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Kristjón Sverrisson, deildarstjóri tæknisviðs Símans, segir að Netvörðurinn,

þjónusta sem fyrirtækið bjóði upp á, sé einungis öryggistól sem viðskiptavinir

fyrirtækisins geta notað til að losna við misnotkun á þráðlausu neti. DV sagði

frá því í gær að Café Paris notaði Netvörðinn og safnaði þar með

upplýsingum um þá notendur sem notuðu þráðlaust net kaffihússins án þess

að láta þá vita.

„Sú uppsetning sem er í gangi á viðkomandi internettengingu er stöðluð, það

eru síaðar út netsíður sem innihalda klám, barnaklám, peer to peer

samskipti (torrent), síður sem hafa orðið fyrir árás (defaced) og síður sem

eru þekktar fyrir að reyna að sýkja tölvur notenda (m.a. malware) og

nokkrum svipuðum flokkum,“ útskýrir Kristjón.

Grétar Ingi Berndsen, rekstrastjóri Café Paris, sagði í samtali við DV í gær

að það væri fráleitt að halda því fram að njósnað væri um notendur

þráðlausa netsins sem kaffihúsið býður upp á. 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,“ sagði hann.

Kristjón segir einnig mjög fáa hafa aðgang að þeim upplýsingum sem

Netvörðurinn safnar saman. „Uppsetningin á þessari nettengingu er þannig

að enginn hjá Kaffi París hefur aðgang af annálum sem innihalda notkun

þeirra notenda sem kjósa að nota sér ókeypis þráðlaust net þeirra.

Annálarnir eru þar að auki ekki rekjanlegir aftur til ákveðinna notenda

þráðlausa netsins. Aðgangur að Ironport Web Security þjónum er einnig

takmarkaður og það eru mjög fáir sem komast að gögnunum,“ segir hann.
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Skrifa athugasemdBirta sem Bjarni Rúnar Einarsson (Breyta)

Bæta við ummælum...

Birta á Facebook

Bjarni Rúnar Einarsson · 35 years old

Ætli það væri ekki réttara að segja "fáir eiga að hafa aðgang að gögnum netvarans".

Ein ástæðan fyrir að mér er svo í nöp við svona miðlægan ritskoðunar- og njósnabúnað er að þetta er
mjög áhugavert skotmark fyrir þrjóta, hvort sem um er að ræða Stóra Bróður lögregluríkisins, hressa
Wikileaks-hakkerinn eða pirraðan starfsmann Símans sjálfs.

Ekki það, ég treysti því að þeir hjá Símanum kunni sitt fag og verji þetta af bestu getu. En ekkert er
fullkomið.
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Karl Remban · Lanchester Polytechnic

Ef einhvern langar að vita hvaða síður er verið að loka á þá er nóg að vera á WiFi netinu hjá Café
París, eða einhverra annara sem eru að nota þetta forrit, fara inn á eftirfarandi síðu og smella á alla
linkana á henni:

http://testdatabasewebsense.com/

Þetta eru test-urlar fyrir websense sem fyrirtæḱið hefur sett upp sérstaklega til að prófa hvort og
hvernig Websense uppsetningar virki.

Þá ætti að vera hægt að sjá hvað hefur raunverulega verið lokað á.

Síðan er það annað mál, að auðvitað ætti að láta fólk vita að allar þeirra ferðir á Internetinu séu
skráðar og hversu lengi þær eru geymdar. Það er reyndar lagaleg skylda að gera það í flestum
siðmenntuðum löndum.
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Spurning hvort það sé falin myndavél inn á klósetti?? Það er fráleitt að Café Paris bjóði viðskiptavinum
sínum upp á fríar klósettferðir án þess að geta fylgst með að allt fari samkvæmt almennum reglum og
siðferði!!
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Pétur Ingi Egilsson ·  Virkur í athugasemdum · Aalborg Universitet

Jább og bannað að kúka því sem var ekki étið inná staðnum!
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Karl Remban · Lanchester Polytechnic

Það væri gaman að vita hvaða "staðall" það er sem Síminn er að styðjast við í sinni "stöðluðu
uppsentingu"
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Guðmundur Jóhannsson · Project Manager hjá Síminn

Það stendur í fréttinni.
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Ekki í þeirri frétt sem ég fæ upp á skjáinn hjá mér. Það er bara minnst á ákveðið efni sem
er lokað á, en ekkert um hvaðan sú flokkun kemur.
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Síminn

Sæll Karl,

Cisco ákveða flokkana og hvaða vefsíður falla undir þá flokka. Ef upp kemur að eitthvað
sé lokað á vegna mistaka hjá Cisco höfum við leiðir til að láta leiðrétta það.

Við viljum ítreka að kerfið sem notað er heitir ekki Websense heldur Cisco Ironport þó að
vissulega séu þetta kerfi af sama toga. Bara gott halda því til haga.
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Já, "Cisco ákveða flokkana og hvaða vefsíður falla undir þá flokka." en einhver ákveður
síðan hvaða flokka er lokað á og hverjir eru aðgengiegir.

Í þvi fellst síunin, Cisco einfaldlega setja síður í flokka án þess að taka nokkra ákvörðun
um hvort Síminn loki á þá flokka eða ekki.

Einhver hjá Símanum hefur svo lokað á suma flokka og aðra ekki, og samkvæmt því sem
DV hefur eftir Kristjáni, þá var það verið gert eftir einhverjum staðli?
...See More
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Sá sem verslar Netvörðinn af okkur ákveður hvað hann ætlar að loka fyrir, það er ekki
okkar að ákveða. Stöðlunin felst í því að þetta er almenn síun sem flestir velja að nota þar
sem þeir vilja gera þetta á annað borð.
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Eitt skil ég nú minna en áður, og það er "af hverju?"

Þ.e. Af hverju er Sîminn búinn að fjárfesta í hugbúnaði, vélbúnaði, áskriftum, leyfum og
þjónustusamningi fyrir líklega tugi milljóna án þess að fá neitt til baka nema upplýsingar
um hvað fólk er að gera á Internetinu?
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