
 LEITA Á DV.ISÁskrift | Fréttaskot | Auglýsingar | Fyrir farsíma Reykjavík: 13.5° 4m/s N

Fréttir Sport Fólk Blogg Brennidepill Menning Sandkorn Leiðarar Neytendur Lífsstíll Skrýtið Stjórnlagaráð Pjattrófurnar

Mest lesið

Í dag  Nýtt  Núna  Vikan

Óli Stef ætlaði að kaupa skrokk1.

„Lenti í nokkrum einstaklingum sem eru ekki alveg

heilir á geði“

2.

Viggo Mortensen kveður Georg Guðna3.

Gwyneth Paltrow ber að ofan í Vanity Fair4.

Reyndu að myrða afa sinn til að fá arfinn5.

Áttburamamman hatar börnin sín6.

Settist í stjórn framtakssjóðsins eftir gjaldþrot7.

Blogg

Djísús kræst!
Jennýjarblogg

Ætlar Google að
steinrota
Facebook

Tæknibloggið

Fyrir hvað er
verið að borga?
Valur Gunnarsson

DABBAGLÆPIR
Skáldið skrifar

Molar um málfar
og miðla 644
Eiður Guðnason

Íslendingar borga
minna
Ef það sé ekki lekkert...

Pdf skjöl í flettirit
Tæknibloggið

Hr. Þvagleggur
færir sig upp á
skaftið

Jennýjarblogg

Molar um málfar
og miðla 643
Eiður Guðnason

Þau sendu mig
inn í ESB
Eyþór Jóvinsson

Sandkorn

Sveinn Andri
dregur sig í hlé
Lögmaðurinn margfrægi

Sveinn Andri Sveinsson

hefur dregið sig í hlé úr

sviðsljósinu eftir að hafa

verið á allra vörum

undanfarið ...

Meira »

ELDRI SANDKORN
Leiðtogar styðja Ingva

Hrafn

„Hjáveituréttlæti“

Borgars

Samsæriskenning um

Baugsfeðga

Leiðari

„Ertu ekki
í
klúbbnum?“
Jón Trausti Reynisson

„Það var bara

eins og

eigendurnir

væru

kynþáttahatarar,“ sagði

breski

kaupsýslumaðurinn

Gareth Guiver í samtali

...

Meira »

Eldri leiðarar
Við erum að missa

það

Óheiðarleiki Lýðs

Fólk sem meiðir börn

Aðalsteinn Kjartansson adalsteinn@dv.is 16:49 › 29. JUNE 2011

Café Paris notar Netvörðinn hjá Símanum. Mynd úr safni. MYND DV / SIGURÐUR

GUNNARSSON

Forrit frá símanum sem gengur undir nafninu Netvörðurinn er á byggt á

Webesense lausn sem tölvunarfræðingur segir að visti netnotkun manna, en

forritið er selt undir þeim formerkjum að það loki fyrir ákveðnar óæskilegar

síður. Forritið er notað á ýmsum kaffihúsum á Íslandi og þar á meðal Café

París. Líklega hafa einhverjir starfsmenn Símans aðgang að gögnunum sem

safnast með Websense.

Bjarni Rúnar Einarsson, íslenskur tölvunarfræðingur sem meðal annars

hefur starfað fyrir Google, uppgötvaði þetta fyrir hendingu þegar hann var að

reyna að skoða Facebook í gegnum örugga tengingu á Café París.

„Websense hlerar öll samskipti þeirra sem nota opið þráðlaust net Café

París og býr til skrá yfir hver sótti hvað, og hvenær. Jafnframt er líklegt að

Websense hindri aðgang manna að vissum vefsíðum, enda er þetta í

grunnin ritskoðunartæki sem yfirleitt er réttlætt með vísun í klám eða

tölvuöryggi,“ útskýrir Bjarni Rúnar. Hann tekur þó fram á bloggi sínu að hér

sé líklega um mistök hluteigandi aðila að ræða.

Bjarni segir að almennt verði notendur ekki varir við að þeir séu undir eftirliti

af þessu tagi.

Grétar Ingi Berndsen, rekstrarstjóri Kaffi París, segist ekki vita hvort að hið

umrædda forrit visti sérstaklega skrár um netnotkun viðskiptavina á

staðnum.

„Ég vildi bara vera með gott wifi, en þó ekki þannig að það sé verið að

misnotað það,“ segir hann og nefnir í því samhengi að sumir hali niður

bíómyndum og öðrum skrám af netinu. „Okkur var skaffaður einhver

búnaður til þess – ég veit ekki hvað þetta forrit gerir nákvæmlega,“ segir

hann og nefnir að forritið sé samkvæmt Símanum notað til þess loka fyrir

óæskilega netnotkun og ákveðnar síður.“

„En það er fráleitt að Café París sé að njósna um viðskiptavini sína. Ég get

ekki boðið upp á Wifi án þess að hafa einhvers stjórn á netumferðinni.“

Hér má sjá bloggsíðu Bjarna.
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Skrifa athugasemdBirta sem Bjarni Rúnar Einarsson (Breyta)

Bæta við ummælum...

Birta á Facebook

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 ára

Gaman að sjá fréttinni breytt svo Café París fái nú að svara fyrir sig. Mig langar helst að vita hvernig í
ósköpunum Símanum dettur í hug að það sé í lagi að bjóða svona lausn á opnu almenningsneti þar
sem ekki er hægt að sinna lögbundinni tilkynningarskyldu um að hlerun sé í gangi.

 · Líkar þetta · Svara · Unsubscribe · 19 hours ago1

Björgvin Ragnarsson · 25 ára

Mig langar helst að vita hvernig Símanum dettur í hug að falsa SSL skilrík eins og þú
bloggar um http://bre.klaki.net/blog/2011/06/27/. Þeir pota sér inn í dulkóðuð samskipti á
milli þín og facebook og er ekki hægt að kalla annað en hlerun.

Líkar þetta · Svara · 19 hours ago

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 ára

Ég ætla einmitt að senda P&F fyrirspurn, þetta er grátt svæði. Það er hinsvegar almenna
reglan að ekki megi hlera nema fólk sé upplýst um það að fyrrabragði, sem var klárlega
ekki tilfellið. Hver ber ábyrgðina og svo framvegis er aukaatriði, aðalatriðið er að það var
ekki og er ekki í lagi að hlera fólk án þess að það sé upplýst um það. Og auðvitað ættu
menn að reyna að halda hlerunum og skráningum í lágmarki, af persónuverndarástæðum.

Líkar þetta · Svara · 18 hours ago

Björgvin Ragnarsson · 25 ára

Í það minnsta er Síminn að hvetja til óöruggrar netnotkunar ef þeir ætlast til þess að fólk
samþykki fölsuð skilríki.

Líkar þetta · Svara · 18 hours ago

Gunnar Grímsson ·  Top Commenter

Verst að upprunalegi tengillinn hætti að virka hjá þeim :(

Like · Reply · 18 hours ago

Jóhannes H Laxdal · System Engineer hjá Síminn

Ætli maður verði ekki að henda þessu inn hérna líka fyrst þeir breyttu fréttinni.

Þetta er engin frétt. Netvörðurinn er ætlaður til að loka á óæskilegar/hættulegar síður [og umferð í
gegnum torrent með fleiru], enda ER þetta ritskoðunartæki og selt sem slíkt. "Með Netverði Símans er
hægt að loka fyrir óæskilega vefumferð og tryggja öruggari netnotkun í fyrirtækjum. Netvörðurinn lokar
á vefsvæði sem eru sýkt og hleypir notendum ekki inn á þau." og einnig er (AFAIK) hægt að loka á
þær vefsíður sem óskað er eftir [í gegnum viðmótið]. Hægt er að lesa um Netvörðinn hérna
http://www.siminn.is/fyrirtaeki/internet/oryggi/netvordurinn/ , og er þetta hliðstæð lausn og Netvarinn
fyrir einstaklinga : http://www.siminn.is/einstaklingar/netid/oryggi/netvari/

 · Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 19 hours ago1

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 ára

Jamm, og hlerun og ritskoðun er almennt óheimil nema menn sinni nokkuð ítarlegri
tilkynningarskyldu (á vinnustöðum). Það er alls óvíst að þetta sé yfir höfuð löglegt svona á
almenningsnetum, en það er svo sem ekki okkar að skera úr um það.

 · Líkar þetta · Svara · 19 hours ago2

Jóhannes H Laxdal · System Engineer hjá Síminn

Ég veit nú ekki mikið um lögin í þessu tilviki, en mér finnst bara ekkert óeðlilegt að
fyrirtæki stjórni því hvað má og má ekki gera á sínum netaðgangi burtséð frá því hvort það
sé opinn aðgangur inná það eða ekki. Enda væri [að mínu mati] óábyrgt af fyrirtæki að
veita frjálsan og ótakmarkaðan aðgang fyrir hvern sem er á opnu neti þar sem viðkomandi
fyrirtæki er ábyrgt fyrir því sem fram fer á þeirra internettengingu.

 · Líkar þetta · Svara · 19 hours ago2

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 ára

Það er einmitt rangt. Það er skýrt í lögum að ef um óheftan aðgang er að ræða, þá er sá
sem veitir aðganginn EKKI ábyrgur. Hinsvegar um leið og menn setja svona síu í gang, þá
gilda ákvæðin ekki lengur. Ef ég kemst framjá síunni og í óæskilegt efni á Café París, þá
má einmitt vera að þeir séu ábyrgir, eða Síminn, eða báðir. Ef sían væri ekki til staðar
væru þeir lausir allra mála.

 · Líkar þetta · Svara · 19 hours ago5

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Ég vísa í viðkomandi lagagreinar á blogginu mínu um þetta, http://bre.klaki.net/blog/
2011/06/27/

 · Like · Reply · 19 hours ago1

Dui Sigurdsson · Tehnician at On-Waves

stórt og gott plakat.

Like · Reply · 19 hours ago

Hreiðar Ólafur Arnarsson · Menntaskólinn við Sund

Líklega hefur Google aðgang að öllum persónulega póstinum þínum á gmailinu þínu...

Like · Reply · 18 hours ago

Helgi Már Sæmundsson · Síminn

Þetta er ekki neitt, Síminn gæti auðveldlega komist inn í og afkóðað upplýsingar sem fara
um SSL án þess að notendur verði þess varir.
Þá erum við að tala um einkabanka og tölvupóst osfv, þá er orðið gaman! :)

 · Like · Reply · 18 hours ago1

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Helgi: Ég held þetta sé ekki satt, nema Síminn sé kominn með root CA skilríki. Er Síminn
með svoleiðis? Þetta sem þú lýsir er hinsvegar algengt á vinnustöðum þar sem
Websense og sambærileg tól eru í notkun. Mig grunar að fólk sé almennt ekki meðvitað
um hversu öflugar þessar njósnagræjur eru.

Like · Reply · 18 hours ago

Jóhannes H Laxdal · System Engineer at Síminn

Jæja, búinn að lesa yfir þessi lög sem þú vísar í.

Hvað lög 2002/30 varðar þá ertu á villigöngum með að vísa í 12.3 og 16 útaf
tilkynningarskyldu. 12.3 fjallar um takmörkun á ábyrgð, sem á réttilega við í þessu máli og
ég vissi ekki af svo alltaf lærir maður eitthvað nýtt. En hvað 16gr varðar (Tilkynning til
þjónustuþega) þá er verið að vísa í tilkynningarskyldu útaf brottfellingu/hindrunar aðgangs
að gögnum í samræmi við 14.gr. 14.gr. fjallar um takmörkun ábyrgðar þjónustuveitenda ef
hann fjarlægir/hindrar aðgang að gögnum sem hann *hýsir* (ekki miðlar) án tafar í
samræmi við liði þeirrar greinar.

Hvað 47.gr. Laga 2003/81 varðar þá flækist þetta, lögin heimila hlustun/hlerun (sem er
nauðsynlegt til að netsíur virki) með samþykki og vitund notanda, samþykkið er
væntanlega í skilmálunum sem Café Paris samþykkti þegar þjónustan var keypt. En það á
þá bara við um samskipti milli Café Paris og Símans, þeir sem nota þráðlausa netið vita
ekki af þessu og hafa því ekki gefið samþykki.

Einföld leið til að leysa þetta væri að hafa plagg einhverstaðar á staðnum með einföldum
skilmálum um að viðkomandi fyrirgeri réttindum sínum varðandi þetta við notkun á netinu.

Ég efast um að þetta komist á hreint nema einhver ákveði að kæra Café París útaf þessu.

Like · Reply · 18 hours ago

Jóhannes H Laxdal · System Engineer at Síminn

Hafa nú farið ýmsar samsæriskenningar um internetið varðandi það að SSL dulkóðun
verði aldrei sterkari en svo að CIA geti ekki afkóðað hana í rauntíma með brute force :)

Like · Reply · 17 hours ago

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Önnur einföld lausn væri að setja portsíu til að stoppa niðurhalið, og hætta að ritskoða
vefnotkunina.

 · Like · Reply · 17 hours ago1

Trausti Þór Friðriksson · Hafnarfjörður

Sæll Bjarni. Þetta er auðvitað mikilvægt umræðuefni Það er nokkuð um rangfærslur í
blogginu þínu, í skrifum þínum og í frétt DV sem ég nenni ekki á þessari stundu að fara
yfir. Vildi bara koma mínum sjónarmiðum á framfæri.

Netvörðurinn er bæði portsía og content filtering sía. Auk þess sem þetta hefur reynst
mjög dýrmæt vörn gegn malware sem eldveggir hafa engin svör við. Hann er því fyrst og
fremst seldur sem vírusvörn.

Það að reka opið net kallar á mikla ábyrgð. Þú vilt ekki að 13 ára unglingur geti farið á
netið án eftirlits eða að einhver sé að brjóta lög í formi leyndar. Í Danmörku er lögin
þannig að til að fá aðgang að opnu neti á kaffihúsum þá þarf kaffihúsið að sjá
persónuskilríki og geta rakið alla notkun niður á hvern notenda. Sú evróputilskipun sem
íslensku fjarskiptalögin eru byggð á gengur lengra en ísl.lögin. Hún er líkari dönsku
lögunum og því spurning hvort ísl.lögin muni haldi ef svona mál færi fyrir rétt.

Lögum samkvæmt þá þurfa fjarskiptafyrirtæki að halda utan um alla notkun og því ekkert
óeðlilegt að Síminn sé að halda utan um svona upplýsingar. Þannig að orðið "njósna" sem
felur í sér mikinn gildisdóm á alls ekki við.

Annað, þú varst væntanlega ekki krafin um nafn þegar þú fórst á þetta net og því má telja
mjög ólíklegt að nokkur notkun sé hægt að rekja beint til þín.

 · Like · Reply · 11 hours ago2

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Sæll Trausti!

Ef þú ætlar að saka mig um rangfærslur, án þess að koma með skýr dæmi, þá þykir mér
það ekki málefnaleg framkoma. Það var annars merkilega lítið um slíkar ásakanir á
fundinum sem ég átti með tæknimönnum Símans rétt áðan. Komdu með eitthvað
áþreifanlegt, eða slepptu dylgjunum.

Svo ég svari spurningu þinni vil ég reyndar einmitt að 13 ára unglingar geti farið á Netið
án þess að sé njósnað sé um þá eða þeir verði fyrir ritskoðun. Það þarf að kenna krökkum
að umgangast Netið, sitja með þeim jafnvel, en að réttlæta endalaust ritskoðun og eftirlit
og takmörkun á persónufrelsi með vísun í blessuð börnin er ekkert annað en hraðbraut
inn í lögregluríki. Íslendingar hafa litla reynslu af því hve alvarlegt slíkt getur orðið, en
staldraðu við og hugsaðu um hversu ánægðir nasistar eða kumpánar Stalíns hefðu verið
ef þeir hefðu aðgang að þeim skrám sem þér menn eru í óðaönn að safna upp. Þetta er
ekkert grín.

Við búum í lýðræðisríki, og ef lögin eru orðin hættuleg, röng eða úrelt hvað þessi atriði
varðar, þá er vel þess virði að ræða þa líka og jafnvel fá þeim breytt.

Loks, ef þú heldur að ekki sé hægt að rekja notkun án þess að spyrja til nafns fyrst, þá ert
þú ekki mjög hugmyndaríkur tölvuþrjótur. :-)

Like · Reply · 2 seconds ago

Karl Remban · Lanchester Polytechnic

Ég sé um Websense kerfi hjá nokkuð stóru fyrirtæki (á Íslenskan mælikvarða)

Websense skiptir út "certificate" fyrir vefsíðu til að geta framkvæmt "content inspection" (a.k.a. Deep
Packet Inspection) á traffíkina.

Websense keyrir antivírus á allar .exe .doc. pdf og annað sem getur verið smitað og blokkerar þær
skrár. ásamt því að skima eftir, og blokka ýmiskonar exploit og bögga í HTML, javascript kóða.

Það sem er hins vegar umhugsunar efni hérna er að það sé einn aðili (siminn.is) sem skrái og haldi
utanum upplýsingar um hvað fólk geri á internetinu, því alla þessar upplýsingar eru vissulega skráðar
og auðveldlega aðgengilegar þeim sem hafa aðgang að stjórnkerfinu (Triton WSG).

Ég sé ekki alveg hvaða hagsmuni Sîminn hefur að því að gefa fyrirtækjum þennan filtering búnað því
þetta er rándírt.

Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 17 hours ago

Ingþór Ingólfsson ·  Virkur í athugasemdum

Café Lögreglan de Reykjavík njósnar líka um djammnotendur um helgar með öryggismyndavélum

Ef maður tekur fail-spor á dansgólfinu þá er til upptaka af því :(

Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 18 hours ago

Hjalti P Finnsson ·  Virkur í athugasemdum · Danmarks Designskole

Já það er til allveg mínútu uptaka sem kallast "inspired by Iceland.." :P

Líkar þetta · Svara · 17 hours ago

Friðbjörn Davidsen

auðveldara að nota opendns

Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 17 hours ago

Davíð Husby · Mental Flossing Dept. Manager hjá Mental Masturbation Inc.

Mér fannst Café París alltaf horfa skringilega á mig...

 · Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 19 hours ago3

Ægir Gauti Þorvaldsson · Er vinur Bragi Skaftason

Eftir að hafa séð screenshot-ið hjá þér úr firefox, þá finnst mér afskaplega grátt svæði jú hjá
Websense að issue-a sitt eigið SSL skírteini, effectively framkvæmandi man-in-the-middle árás. Ég
stend þó á rétti þeirra að mónitora eigið net.

 · Líkar þetta · Svara · Gerast áskrifandi · 16 hours ago2

Björn Jónsson · Reykjavík, Iceland

Það er nefnilega málið, þeirra eigin net í þeirra eigin húsnæði sem þeir mega ráða eins og
þeir vilja.

Líkar þetta · Svara · 15 hours ago

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 ára

Þetta er kjánaleg fullyrðing. Þú gætir allt eins sagt að ofbeldi í heimahúsum væri í lagi, því
menn mega gera það sem þeim sýnist heima hjá sér. Menn verða bæði að fylgja lögum
og helst haga sér samkvæmt almennu siðferði allsstaðar. Netið og netnotkun eru þar ekki
undanskilin.

Líkar þetta · Svara · 14 hours ago

Björn Jónsson · Reykjavík, Iceland

Ef ég vil ekki að netþjónusta sem ég greiði sé nýtt á ákveðin máta set ég þau skiliyrði
sjálfur ef viðkomandi vill ekki gangast við því er honum velkomið að fara annað.
Að bera saman ritskoðun/stjórnun á umferð á einkareknu neti við heimilisofbeldi er aftur á
móti kjánaleg fullyrðing þar sem að þar er skýrt fórnarlamb sem verður fyrir augljósu (ekki
á gráu svæði) lögbroti.

Líkar þetta · Svara · 14 hours ago

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Þetta er miðlæg ritskoðun, rekin af Símanum. En það er alveg rétt hjá þér, ef þú segir
mönnum frá því að þú sért að hlera og ritsokða, þá geta þeir farið annað. Það er líklega
löglegt. Það er líklega ekki löglegt (og örugglega siðlaust) að hlera og ritskoða án þess að
láta menn vita, eins og tilfellið var hér.
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