tam z moją
wiadomością, tam z kasą na przykład i teraz ten gość, który sprzedaje on mówi – no ja też nie pójdę
za garaże, bo mnie złapią, nie. Więc on bierze swojego pośrednika i wysyła do punktu spotkania. I on
tam ma na przykład towar. I teraz ci, co przyszli, oni wiedzą tylko, że wysłał ich jakiś entry node, ale
entry node to nie jestem ja. To jest jeszcze pośrednik, który zapłacił temu jednemu i teraz chodzi o to,
że nie da się dojść ani w jedną stronę, ani w drugą stronę, kto dał ten towar i kto kupił ten towar.
Każdy zna tylko po prostu w jedną stronę komunikację, więc w dużym uproszczeniu na tym to polega.
I oczywiście na każdej warstwie mamy cały czas ten onion routing, to znaczy znowu oplatamy ten
towar nazwijmy jedną warstwą, drugą warstwą, trzecią warstwą i potem wracamy, zdejmujemy. No
jest to skomplikowane, ale da się to tak dość prosto zrozumieć właśnie poprzez sprzedaż nielegalnych
rzeczy za garażami. Okej.
Prowadzący: Analogię widzę oczywiście.
Jakub Mrugalski: No to na tym polega w zasadzie ukryte serwisy w Torze.
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Prowadzący: Słuchaj zostawmy na razie Tor. Przejdźmy do nośnika, który jest naprawdę mega, mega
popularny, tak. A mianowicie wiadomości e-mail. Szyfrowanie wiadomości e-mail. Nadmierne
pobudki, czy już standardowe realia szczególnie w ostatnich czasach? Jak zmieniło się postrzeganie
bezpieczeństwa przesyłanych informacji tak powszechnym nośnikiem, jakim jest poczta e-mail?
Wiesz, no proste przypadki jak przesyłanie nie wiem zahasłowanego załącznika i przesłanie go później
albo o zgrozo w tym samym mailu tego hasła do archiwum, bądź, bądź w ogóle całkowicie no, no,
wiesz, o co mi chodzi tego typu różne dziwne przypadki, które plain textem, tak jak mówisz, no są
wysyłane.
Jakub Mrugalski: Jasne. Znaczy powiem tak ja u swoich znajomych akurat nie zauważyłem jakieś
takiej mody na szyfrowanie e-maili. Są tacy nazwijmy to zdziczali ludzie, którzy właśnie używają
szyfrowania za każdym razem do każdego tam klucz publiczny, prywatny na tej zasadzie nie będę z
tobą korespondował, jak nie dasz mi klucza, na tej zasadzie. Ale powiedzmy tak, u normalnych ludzi
tego nie widzę, więc chodzi mi o to, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo przesyłania danych zauważyłem
jednak coś takiego, że ludzie, gdy wymieniają tajne informacje, to w tym momencie już przerzucają
się na takie myślenie typu - to może wyciec i to jest dobre, bo może nie używają na przykład jakiegoś
tam PGP , ani nic takiego, tylko używają na przykład Zipa na hasło. A hasło często dostaję na przykład
od jakiś klientów wysłane smsem, czyli innym kanałem. I to jest dobre na zasadzie, nie, że samo
postępowanie jest dobre, ale ta świadomość, że normalna nietechniczna osoba chcąc przesłać mi
tajne dane, ona wie, że to może wyciec i ona wie, że wszystko, co daje do internetu, no poniekąd jest
publiczne. Ktoś może na jej skrzynkę wejść, ktoś może na moją skrzynkę wejść prawda, na tej
zasadzie, więc jak najbardziej to może działać. Jeżeli chodzi o samo szyfrowanie wiadomości, ja
stosuję szyfrowanie wiadomości, ale…
Prowadzący: No, bo tutaj mówimy o takim typowym zapobieganiu tak jak mówisz, no to nie mówimy
o szyfrowaniu, że ktoś po prostu jest na tyle fajnie ogarnięty, że jest w stanie na przykład Ci hasło
wysłać smsem bądź jakimś innym komunikatorem, tak żeby to było całkowicie inne źródło.
Jakub Mrugalski: Jasne. Ja na przykład używam szyfrowania, w jakim celu. No, jestem pentesterem,
robię raporty i opisuję w raportach krok po kroku jak włamać się do klienta. No, fajnie byłoby to nie
wysłać plain textem, tylko jednak zaszyfrować, to klientowi byłoby bardziej, no komfortowo nie. Więc
do takich celów jak najbardziej używam szyfrowania. Ale jak piszę do kolegi, do żony na przykład, no
to tego nie szyfruję. Jedna rzecz, którą można przemyśleć, jeżeli ktoś nie chce iść w szyfrowanie, jest
coś takiego jak podpis cyfrowy. W sensie podpisywanie za pomocą swojego klucza publicznego,
prywatnego na tej zasadzie wiadomości, bo pytanie czy my boimy się treści na przykład, że wycieknie,
czy my boimy się na przykład, że ktoś zmodyfikuje naszą wiadomość. Bo na przykład chcemy przesłać
jakąś informację, bardzo ważną informację, na przykład informacja typu - na jaki numer rachunku
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zapłacić za pentest. To jest, czy ta informacja jest tajna? No nie, ale no, ja mój numer konta mogę na
stronie internetowej podać nie, ale gdyby ktoś zmodyfikował tę informację podczas przesyłki, no to
jest naprawdę kiepsko, no, bo ja nie będę miał za co jedzenia kupić, nie. Więc w takim razie w tym
momencie mogę cyfrowym podpisem podpisać to coś i ta osoba wie, że to, co wysłała, to, co ja
wysłałem naprawdę pochodzi ode mnie i po środku nie było jakiegoś ataku typu man in the middle ,
ktoś to zmienił i wtedy jest okej, nie. Więc tutaj no, co nam daje na przykład podpis cyfrowy w
stosunku do szyfrowania? Jeżeli dajemy szyfrowanie, no to osoba po drugiej stronie musi tak
naprawdę, no dokonać jakiegoś aktu odszyfrowania. Musi wiedzieć jak, jak, po prostu jest to
uciążliwe, bo tak, tak naprawdę to nie jest też takie proste. To się zmienia oczywiście, ale to nie jest
też takie proste. Dla mnie to jest coś takiego jak, dam takie porównanie dziwne – kody QR.
[00:35:03]
Jakub Mrugalski: Obecnie stosowanie kodów QR jest dziecinnie proste. Wyciągasz smartfona
pstrykasz i tyle. A teraz jak powstawały kody QR, no to były reklamowane - to jest super proste, po
prostu mówisz komuś, co to jest kod QR na początku, następnie namawiasz go do tego, aby ściągnął
aplikację do kodu QR, następnie mówisz mu gdzie takie kody QR można znaleźć, potem mówisz mu
jak się skanuje te kody i gotowe, nie. I mniej więcej tak to wygląda, jeżeli chcemy namówić klienta na
to żeby korzystał z szyfrowanej poczty. Ale ja wierzę, że to dojdzie do takiego punktu, jak właśnie
doszło do kodów QR. Wszyscy mają to w standardzie po prostu, nie. Ja, teraz na przykład jakąś tam z ,
jest coś takiego jak PGP mail chyba to się nazywa, taki plugin. I tam w zasadzie jest jedna ikona. Chcę
wysłać raport, klikam szyfruj i koniec. No, tu nie trzeba mieć jakiegoś doktoratu z informatyki, nic
takiego, po prostu jedna ikona i gotowe, ale nie wszędzie jest to takie proste. Czasami trzeba coś w
terminalu wpisać, czasami trzeba wiedzieć, co to jest jakieś repozytorium kluczy, więc no, ta
technologia jeszcze nie jest na poziomie normalnych ludzi. Warto się zastanowić jednak, czy my to
chcemy używać i czy na przykład my to potrzebujemy używać. Są na przykład serwisy no typu
ProtonMail albo Tutanota, albo tego typu rzeczy, które mogą nam zapewnić jakieś szyfrowanie na
poziomie samej usługi. Same mogą na przykład podpisywać cyfrowo i dla nas to będzie
transparentne, czyli my nie rozumiemy technologii, my nie wiemy, o co chodzi, my nie umiemy
zadbać o prywatność, ale oni umieją. Znowu to jest delegacja odpowiedzialności gdzieś indziej. No,
jeżeli ufamy protonowi na przykład, no to deleguję tam. No, ale na przykład to jest jakieś rozwiązanie
dla osób nietechnicznych albo na przykład dla dziennikarzy, którzy no nie chcą się za bardzo wgryzać
w takie coś, a jednak chcą być trochę bezpieczniejsi.
Prowadzący: Jakub teraz przeskakując do kolejnej, kolejnego elementu typowo sieciowego w tym
momencie NAT - Network Address Translation tak, który jak to mawiał mój instruktor nie jest w
żaden sposób mechanizmem bezpieczeństwa, on tak zawsze mówił, bo nie jest takie oczywiście jego
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założenie. A jednak, no w pewnym sensie ogranicza dostęp i widoczność w naszą sieć lokalną. Co z
urządzeniami, które są podłączone do sieci po adresie publicznym, często w przypadku prostych
urządzeń IOT, no bez odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa tak naprawdę?
Jakub Mrugalski: No, co nas może czekać? Może nas czekać to, że mamy nazwijmy nielegalnego
użytkownika dodatkowego albo na przykład nasza jakaś maszynka typu NAZ , będzie miała
dodatkowy backup gdzieś zrobiony na świecie. Więc, no może nas coś niemiłego spotkać. Tak, jak
wspomniałeś jest coś takiego jak SHODAN. SHODAN, czyli wyszukiwarka, która na przykład może
przeszukiwać konkretne urządzenia w konkretnej tam podsieci na przykład. Może mu powiedzieć na
przykład - szukaj niezabezpieczonych drukarek, szukaj routeru, szukaj czegoś tam. Więc jak
najbardziej, jeżeli usługę, usługa, jeżeli urządzenie IOT dowolne podpięte do internetu jest dostępne z
tego internetu, no to na nas tak naprawdę ciąży to, żeby to zabezpieczyć. Jeżeli jesteśmy schowani za
NATem, to trochę mniej problemów tutaj jest. Mówię trochę mniej no, bo tak naprawdę
bezpośrednio z internetu do środka NAT się nikt nam nie wbije. Ale są metody takie, że na przykład
my otworzymy sobie tunel na zewnątrz tego NAT i na przykład będzie komunikacja z nami. Więc
znowu będzie tutaj czynnik ludzki typu - ściągnąłeś coś, kliknąłeś coś, źle skonfigurowałeś, na tej
zasadzie, więc ja bym nie traktował czegoś takiego jak NAT, jako jakikolwiek termin związany z
security. To jest po prostu pewna technologia sieciowa, która ma rozwiązać pewne problemy, a te
problemy, to nie jest security. To nie powstało do security, to nie ma służyć security. Więc wrzucając
to do worka security no, no można no, ale to nie do tego służy.
Prowadzący: Tak samo, to tak, jak właśnie na samym wstępie mówiłem, że wiele razy od instruktora
słyszałem, że to nie jest żaden mechanizm bezpieczeństwa i w taki sposób go proszę nie traktować.
Jakub Mrugalski: No oczywiście, w pełni się z tym zgadzam, nie ma to nic wspólnego z security.
Prowadzący: Słuchaj, a teraz jeszcze przechodząc do tematu, który, no w pewnym sensie może już
zaczyna być delikatnie passe tak, ale anonimowość przy hostowaniu plików, chociaż myślę, że nie do
końca no, bo teraz trochę troszeczkę po prostu chyba uwaga się skupiła na innym rodzaju hostingu.
Powiedzmy sobie szczerze, no świat na przykład torrentów, no nie jest już tym samym, co kiedyś, ale
no właśnie błędne myślenie o anonimizacji przy procederach związanych z hostowaniem plików
przez, przez użytkowników. Jak to w tym momencie wygląda?
Jakub Mrugalski: Konkretnych nazw usług Ci nie powiem, ale ostatnio tak, jak badałem sobie rynek
powstało sporo takich usług właśnie typu punkty zrzutu między informatorami, a na przykład
osobami, które piszą artykuły, czyli właśnie no, no nazwijmy to dziennikarzami, w sensie śledczymi,
na tej zasadzie. Więc są oczywiście takie usługi, które dają nam pewne bezpieczeństwo, że jak damy
gdzieś plik, to ten plik w teorii będzie przesłany w miarę w anonimowy sposób, będzie dostarczony
do kogoś w miarę w anonimowy sposób, ale znowu to jest informacja taka znak zapytania czy firma,
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która oferuje tę usługę naprawdę nie wie, gdzie jest jedna strona, gdzie jest druga strona. Znowu
przerzucenie odpowiedzialności na kogoś. Ja bym powiedział tak, że czasami upload, znaczy czasami,
zawsze uploadując coś do internetu, jakiś ślad gdzieś zostanie. Jest ślad, na zasadzie ile danych
przesłaliśmy, z kim się łączyliśmy, gdzie był właśnie jakiś entry node jakiegoś Tora, na tej zasadzie.
Oczywiście można zrobić coś takiego jak, no level paranoja bym powiedział połączenia, czyli
uruchamiam sobie Tora, w środku uruchamiam sobie VPNa, korzystam z serwera, który anonimowo
dostarcza pliki.
[00:40:00]
Jakub Mrugalski: Następnie ten plik, który tam rzucam jest zaszyfrowany załóżmy za pomocą zipa z
hasłem, hasło przesyłam zupełnie anonimowo, no nie ze swojego telefonu smsa wiadomo, tylko
zupełnie innym kanałem. No i można taki level paranoja nazwijmy udostępnienia osiągnąć, tylko
znowu pytanie brzmi - po co i przed kim się chowamy?
Prowadzący: Jakub właśnie jakieś takie z Twojego punktu widzenia best practices, aby z jednej strony
uzyskać racjonalne wiesz, ukrycie pewnych elementów, które no nie chcielibyśmy może przedstawiać
światu zewnętrznemu, które mogą powodować tutaj później po pewnym czasie, no pewne problemy
związane z bezpieczeństwem, ale żeby nie wchodzić tak, jak wspominasz na jakiś tam level paranoja,
tak.
Jakub Mrugalski: Znaczy powiem tak, ja mam takie dziwne podejście, ale ja uznaję tak - wszystko, co
daję do internetu uznaję za publiczne. Czyli to, co nie jest szyfrowane uznaję, że może kiedyś stać się
publiczne. Teraz pytanie brzmi, czy ja chcę, żeby to było publiczne. Nie chcę, to szyfruję, na tej
zasadzie. Jeżeli nie chcę jakąś wiadomość, żeby została opublikowana kiedyś, bo biorę pod uwagę,
ktoś kiedyś może na przykład nie wiem, ukraść mój komputer. Nie, że włamać się haker czy coś, tylko
po prostu powie mi na dworcu dawaj komputer i tyle, muszę mu oddać, a w tym momencie na
przykład byłem zalogowany na komputerze, był otwarty, nie. Ma dostęp do mojej skrzynki. Pytanie,
czy ja się zgadzam na to żeby on to odczytał. Więc trzeba brać pod uwagę takie skrajne casy. Czego ja
się obawiam, przed kim ja się bronię, bo ja na przykład, no nie boję się trzyliterówek z Polski na
przykład. Nie robię jakiś tam złych rzeczy typu ABW, żeby tam CBŚ i inne takie rzeczy się mną
interesowały. Ale na przykład, no niektóre rzeczy tak, jak powiedziałem raporty z pentestów
wolałbym ukrywać. Więc tak jak powiedziałem wcześniej to, co daję do internetu jest publiczne i
teraz za każdym razem biorę sobie pod uwagę - czy ja naprawdę chcę to do internetu dać. Bo wiem,
że na przykład, jeśli korzystam z jakiegoś serwisu to być może ktoś skojarzy ten serwis poprzez
właśnie jakieś korelacje typu poprzez jakiegoś , poprzez jakiegoś , na tej zasadzie z innymi moimi
działaniami w sieci i jeżeli ja nie chcę być skojarzony to albo tego nie robię, albo zakładam to konto w
jakiś lepszy, mądrzejszy sposób, nazwijmy, na jakieś lewe dane, na tej zasadzie. Więc, no nie powiem
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jakiś takich konkretnych porad typu zrób to, aby być bezpiecznym. Nie będę namawiał nikogo na
pewno, żeby cały czas siedział na VPN. Nikt tego nie będzie robił, spowolnimy sobie neta, może to nie
będzie też sensu. A poza tym namawiać kogoś nie korzystaj z polskich dostawców sieci tylko leć przez
Panamę no to, to nie brzmi za dobrze, prawda. Więc, no raczej tego też nie będę robił. Wolałbym
takich porad nie dawać. Raczej z rozsądkiem po prostu zastanowić się, co ty do sieci dajesz i może nie
dawać czasami.
Prowadzący: Podchodźmy w takim razie właśnie z rozsądkiem do tego, co robimy w sieci z naszymi
danymi. Moim i Państwa gościem był Jakub unknow Mrugalski. Jakub jeszcze raz wielkie dzięki za
Twoją obecność i za rozmowę.
Jakub Mrugalski: Dzięki.
Prowadzący: Do kolejnego odcinka. Cześć.
Jakub Mrugalski: Cześć.
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