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Presentació

0.1 Motivació

És un fet que Internet ha tingut un fort impacte a les nostres
vides tant pel que fa a buscar informació, comunicar-se, treballar
o estudiar. Tot i que ningú té el control suprem d’Internet i es
tracta d’una xarxa de xarxes descentralitzada (que no distribuïda),
cada cop més els estats estan fent pressió sobre les ISP (Telefónica,
Verizone, etc) per tal de monitoritzar la ciutadania (intents de llei
ACTA, PIPA, llei Sinde, multes contra el torrent, etc). Els motius
dels estats per a fer-ho són, d’una part, la pressió dels lobbies que
formen les discogràfiques, SGAE, i la gran Hollywood. Un altre
front molt més violent, però, és l’espionatge civil. Poder preveure
manifestacions, protestes, i tenir vigilades les organitzacions que
plantegen canvis més ambiciosos en el sistema, és un gran avantatge
per a les policies.

La funció de la policia és mantenir l’ordre establert. Això implica
que els Mossos, que no en són cap excepció, no es dediquin tant
a perseguir i investigar la corrupció de polítics lladres de diners
públics, les màfies traficants d’armes o drogues, criminals de guerra
o ministres franquistes, o de protegir la petita propietat privada de
carteristes o atracadors. Ara mateix, la principal amenaça a l’ordre

v



són els moviments socials organitzats.

Els Mossos dediquen part del seu temps a l’espionatge civil
no només infiltrant-se en persona en organitzacions, sinó sobretot
recollint-ne dades públiques per tots els mitjans possibles: en
manifestacions, fotografies aèries, des de terra, o filmacions des de
furgones o casc; converses telefòniques punxades i altres comuni-
cacions insegures; currículums vitae, llistes de correu, Facebook i
Twitter. El resultat són uns fitxers que relacionen persones amb
ideologies o moviments socials, persones que sense haver comès cap
delicte són sospitoses d’amenaçar el seu Ordre. Aquests fitxers violen
la llei de protecció de dades (LOPD) per classificar persones segons
ideologia i afiliacions, però tothom sap que la Policia està per sobre
de la llei. Sembla que Internet ens traeixi i sigui una arma en contra
nostra, oi?

Nosaltres no hi renunciem i a més, la volem enfortir. Ens permet
organitzar-nos de manera ràpida però alhora horitzontal. No volem
ser monitoritzats, i per tant, hem d’aprendre a evitar el creixent
control ciutadà. Això ho farem sent conscients de l’accessibilitat del
contingut no xifrat a internet i als nostres ordinadors, decidint què
volem protegir i què no, i comunicant-nos d’una forma més segura:
que mantingui el nostre anonimat i la nostra privacitat. Per aquests
motius, des de l’Assemblea del Campus Nord hem cregut necessari
muntar un grup de treball per la seguretat dels usuaris (contraposada
a la dels governants).

0.2 Privacitat

El derecho a la privacidad

Como cuando decidimos comprar en efectivo en una tienda, leer algo
en una biblioteca o hablar en privado con nuestros amigos sin más
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repercusiones, podríamos hablar del derecho de las personas a tener
transacciones privadas y anónimas en Internet.

Sin embargo parece que los estados no están del todo de acuerdo, ya
que o ignoran sus propias leyes sobre la protección de la privacidad
de las personas, o simplemente, en ausencia de leyes, se toman la
justicia por su mano. Esto último, es especialmente problemático
cuando hablamos de la criptografía o el cifrado de información.

¡¡Importante!! Es importante que te informes sobre las consecuen-
cias de utilizar mecanismos de privacidad en las regiones del mundo
en las que te muevas. En la medida de nuestro conocimiento y en
los respectivos apartados indicaremos las repercusiones legales en
España y algunos otros paises relevantes.

Sin embargo, aunque es importante que las sociedades avancen y
evolucionen en la protección de la privacidad de las personas, el que
el Estado respalde o no tu derecho a la privacidad es irrelevante.
Decimos que es irrelevante, porque a pesar de que la existencia de
leyes puedan garantizarte que no te encarcelaran o torturaran por
querer ocultar información privada o personal, la realidad es que los
Estados continuarán espiándose entre ellos y continuarán espiando
y controlando a sus ciudadanos (y al de los otros países) si se les da
la oportunidad.

Hablar de derechos, constituciones y leyes es absurdo cuando
hablamos de Internet por una multitud de razones.

• La legislación de Internet es sólo de aplicación local en tu
estado.

La ley y las constituciones de tu país no te van a amparar
si tu privacidad es vulnerada por una entidad fuera de su
jurisdicción. Lo que diga tu estado sobre tus derechos cuando
accedes y te comunicas en Internet es papel mojado. Además,
la protección en materia de privacidad de otros estados solo se
aplica a sus ciudadanos. Si perteneces a otro Estado, eres un
objetivo potencial que merece ser espiado.
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• Las leyes y las constituciones son reglas creadas para la
sociedad, no son reglas que controlen a quienes se mueven en
las cúpulas de poder de tu sociedad.

Hay muchas formas de que tu privacidad sea vulnerada de
forma encubierta. Puede que las leyes te protejan del abuso
de empresas y otros individuos de a pie pero en ningún caso
te va a proteger de los abusos políticos y de poder.

• Por último, las leyes y las constituciones que se redactan en
relación a Internet tienen como doble finalidad el controlar
segmentos de la infraestructura de Internet.

No tan sólo con el objetivo de ganar una ventaja estratégica
por la información que transcurre por ella (sean ciudadanos de
nuestro Estado o de otro extranjero) sino también para regular
qué contenidos y servicios son aceptables de ser liberados en
la infrastructura sujeta a la jurisdicción local. Esto no sólo va
en detrimento de la privacidad sino también de la libertad de
expresión y de intercambio de información entre los usuarios
de Internet.

Luego, entre el bueno, el feo y el malo, el papel de un Estado sólo se
puede calificar de feo. Hablar sobre ello seria caer en una discución
ética/política que no iniciaremos aquí.

Por todo esto, no son relevantes tanto los derechos sino los mecanis-
mos mediante los cuales no solo podemos gozar de privacidad sino
también de libertad de expresión y de intercambio de información.

El estado policial y de consumo

Los mecanimos de privacidad no es que no existan, es que realmente
no interesa que se den a conocer y, en ausencia de leyes, los estados
se toman la justicia por su mano. Y aunque las haya, la policía (el
Estado mismo) siempre estará por encima de dichas leyes.
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Pero también el estado de consumo tiene interés en que las personas
no tengan privacidad.

• ¿Qué interés podría tener el mercado de bienes y servicios en
no poder obtener información sobre sus potenciales consumi-
dores? (Big Data)

• ¿Qué interés podrían tener los órganos políticos y de Poder en
perder su capacidad para controlar el Orden impuesto en los
Estados?

Y es que qué interés podrían tener estos actores en que los
ciudadanos de a pie empezaran a cifrar sus comunicaciones y sus
datos y ocultaran la localización y la identidad de las transacciones
realizadas en Internet? Qué actor ejerciendo poder y control sobre
algo estaría interesado en que anularan su capacidad para ejercer su
autoridad?

La respuesta es clara: no interesa y punto pelota.

El espionaje y la persecución de los terroristas (o infieles)

Algunos de los argumentos que se utilizan para justificar la mo-
nitoriación sistemática y masiva de los usuarios de Internet es la
necesidad de identificar sucesos y actores que atentan contra la
seguridad nacional. Es decir, terroristas y actos de terrorismo.

Sin embargo, la seguridad nacional es una noción tan ambigua que
incluye a cualquier persona o asociación de las mismas cuyas ideas y
motivaciones colisionen con el sistema y el status quo. Si participas
en la desestibilizaión de su sistema, entonces fácilmente eres un
terrorista. Y es que no hay mayor terror en los corazones de políticos
y cúpulas de poder que ver una turba enfadada y dispuestos a
enfrentarse a ellos o un periodista fisgoneando donde no les interesa.

Esto quizás no te preocupe ahora, o sinceramente creas que la
monitorización de los usuarios de Internet es necesaria para la
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seguridad, pero

• ¿Qué te hace pensar que mañana o ahora mismo en otro lugar
del mundo no serás calificado de terrorista?

• ¿Qué te hace pensar que en un futuro la información que se
ha estado recopilando sobre ti no se utilice para controlarte,
manipularte, extorsionarte y/o perseguirte políticamente?

• ¿Qué te hace pensar que el gobierno de tu país o el de otro
aliado que a lo largo de un intervalo de tiempo tuvo acceso
a tu información, no cambie de manos y emprienda políticas
anti sociales/raciales/culturales/ideológicas?

• ¿Qué peligro puede suponer un ataque aislado de terrorismo
frente a la violencia masiva, sistemática y estructurada que
pueden realizar los agentes del Orden?

Todo sea dicho, no negamos la existencia de los atentados contra la
población civil. Sin embargo, sus autores no són más que soldados
de sangre fría en guerra contra un Estado o una Sociedad. Sea por
religión, explotación, invasión, la guerra pueden haberla declarado
unos o otros gobernantes, pero en todo caso es una guerra. En
esta situación cada uno debe decidir si está de un lado, de otro o
si se desvincula del conflicto. La amenaza del terrorismo, sea real
o no, sirve para controlar a la población. En otros tiempos fue el
odio entre "naciones", o aún antes, entre religiones. Bien pensado,
la forma más extendida de terrorismo es la siembra del terror al
terrorismo.

Es por todas estas razones por las que debemos cuestionarnos cuán
seguro realmente nos sentimos al permitir que otras personas, que
tienen definitivamente mucho más poder y recursos, tengan acceso
y conocimiento de nuestra vida privada y personal. Deberíamos
considerarlo aún más cuando no sólo estamos confiando en el estado
político y económico actual sino en todos sus posibles herederos que
están por venir.
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Digo el estado politico-económico por venir porque dentro de unas
décadas podría haber un montón de información privada y personal
que podría golpearte a ti, a tus amigos, hijos o nietos y a otras
personas de la forma más inesperada. Sólo es necesario un error y
alguien que quiera explotar ese error. Y quien va a decidir qué es
un error y qué no lo és, van a ser los de arriba. Pero de aquí a unas
décadas poco sabemos quiénes van a estar arriba.

El nuevo guía del pueblo

Además, hay otras consideraciones que merecen ser planteadas.

• ¿Quién te dice a ti que los propios políticos no vayan a ser
chantajeados con información sensible recogida sobre ellos a
través de programas de monitoriación?

• ¿Quién te dice que no hagan lo mismo contigo?

Para aquellos que quieren poder, la información sobre las personas
es más valiosa que la vida de las mismas. Por ejemplo, si con ella
pueden chantajear y manipular las desiciones de personas influyentes
en la política o la economía, con el fin de conseguir más dinero.

Con la información se explota la debilidad y se manipula a las
personas. Es mucho más efectivo que amenazar la integridad física
de las personas.

Anteponer la seguridad nacional a la integridad empático-emocional
es una broma de muy mal gusto, siendo como es que todo es una
estratagema para someter una sociedad a los intereses de unos
cuantos.

Sólo es necesario una persona no adecuada en el lugar adecuado.
Simplemente no merece la pena el riesgo.
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Criptografia

0.3 Conceptes

Criptografia La criptografia, (del grec kryptos, "amagat, secret";
i gráphin, "escriptura") és l’estudi de formes de convertir
informació des d’una forma comprensible, llegible, cap a un
codi incomprensible pels que no coneguin el secret que s’ha fet
servir. La criptografia moderna utilitza les disciplines de les
matemàtiques, la informàtica i l’electrotècnia.

Criptoanàlisi Ciència que s’ocupa d’intentar desxifrar els missat-
ges xifrats mitjançant un mètode criptogràfic. Juntament amb
la criptografia formen la criptologia.

Mètode criptogràfic Consisteix en un algorisme que s’aplica al
text pla que es vol xifrar i el transforma en una seqüència de
símbols aparentment inintel·ligibles.

Clau Missatge curt necessari per xifrar i desxifrar un missatge
d’informació.

Text pla Missatge original que es vol xifrar, i per tant també
el missatge que resulta quan el text ha estat correctament
desxifrat.
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Algorisme Sèrie d’instruccions o operacions, pensades de tal mane-
ra que assoleixin un objectiu. Els algorismes es poden traduir
a llenguatges de programació, que indiquin a una màquina com
resoldre un problema a partir de certes instruccions.

Missatge xifrat o criptograma Text que resulta després d’apli-
car un algorisme de xifratge al text pla. No sempre té el mateix
nombre de símbols que el missatge original.

Atac criptogràfic Algorisme per a desxifrar un criptograma o part
d’ell.

Atac per força bruta Provar claus possibles d’una manera orde-
nada fins a determinar la correcta. El nombre d’intents que es
requereixen depèn exponencialment de la longitud de la clau
usada, per tant, no és un bon atac des de punt de vista del
rendiment.

0.4 Criptografia clàssica

Classifiquem de clàssica tota la criptografia desenvolupada fins als
anys 50, aproximadament.

Els algorismes clàssics es basen en la transposició, i substitució
de símbols (lletres, paraules, bits), per a enfosquir un text. La
transposició consisteix en desordenar els símbols segons un patró
determinat per una clau. Els mètodes de substitució, per la seva
part, canvien cada símbol per un altre, sigui sempre el mateix o vagi
canviant.

Durant la història s’han desenvolupat nombrosos tipus d’atac contra
els algorismes basats en aquestes tècniques, i han acabat derrotant-
los a tots i cada un. Tot i que alguns algorismes en el seu moment
fossin vàlids, el seu ús avui dia es limiten a la informalitat.
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Figura 1: Llibre de codis d’un sol ús (one-time-pad) de la KGB

La seva seguretat resideix principalment un algorisme secret i
enginyós i, en segon terme, en una contrasenya també secreta.

Ha estat demostrat, però, que el mètode de Vernam, és incondici-
onalment segur, és a dir, que no és vulnerable a un atac per força
bruta (provar totes les possibilitats). Consisteix en substituir cada
símbol del text per un altre, segons una contrasenya igual de llarga
que el missatge. A cada pas, es suma un símbol del missatge amb
un símbol de la contrasenya, resultant en un símbol del text xifrat.

A la pràctica, però, interessa que la contrasenya sigui curta. En
l’actualitat no és raonable que la contrasenya sigui tan llarga: per a
xifrar un disc dur de dades en necessitaríem un altre igual de gran
per a emmagatzemar la clau, també secreta. Aquest mètode es va
fer servir entre el 1920 i el 1960 en diverses guerres. Com a exemple,
la KGB escrivia la contrasenya en uns llibrets minúsculs que els seus
agents desxifraven a mà.
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0.5 Criptografia moderna

Als anys 50 amb la figura de Shannon comença a prendre força
l’estudi matemàtic de la criptografia. Als anys 70, amb l’expansió
dels circuits integrats i l’expansió de la computació, apareixen també
algorismes matemàtics vigents avui dia per a xifrar dades de manera
segura.

El principi de funcionament de la criptografia moderna és el següent:
xifrar consisteix en realitzar una operació matemàtica ràpida sobre
unes dades (missatge). Desxifrar consisteix en realitzar l’operació
inversa donada una clau. El punt clau és que aquesta operació
inversa no sigui realitzable sense disposar de la clau. Normalment,
l’única alternativa per descobrir el missatge acaba sent provar moltes
combinacions fins que s’encerti la bona. L’avantatge és que, donada
una capacitat de computació dels ordinadors d’una època, es pot
triar una clau prou llarga perquè es necessitin tants anys com es
vulguin de càlculs per ser descoberta.

0.5.1 Clau simètrica: contrasenya secreta

Descripció

El secret que protegeix és una contrasenya, que xifra i desxifra un
missatge.

Aplicacions

Es fa servir primerament per a protegir dades que volem emmagat-
zemar. Quan xifrem un arxiu, una carpeta comprimida, un disc dur
o un pen drive, estem fent servir algorismes de clau simètrica.

L’avantatge que presenten és la rapidesa dels algorismes. L’inconve-
nient és la gestió de la claus. Com la comuniquem?
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El problema que presenten per a xifrar comunicacions és que es
necessita comunicar la contrasenya per a poder xifrar la comunicació,
però abans de tenir contrasenya el canal no és segur, per tant, no
podem establir un canal segur. Necessitem acordar una contrasenya
de manera segura abans d’iniciar una comunicació xifrada per clau
simètrica. Existeix l’algorisme Diffie-Helman-Merkel que permet
decidir una clau entre dos usuaris que no havien tingut mai cap
contacte, tot sobre un canal insegur.

Procediment de comunicació

El procediment, suposant que tenim una contrasenya escollida,
consiteix en xifrar un missatge (A), enviar-lo (A), i desxifrar-lo (B).
Xifrar la resposta (B), enviar-la, (B), i desxifrar-la (A). És, per tant
un anar i venir de «documents amb contrasenya».

(a) Amb una contra-
senya (clau secreta),
xifrem un missatge (b) La contrasenya s’-

ha de comunicar per
un canal segur

(c) Amb la mateixa
clau, desxifrem el mis-
satge
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0.5.2 Clau asimètrica: parell de claus

Descripció

El secret és una clau secreta (o privada) que té una parella pública
coneguda per tothom. Per xifrar es fa servir una clau i per desxifrar
l’altra.

Aplicacions

El primer algorisme de clau pública, l’RSA, va ser un gran invent:
des dels 70 que es va desenvolupar, no ha estat possible trencar-lo.
La seva aplicació és establir un canal segur entre dos usuaris que
no han tingut mai cap contacte. Pot ser una botiga online, per
exemple. Tot i que per a aquest efecte ja existia l’algorisme Diffie-
Helman-Merkel, RSA aporta un avantatge: el caràcter asíncron. És
a dir, que no cal que les dues parts estiguin es posin en contacte
abans de xifrar un missatge. És idoni, per tant, per a enviar correus
electrònics xifrats, que es desxifrin al cap d’un temps. Sobre Diffie-
Helman-Merkel, és inviable, ja que per poder xifrar un correu han
hagut d’enviar i rebre altres correus per decidir la contrasenya.

L’avantatge que presenten és la gestió de les claus, ja que permeten
establir canals segurs sobre canals insegurs (internet). L’inconveni-
ent és la lentitud dels algorismes.

Actualment, RSA es fa servir en SSL per decidir una contrasenya
simètrica entre l’usuari i el servidor web. No es pot fer servir per
xifrar totes les peticions a les webs i les respostes perquè és massa
lent de xifrar i desxifrar. Per tant, en aquest cas es combinen clau
simètrica i asimètrica. També es fa servir en el programa GPG per
a xifrar correus electrònics o fitxers amb clau pública.
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Funcionament

Matemàtiques La criptografia de clau pública necessita d’un
parell de claus per funcionar: una serà pública i l’altra privada.
Es generen juntes perquè tenen una dependència matemàtica.
Cadascuna és un nombre primer molt gran, que fa de paràmetre
en una operació. L’operació és la mateixa en xifrar que en desxifrar,
depèn de la clau que apliquem, farem una cosa o l’altra. Quan
apliquem aquesta operació un cop amb una clau, i l’altre cop amb
l’altra, obtenim el mateix número (missatge). És a dir, són inversos.
Ara bé, donada una clau, no es pot calcular l’altra, tot i que siguin
inversos. Aquesta és la robustesa del sistema.

Figura 3: Cada clau és inversa a l’altra, matemàticament i concep-
tualment

Xifratge Si apliquem la clau pública d’un amic a un missatge (el
xifrem), l’amic haurà d’aplicar després la seva altra clau, la privada
(i el desxifra). Haurem enviat un missatge confidencial, perquè
només el destinatari l’ha pogut llegir, perquè només ell coneix la
seva clau privada.

Signatura Si apliquem la nostra clau privada a un missatge, l’amic
o qualsevol persona podrà aplicar la nostra clau parella pública.
Haurem enviat un missatge autenticat, perquè, encara que tothom
el pugui llegir, només jo l’he pogut enviar, perquè només jo conec la
meva clau privada.
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Figura 4: Podem signar missatges amb la nostra clau privada.
Qualsevol que conegui la nostra pública ho podrà verificar

La clau privada S’ha de guardar en secret, perquè volem ser
l’única persona que pugui desxifrar els missatges que ens envien i
ser l’única persona que signi els nostres missatges.

La clau pública Com més gent la sàpiga millor, perquè volem
que tothom ens pugui enviar un missatge xifrat i que tothom pugui
comprovar la signatura dels nostres missatges.
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(a) La clau pública permet a
qualsevol xifrar-nos un correu

(b) La clau privada només la
té el propietari de la bústia

Figura 5: Xifratge amb clau pública
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Capítol 1

La màquina

1.1 Contrasenyes

1.1.1 Necessitat

En general, cuando deseas proteger algo, lo cierras con una llave.
Las cerraduras de las casas, automóviles y bicicletas tienen llaves
físicas; los archivos protegidos tienen llaves de cifrado; las tarjetas
bancarias tienen números PIN; y las cuentas de correo electrónico
tienen contraseñas. Todas estas llaves, en forma literal y metafórica,
tienen una cosa en común: abren sus respectivas cerraduras con la
misma eficacia en manos de otra persona.

Puedes instalar cortafuegos avanzados, cuentas de correo electrónico
seguras, y discos cifrados, pero si tu contraseña es muy débil, o si
permites que caiga en manos equivocadas, el secreto que guarda la
llave quedará al descubierto y esto puede volverse contra ti. Es la
primera barrera, y a veces la única, entre tu información y cualquiera
que pudiera leerla, copiarla, modificarla o destruirla sin permiso.
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Existen muchas maneras de que descubran tus contraseñas, pero
puedes defenderte de la mayoría aplicando unas cuantas tácticas y/o
haciendo uso de contraseñas maestras por medio de herramientas
como el KeePass.

1.1.2 Solució

Recomendaciones

• Larga y compleja. Para maximizar el tiempo de los ataques
por fuerza bruta a unas decenas o centenas de años.

Para computar el tiempo necesario que se requeriria para
dar con una contraseña tendriamos que recurrir a teoría
de probabilidades y de entropía y no entraremos en estas
páginas sobre estos temas. Sin embargo, daremos algunas
recomendaciones sobre como debe ser una contraseña.

• Más de diez caracteres.

Una contraseña de tamaño 10, que reuna esta y las siguientes
condiciones, tardaría como mínimo una semana en ser rota
por un ataque masivo. Una de tamaño 11 tardaría casi dos
años frente un ataque masivo. En ambos casos, un ataque
convencional frente a la contraseña tardaría como mínimo
varios millones de centenas de años. Esto es cierto para la
tecnología actual.

• Incluir letras (mayúsculas y minúsculas), números,
símbolos especiales y signos de puntuación.

Esto es para evitar los ataques de diccionario. El ataque
por diccionario es un método de cracking que consiste en
intentar averiguar una contraseña probando todas las palabras
del diccionario. Suele ser más eficiente que un ataque de fuerza
bruta, ya que muchos usuarios suelen utilizar una palabra
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existente en su lengua como contraseña para que la clave sea
fácil de recordar, lo cual no es una práctica recomendable. En
todo caso, si se introducen palabras, que sean de diferentes
idiomas.

Una práctica bastante habitual para usar contraseñas que sean
fáciles de recordar y a la vez no sean vulnerables a los ataques
de diccionario es tomar las iniciales de todas las palabras de
una oración que tenga algún significado especial para nosotros.
Podría ser un refrán, por ejemplo:

"El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija" −→
Eqabása,bslc −→ EqabAsa/b5l¤

"¿Estás feliz hoy?" −→ tas:-)h0y?

Se ha de tener en cuenta que algunos algoritmos de cracking
de contraseña tienen incorporado el cambio de 0 por o ó @ por
a.

• No debe contener datos personales.

Tu contraseña no debe estar relacionada a ti de manera per-
sonal. No elijas una palabra o frase que contenga tu nombre,
número de seguridad social, número de teléfono, nombre de tu
hija, mascota, fecha de nacimiento, o cualquier otra cosa que
se podría descubrir haciendo una pequeña investigación sobre
ti.

• Las contraseñas no deben utilizarse en más de un
lugar.

Hay que esforzarse para que las contraseñas no sean las
mismas. Una forma trivial de conseguir esto es añadir una
palabra que por inspección del objeto/lugar en el que estas
utilizando la contraseña, puedas derivar la contraseña final.
Realmente, no es una buena practica utilizar palabras simples,
pero si la contraseña principal es muy fuerte, el compromiso
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al que te expones es menor. La contraseña principal debe de
seguir teniendo un tamaño mayor a 10.

• Debe mantenerse secreta.

No compartas tu contraseña con nadie a menos que sea
absolutamente necesario. Y, si debes compartir una contraseña
con un amigo, miembro de la familia o colega, debes cambiarla
a una contraseña temporal primero, compartir esta, luego
cambiarla nuevamente cuando la persona haya terminado de
utilizarla.

• Renovar periódicamente.

Cambia tu contraseña de manera regular, de manera preferente
una vez cada tres meses. Cuanto más tiempo mantienes una
contraseña, es más probable que otros la descubran. Además,
si alguien utiliza tu contraseña (robada) para acceder a tu
información y servicios sin que lo sepas, continuará haciéndolo
hasta que la cambies.

Comprobaciones

Para asegurarnos de que la contraseña que hemos creado y queremos
utilizar es lo suficientemente segura, podemos utilizar diferentes
herramientas. Por ejemplo la misma aplicación de KeePass, o
de manera online con Passfault (https://passfault.appspot.com/
password_strength.html).

¡¡Importante!! Hacer la comprobación con la contraseña que queremos
testear es muy peligroso. Siempre debemos utilizar estas técnicas con
contraseñas creadas con los mismos patrones; nunca tu contraseña.

KeePass

Guía : https://securityinabox.org/es/keepass_instalar
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Como alternativa a la necesidad de constante creatividad en creación
de contraseñas renovadas periódicamente y seguras, puedes generar
contraseñas aleatorias y seguras para la mayoría de tus cuentas, y
registrarlas en una base de datos de contraseñas seguras portátil y cifrada
tal como el KeePass.

Por supuesto, si utilizas este método, se hace especialmente importante
que creas y recuerdes una contraseña muy segura para el KeePass, o
cualquiera que sea la herramienta que elijas. Cuando sea que necesites
ingresar una contraseña para una cuenta específica, puedes encontrarla
utilizando sólo tu contraseña maestra, lo cual hace más fácil seguir todas
las sugerencias sobre creación de contraseñas seguras que se hicieron
anteriormente. El KeePass es también portátil; puedes colocar tu base
de datos en una memoria extraíble USB, para cuando necesites buscar
contraseñas cuando estés alejado de tu computadora principal.

Inconvenientes:

• Si pierdes o borras accidentalemnte tu única copia de tu base
de datos de contraseñas, no tendrás más acceso a ninguna de tus
cuentas de las cuales ésta tenía la contraseña. Es extremadamente
importante que hagas una copia de seguridad o respaldo de tu base
de datos del KeePass.
El hecho que tu base de datos esté cifrada significa que no tienes
que entrar en pánico si pierdes tu memoria extraíble USB o una
unidad de respaldo que contenga la copia.

• Si olvidas tu contraseña maestra del KeePass, no existe un modo
de recuperarla o recuperar los contenidos de tu base de datos. Por
tanto, ¡asegúrate de escoger una contraseña maestra que sea tanto
segura como memorable!

Ventajas:

• ¿Si una mala persona consigue la contraseña maestra?
En primer lugar, esta "mala persona"no sólo necesitaría tu contra-
seña, también necesitaría tu archivo de base de datos del KeePass
(si compartieras la misma contraseña para todas tus cuentas,
simplemente necesitaría tu contraseña).
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• Es fácil cambiar tu contraseña maestra si lo crees necesario
(para no pasarse todo el día actualizando contraseñas).

1.2 Emmagatzament xifrat

1.2.1 Necessitat

Quan mirem de protegir un ordinador, el primer que fem és posar una
contrasenya segura a l’usuari del nostre sistema operatiu, de manera que
no s’hi pugui accedir. Mentre que això és una barrera per a molta gent,
és fàcil d’esquivar.

La majoria de portàtils i totes les torres permeten extreure el disc dur per
renovar-lo. Si algú ens pren un ordinador i vol accedir a totes les dades,
la solució directa és treure-li el disc dur i posar-lo en un altre ordinador.

Una manera més discreta i ràpida és carregar amb un un sistema operatiu
en live des d’un CD o un pendrive. Sense tocar cap cargol, podran accedir
a les nostres dades, fer-ne el que vulguin, i deixar el sistema aparentment
intacte. Necessitem, per tant, una manera de protegir les nostres dades
independentment del sistema operatiu. És a dir, hem de poder desar les
nostres dades xifrades al disc dur. Normalment les xifrarem amb clau
simètrica, és a dir, amb una contrasenya.

1.2.2 Solució

Els algorismes que la comunitat científica recomana per a xifrar amb
contrasenya són AES i Triple-DES. Són tants els intents de trencar-los,
que avui en dia són considerats com a molt segurs. Ara bé, Triple-DES
té un mode d’operació que permet fer servir contrasenyes tan curtes que
avui dia ja no es poden considerar segures. Per tant, davant del dubte és
millor escollir AES amb qualsevol longitud de clau, 128 o 256 bits.

Per poder xifrar un arxiu amb aquests algorismes, necessitem un for-
mat de fitxer estàndard i un programa per comprimir i descomprimir.
Afortunadament, els formats de fitxer comprimit i els programes per
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gestionar-los permeten també xifrar fent servir aquests algorismes. És
important en aquests formats que suportin xifrar també els noms dels
fitxers empaquetats, per a amagar no només el contingut dels fitxers del
paquet, sinó també la quantitat de fitxers empaquetats, el seu nom i la
seva mida individual.

Abans de continuar, poden ser útils algunes definicions:

Algorisme de xifratge Algorisme matemàtic per a aconseguir que un
bloc de bits sigui irrecuperable si no es coneix la contrasenya amb
què s’ha xifrat.
Exemple: AES-256, 3-DES

Format de paquet de fitxers Protocol d’ordenació de la informació
d’un o diversos fitxers, que pot implementar diversos algorismes
de compressió i de xifratge, entre altres.
Exemple: 7z, rar

Programa arxivador Gestiona paquets de fitxers: (des)xifra,
(des)comprimeix, etc. Per tant, ha de suportar les característiques
dels formats de paquets.
Exemple: 7-Zip, WinRar

Sistema de fitxers Format de gestió dels bits sobre una unitat de dades,
com un disc dur. Gestiona les mides, l’aprofitament de l’espai, els
sectors erronis, etc.
Exemple: ext4, FAT-32

1.2.3 Arxius individuals

Per a comprimir arxius individuals, grups o carpetes, la manera més fàcil
és empaquetant-ho tot amb una contrasenya segura.

ZIP Format popular que compta amb ampli suport dels programes de
compressió, tant lliures com propietaris. Les primeres versions del format
feien servir un xifratge propietari insegur. A partir del 2003, en la versió
5.2, suporta xifratge amb AES. WinZip ho suporta des de la 9.0, del 2004.
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Algorisme AES Llistat Llicència
7Z Sí Sí Lliure
ZIP Sí No Lliure
RAR Sí Sí Propietari

Taula 1.1: Comparació de formats de fitxer comprimit i xifrat

Programa AES Llistat Llicència
7-Zip Sí Sí Lliure
FileRoller Sí Sí Lliure
PeaZip Sí Sí Lliure
WinZip Sí No Propietari
WinRar Sí Sí Propietari

Taula 1.2: Comparació de programes de compressió i xifratge de
fitxers

RAR Format també popular, amb més funcions que ZIP però d’algo-
risme propietari. Tot i que existeix un programa de desempaquetament
lliure, només es pot empaquetar amb l’eina privativa.

7z Format no tant popular, però que suporta la majoria de funcionali-
tats de RAR i a més és lliure. És el recomanat.

1.2.4 Unitat virtual

Una opció més avançada és crear una unitat virtual xifrada. La manera
més senzilla d’aconseguir-ho és fent servir Truecrypt.

Atención, Truecrypt está siendo auditado y no se recomienda todavía su
uso. Aun y ser libre, nadie nunca había revisado el código a fondo. Gracias
a un crowdfunding, se prevé corregir posibles agujeros de seguridad y
retomar su desarrollo
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El que fa TrueCrypt és crear un "volum secret", que consisteix en un arxiu
que pot tenir qualsevol nom i que TrueCrypt pot muntar com una unitat
de disc, amb la seva identificació respectiva, segons el sistema operatiu
utilitzat. El contingut d’aquest arxiu té el seu propi sistema d’arxius i
tot allò necessari per operar com una unitat comuna d’emmagatzematge
(pendrive, CD, etc). El que es gravi en aquesta unitat virtual es xifra
usant tecnologia i la potència de xifrat que l’usuari triï. Quan “munta” la
unitat a través de TrueCrypt, es demana la contrasenya que l’usuari va
escollir al moment de crear aquest arxiu secret.

Tot el necessari per fer-lo anar es pot trobar en la seva pàgina principal
http://www.truecrypt.org/

Una altra manera d’aconseguir-ho és amb el programa per línia de
comandes dm-crypt. El seu ús és més complicat.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm-crypt

1.2.5 Unitat de dades

Una opció recomanada és crear una unitat de dades xifrada. Consisteix
en crear no un fitxer xifrat, sinó en xifrar una unitat de dades sencera amb
el seu sistema de fitxers propis. És a dir, podem crear un pendrive tot
xifrat on desar dades compromeses que només es podrà llegir si es coneix
la contrasenya de xifratge.

Tant Truecrypt com dm-crypt possibiliten això, però la millor manera
d’aconseguir-ho és amb LUKS. El sistema operatiu TAILS porta totes
les eines necessàries per crear unitats LUKS. Ara bé, es poden muntar
les unitats LUKS amb la majoria de distribucions GNU-Linux, i des
de Windows amb el programa FreeOFTE (https://en.wikipedia.org/
wiki/FreeOTFE).

El lloc web de TAILS proporciona un tutorial molt entenedor per a crear
unitats xifrades amb LUKS:
https://tails.boum.org/doc/encryption_and_privacy/encrypted_
volumes/index.en.html
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1.2.6 Unitat amb sistema operatiu

L’opció més complicada de gestionar és xifrar una unitat amb sistema
operatiu instal·lat. L’inconvenient que afegeix respecte xifrar només
una unitat de dades és que la màquina on s’executa ha de suportar-ho
des de la BIOS, que és el sistema que arrenca els sistemes operatius.
L’avantatge és que assegura que tots els fitxers temporals, de configuració,
els programes instal·lats... tot, estigui xifrat. LUKS permet aquesta opció.

Normalment, els ordinadors seguexien aquesta seqüència d’execució:

1. Basic Input/Output System (BIOS)
2. Master boot record (MBR): taula de particions
3. Pre-boot authentication (PBA): autenticació
4. Operating system (OS): arrencada

La fase que permet arrencar un sistema operatiu xifrat és la tercera, PBA.

1.3 Esborrament segur

Els sistemes operatius no eliminen realment els continguts d’un fitxer
quan l’esborrem, fins i tot després de buidar la paperera de reciclatge o
d’eliminar-lo des de la línia de comandes.

En lloc d’això, simplement s’esborra l’entrada del fitxer de la llista de
fitxers del sistema, ja que aquest procés consumeix menys recursos i és
més ràpid. Els contiguts del fitxer, les dades reals, es mantenen en el disc
dur fins que el sistema operatiu reutilitzi l’espai per afegir-hi dades noves.

De la mateixa manera, formatejar o crear una partició no és sempre una
garantia de que el disc dur sencer serà reescrit, tot i que aparentment està
buit per la majoria de programes.

Fins i tot quan una zona ha estat reescrita, hi ha mètodes complicats
que permeten recuperar la informació que hi havia. Tot això fa que ens
calgui una manera d’esborrar fitxers que sigui realment segura i que ens
garanteixi que ningú pot accedir als contiguts que anteriorment teníem al
disc dur.
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1.3.1 Solució

Afortunadament, existeix una extensió de Nautilus anomenada Wipe que
permet fer un esborrat segur de fitxers. Un cop afegida l’aplicació, els
passos per esborrar de forma segura una sèrie de fitxers són els següents:

1. Obre el navegador Nautilus, o bé des del menú Llocs o des del menú
Ordinador.

2. Ves a la carpeta que conté els fitxers que vols esborrar.

3. Selecciona els fitxers que vols eliminar.

4. Prem el botó dret, i llavors tria Wipe.

5. Confirma que vols realitzar l’operació.

6. Cal esperar entre uns segons o uns minuts, depenent de la mida dels
fitxers esborrats. En acabar, t’apareixerà un misstge confirmant que
s’han eliminat correctament.

A part d’això, l’extensió Wipe també permet eliminar de forma segura la
informació que hi havia en una zona del disc dur i que va ser esborrada
de forma no segura. Per fer-ho cal:

1. Obre el navegador Nautilus, o bé des del menú Llocs o des del menú
Ordinador.

2. Ves a la carpeta que, tot i estar aparentment buida, contenia els
fitxers que van ser esborrats de forma no segura.

3. Prem el botó dret i selecciona l’opció Wipe available diskspace.

4. Confirma que vols realitzar l’operació.

5. Caldrà esperar entre uns minuts o algunes hores, en funció de
l’espai disponible en el disc. A més, apareixerà un fitxer anomenat
oooooooo.ooo, que serà esborrat de manera segura en acabar la
operació.

6. Finalment, rebràs la confirmació que s’ha esborrat correctament
tota la zona de disc dur desitjada.
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Capítol 2

La plataforma

2.1 Navegador

2.1.1 Necessitat

Cookies

Para entrar en materia, ¿qué son las cookies? Un horroroso anglicismo,
literalmente galleta, que viene a definir a un pequeño paquete de
información que, cada vez que accedemos a un sitio en internet, éste deja
en nuestro ordenador para saber algo más de nosotros la próxima vez que
entremos. Las cookies son tecnología y la tecnología no es buena o mala
en sí misma, lo es según el uso que se haga de ella.

Sin entrar en mayores detalles, hay tres tipos de cookies:

Las cookies de identificación Se usan para guardar nuestro login y
contraseña. De esta forma, no tenemos que volver a introducirlos
cada vez que volvemos a un sitio web con registro, Facebook o
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Gmail, por ejemplo. Sin ellas, la navegación en la mayoría de las
páginas web sería muy pesada. Un claro beneficio para el usuario.

Las cookies de analítica y medición Permiten que las páginas web
que visitamos puedan, por ejemplo, conocer el número exacto de
usuarios únicos que las visitan al mes. Este dato es fundamental
para valorar el potencial publicitario de una página web y es el
auténtico valor que los anunciantes buscan para publicitarse en
ellas. Además, estas cookies son las que evitan que un servidor
de publicidad nos bombardee con la misma campaña o creatividad.
Es lo que llamamos la frecuencia de una campaña publicitaria. Por
ejemplo, una frecuencia de 2 al día, significa que un usuario sólo
verá dos banners de la misma campaña cada 24 horas. Esto no
sólo beneficia al usuario por lo pesado que puede ser ver siempre
la misma publicidad, sino que beneficia también al soporte que
optimiza su tráfico.

Las cookies de seguimiento El tercer tipo son las que más dudas
generan y sobre todo, más enfrentamientos. Son las tracking cookies
o cookies de seguimiento, lo que se ha llamado OBA (Online
Behavioural Advertising). Con ello, las páginas web depositan
cookies en nuestro ordenador en función del contenido de la página
o de las secciones que hemos visitado dentro de la misma definiendo
un perfil de comportamiento e intereses del usuario. Cuando
navegamos por Internet, los complicados algoritmos que están
debajo de muchas de las páginas web que visitamos, crean y utilizan
enormes bases de datos en las que agrupan a las cookies en función
de sus intereses y comportamientos, lo que permite volver a mostrar
una creatividad publicitaria a un usuario si éste ha demostrado
antes interés al haber pinchado en el banner.

La NSA utiliza ”cookie” para rastrear a sospechosos en internet. La
”cookie” mencionada en los documentos de la NSA es la llamada ”PREF”
de Google, que no almacena datos personales del usuario, como el
correo electrónico o el nombre, pero contiene unos códigos que permiten
identificar el equipo, seguir sus visitas en internet y recuerda ciertas
preferencias de configuración, como el idioma.

Más información:
http://www.eldiario.es/turing/Cookies-privacidad_0_96590785.
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html
http://www.eldiario.es/politica/NSA-rastrear-sospechosos-
internet-Post_0_206130129.html

Adreça IP

Les adreces IP si bé no són identificatives d’una màquina la majoria
dels casos, sí que restringeixen molt el conjunt de possibles propietaris.
Són assignades a companyies telefòniques, i aquestes les distribueixen per
àrees geogràfiques i per tant per centraletes. Habitualment fan servir IP
dinàmiques, que vol dir que cada cop que et reconnectes t’assignen una
nova IP. Això ho fan per a poder reutilitzar-ne i poder tenir menys IP que
clients, ja que no sempre tothom està connectat alhora.

Al capdavall, la IP ens identifica a nivell de municipi o fins i tot de barri.
I no és poc: partint d’un grup de candidats on hi ha tots els usuaris
d’internet, servidors i màquines incloses, és possible reduir a pocs milers
de persones.

Fingerprinting

Si ens preguntem si una dada sobre una persona identifica aquesta
persona, resulta que la resposta no és simplement sí o no. Si tot el que
sé sobre una persona és el seu codi postal, no puc saber qui és. Si tot
el que sé és la seva data de naixement, llavors tampoc sé qui és. Si tot
el que sé és el seu gènere, tampoc ho puc esbrinar. Però resulta que si
conec aquestes tres dades sobre una persona, probablement podria deduir
la seva identitat! Cadascuna de les dades l’identifica parcialment.

Amb els navegadors passa una cosa semblant. Resulta que, a més de
les dades d’identitat més conegudes que revelen els navegadors web, com
l’adreça IP i els galetes de rastreig (cookies tracking), hi ha diferències
més subtils entre els navegadors que es poden utilitzar per distingir-nos.

Un exemple significatiu és la cadena User-Agent, que conté el nom, sistema
operatiu i versió exacta del navegador, que s’envia a tots els servidors web
que visitem. Una cadena típica seria així:
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Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-GB; rv:1.8.1.6)
Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6

Com podem veure, aquí hi ha un munt de dades, i resulta que són útils
per a identificar-nos. Tant és així, que si triem el navegador d’una persona
a l’atzar, el seu User Agent serà igual que el d’un de cada 1.500 usuaris
d’Internet.

Si aquí afegim la quantitat de dades que es pot extreure mitjançant
Javascript, habilitat per defecte en tots els navegadors, el fet és que
encara que no estiguem registrats al compte de Google, per exemple, ni
que haguem cercat res en especial, ja podríem ser identificats a partir
de dades suposadament anònimes. Per a comprovar-ho, visiteu la pàgina
Panopticlick: https://panopticlick.eff.org/.

2.1.2 Tracking

Introducció El tracking, o rastreig, és el conjunt d’accions amb
l’objectiu de caracteritzar individualment cada usuari d’internet. Comer-
cialment, es diu que és bo que les empreses «ens coneguin més» perquè
així ens poden oferir productes més rellevants als nostres interessos i fer-
nos ofertes especials, tal com si anéssim a comprar a una botiga de barri.
A diferència del bar on el cambrer coneix els nostres horaris i les nostres
preferències, quan naveguem online ni coneixem qui «ens està coneixent»,
ni li hem donat permís, ni en som gaire conscients. A més, no és el
mateix que el cambrer sàpiga que el cafè el prens sol i amb sacarina, que
quedi registrada tota la teva activitat en el teu perfil secret que recull la
multinacional de bars on treballa. Seria esgarrifant oi? Doncs passa, i
molt.

Motivacions L’objectiu comercial de rastrejar les persones és
aconseguir-ne més informació, perquè la informació és poder, i en
un món individualista qui més poder té, més en vol. Això et relega a tu,
titella, a una vida al descobert a sota la mirada de grans corporacions
i governs. L’ús que en fan generalment és la publicitat personalitzada
per començar, però va molt més enllà. Amb les dades que recullen de
tu, formen un patró de comportament, i et classifiquen. Diguem, per
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Figura 2.1: Acumulant dades i dades, les empreses de publicitat
poden fer-se una idea molt propera de la nostra personalitat

exemple, «dona, 25-30 anys, a l’atur, d’un barri baix de Barcelona,
amb interès per la moda i les discoteques». Això permet no només
fer-te ofertes interessants, sinó amb preus manipulats a l’alça: donat que
t’interessa més, estaràs disposada a pagar un preu més alt. Però això no
queda aquí. A part de classficar-te dins de certs patrons, el teu e-mail,
compte de facebook o de google és fàcil d’aconseguir (els el dones tu quan
et registres a llocs web!), i un cop tenen això aquesta identitat la poden
vendre a empreses gestores d’identitats. No és només que una empresa
et conegui, és que qualsevol client de la gestora podrà saber coses de tu
amb intencions desconegudes.

Altres possibiles interessats en les teves dades són asseguradores que
et deneguin una assegurança per malaltia, departaments de recursos
humans que no et contractin o et facin fora per la intenció de quedar-
te embarassada, detectius privats que comprin les teves dades per una
exparella o assetjador, etc. Més que «no tinc res a amagar», hauríem de
dir «t’ensenyaré el que jo vulgui». El concepte clau és ser un mateix el
propietari de les pròpies dades personals.

Tècniques de rastreig Un cop sabem per què recullen dades
personals hem d’esbrinar com ho fan. Doncs bé, abans parlàvem de
cookies, IP, i fingerprinting. Totes aquestes són eines utilitzades, però
n’hi ha més.

En primer lloc, tenim totes les dades que regalem. Aquestes són
correus electrònics, fitxers no xifrats, usuari/contrasenya, compte de
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Figura 2.2: Les agències de publicitat s’encarreguen de crear perfils
i comerciar amb identitats, acumulant dades de comportament que
moltes vegades associen a un correu electrònic i comptes a xarxes
socials

correu electrònic, etc. Heu de pensar que Google analitza tot el contingut
de GoogleDrive, GMail, historial de cerques, etc, i fa negoci amb aquesta
informació. De la mateixa manera ho fa Facebook, i tants altres. També
heu de ser conscients que cada cop que inicieu sessió en un lloc web amb
el compte de Google, per exemple, esteu informant a Facebook de la
vostra activitat fora de Facebook, i que quan us registreu amb un correu
electrònic, també n’esteu informant a Google, Yahoo, o qui sigui.

En segon lloc, hi ha les dades que recullen de nosaltres que no són tan
evidents. Per fer-ho fàcil, imaginem que entrem en el portal de notícies
d’un diari.

1. Només per entrar, ja hem enviat un paquet que informa de la
nostra IP, User Agent (idiomes, sistema operatiu, navegador, ...), i
la pàgina web de la qual provenim. Per tant, si hem clicat un enllaç
des del mur del Facebook d’un amic, la web ho sabrà.

2. Un cop la web ha rebut el paquet, ens envia a la nostra IP la pàgina
web sol·licitada, però buida d’imatges i altres continguts.

3. Un cop rebuda la pàgina amb text, el nostre navegador va demanant
un per un tots els continguts de la pàgina descarregada: imat-
ges, scripts, aplicacions flash (reproductor de youtube) i d’altres.
Aquests continguts poden ser externs a la pàgina web. Per exemple
els anuncis, un vídeo de youtube, o el botonet de «m’agrada» de
Facebook ho són.
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4. De seguida, el servidor on hi ha la web que volem veure però també
molts altres servidors externs, ens envien tot aquest contingut extra
que el nostre navegador ha demanat.

5. Finalment, hem obtingut tot el contingut incial. Cal dir, però,
que és possible que anem demanant més contingut sense sortir
de la mateixa pàgina: reproduir un vídeo, escriure un comentari,
obrir una imatge en miniatura, o arribar al final d’una pàgina
que va carregant automàticament entrades més antigues, tot això
interacciona amb el servidor silenciosament.

Cookies Aquí cal afegir que, si tenim una cookie relacionada a una
pàgina, cada cop que en sol·licitem contingut li enviarem aquesta cookie
també. Això tan pot ser un identificador de sessió temporal, com
permanent. Aquests identificadors permanents, en mans de Google o
Facebook, entre d’altres, solen ser suficients per seguir-nos el rastre per
la xarxa.

Javascript Els scripts (en Javascript) poden esbrinar quines extensions
tenim instal·lades, quina mida de pantalla tenim, quins tipus de font tenim
instal·lats, entre moltes altres dades del navegador mateix. Aquestes dades
serveixen per tancar el cercle a l’hora d’identificar-nos. GoogleAnalytics
és un servei que informa al propietari d’una pàgina de la procedència
dels seus visitants, grup d’edat, sistema operatiu, etc. S’instal·la afegint
l’script allotjat als servidors de Google, que executem automàticament
en descarregar una pàgina. Llavors, enviem tota la informació que ens
demana.

Per tant, els continguts més perillosos són sens dubte els externs, perquè
tota aquesta informació queda recollida en una agència publicitària,
en una xarxa social (Facebook), o totes dues (AdSense, DoubleClick,
Google+, totes propietàries de Google). Els perills que podem identificar
visualment són els anuncis i els widgets socials (+1, like, tweet it).
El conjunt de pàgines web que incorporen un botonet de «tweet», per
exemple, s’anomena ecosistema de Twitter.
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Figura 2.3: Quan visitem una pàgina web, ens estem connectant
a moltes altres de manera automàtica. Les agències publicitàries
recullen la nostra activitat i la cataloguen per crear-nos una
identitat.
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Figura 2.4: Quan visitem pàgines amb «botons socials» o «social
widgets», estem informant a aquestes xarxes de la visita, i per tant,
dels nostres interessos.

Solucions Per sort, hi ha tot un ventall de solucions que ens defensen
molt efectivament contra aquesta ofensiva contra la privacitat. A la pàgina
http://www.areweprivateyet.com podreu comparar els resultats de cada
alternativa. Vegeu l’apartat on recomanem extensions pel Firefox per a
més informació.

2.1.3 Navegació privada

Els navegadors moderns incorporen la possibilitat de navegar en mode
privat. Tot i això, hem d’advertir-vos que la navegació privada no
és anònima. L’avantatge que té aquesta opció és que l’ordinador
no guarda cap informació del que s’ha fet, és a dir: no es guarden
contrasenyes, historial, cookies (preferències de pàgines web, sessions
obertes), descàrregues ni els continguts temporals. És a dir, esborra la
petjada que deixes en el teu ordinador, però no la que deixes a la xarxa.

2.1.4 Extensions del Firefox

Una solució amigable amb el dia a dia és instal·lar extensions al
navegador de confiança que ens protegeixin de diverses amenaces. Cal
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dir que el Google Chrome recull dades nostres sense permís. En cas de
preferir-lo, instal·leu Chromium, que és un Chrome «netejat».

Podeu trobar totes aquestes extensions recollides al nostre compte de
Mozilla. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/collections/
assembleacn.

AdBlock Plus Bloca els anuncis de facebook, youtube I banners de
publicitat. Et protegeix dels anunciants que et volen rastrejar.

DoNotTrackMe Bloqueja tots els continguts externs a una pàgina web:
anuncis, widgets socials, etc. Propietat d’Abine, una empresa
dedicada a la privacitat. Ofereix versió Premium.

MaskMe Emmascara els comptes de correu. En crea un de nou que
redirigeix cap al teu, i en cas d’spam, et dona la possibilitat de
tallar-lo.

Disconnect Bloca tots els continguts externs a una pàgina web: anuncis,
widgets socials, etc. És de codi obert i accepten donatius.

LightBeam Dibuixa les connexions de les pàgines web que visites amb
webs externes: publicitat, mètriques, xarxes socials, etc. Va molt
bé per fer-se’n una idea. Desenvolupat pel mateix equip que
Disconnect.

Ghostery Bloca tots els continguts externs a una pàgina web: anuncis,
widgets socials, etc. És el més efectiu de les tres extensions
anti-tracking esmentades, però és propietat d’una empresa que es
relaciona amb les mateixes empreses de màrqueting i publicitat:
les assessora per evitar regalar dades a la competència i a esbrinar
quines webs externes enlenteixen la seva web.

BetterPrivacy Elimina o gestiona les cookies LSO, les quals s’utilitzen
per temes de publicitat i màrqueting, ocupen més espai que les
cookies normals, estan al teu ordinador indefinidament i és difícil de
trobar on s’emmagatzemen. Són les cookies que creen les aplicacions
Flash (minijocs, reproductors antics, youtube, animacions antigues,
etc).

HTTPSeverywhere Força la connexió per https sempre que sigui
possible. Si introduïm una url qualsevol, s’encarrega de provar si
ofereix xifratge.
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Terms of Service; Didn’t read Et fa un resum de les terms of service
d’alguns portals i t’indica amb colors quin grau d’importància
tenen: si són abusius, respectuosos, o mig-mig.

GoogleSharing Evita que google pugui seguir les teves recerques I la
teva activitat. Això ho fa barrejant les teves dades amb les de
diferents usuaris que usen googlesharing, fent que Google no pugui
saber d’on provenen.

NoScript Bloqueja per defecte tots els scripts Javascript. Això resta
funcionalitats a les pàgines web, però alhora aixeca un mur entre
l’usuari i les rastrejadores. És més recomanable fer servir una
extensió anti-tracking, que en comptes de bloquejar-ho tot, bloqueja
els scripts d’una selecció de pàgines perilloses.

Self Destructing Cookies Aquesta extensió és vital per evitar la iden-
tificació permanent de la nostra màquina. Permet les cookies
mentre es fan servir, però tan bon punt es tanca una pestanya o
finestra, les esborra. Això, entre d’altres, és important per evitar
que Google, Facebook, etc. ens identifiquin a través de webs del seu
ecosistema.

DuckDuckGo Configura el cercador DuckDuckGo! com a motor de
cerca per defecte, en comptes de Bing, Google o altres. És dels
pocs cercadors que respecten la nostra privacitat. Té un disseny
molt cuidat i és una molt bona alternativa a Google. Els resultats
provenen de Bing.

StartPage Afegeix a la barra de cerca el motor StartPage. Aquest
cercador també respecta la nostra privacitat i fa servir els resultats
de Google, però no és tan atractiu visualment com l’anterior.

Ixquick Afegeix el cercador ixquick al teu navegador. Està desenvolupat
pel mateix equip que StartPage, però fa servir els resultats de molts
altres motors de cerca (inclosos els de Google, Yahoo, i Microsoft)
i a més, obre els resultats a través d’un proxy seu. Això oculta la
nostra IP a les pàgines que accedim des d’aquest cercador.

També podem utilitzar directament un navegador especial preparat a
partir del Firefox per evitar tot tipus de seguiment: el TorBrowser.
L’expliquem a la secció «Anonimat».

23



2.2 Sistema operatiu

2.2.1 Necessitat

Els sistemes operatius corrents acumulen molta informació sobre nosaltres.
Les cookies, historial i contrasenyes dels navegadors, els programes
descarregats i les configuracions, els arxius desats, el registre d’activitat,
etc. A més, el risc de virus informàtics que pugui revelar dades nostres
sempre és present, encara que no fem servir Windows. Sobretot, el risc
és la quantitat de serveis que s’executen sense cridar l’atenció que, tot i
ser útils per a nosaltres, si ens intervinguessin la màquina podrien revelar
dades comprometedores.

Quan fem servir una aplicació de xarxa, estem enviant la nostra IP, i
moltes vegades els continguts del paquets van sense xifrar. Però encara
que hi vagin, estem exposant certa informació. Per exemple, algú podria
esbrinar que estem entrant al correu electrònic encara que no pugui llegir-
los.

Per al dia a dia no és un problema, però necessitem un sistema operatiu
per quan volguem assegurar-nos de no deixar cap rastre en la màquina
on el fem servir, com per exemple un ordinador públic, o per accedir a
continguts perseguits per la llei en el país de conexió.

2.2.2 Solució: TAILS

Que és Tails?

Tails es un sistema operativo live que tiene como objetivo preservar su
privacidad y anonimato.

Puntos fuertes

Live Se puede usar desde cualquier ordenador en cualquier sitio, no deja
rastro y al apagar se borra lo único que usa, la ram, de todas formas
también se puede reservar un espacio para datos que no se borren.
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Aplicaciones preinstaladas Tails por defecto nos trae muchas aplica-
ciones preeinstaladas la qual cosa nos facilita mucho la faena ya
que no hemos de instalar ninguna aplicacion adicional, entre otras
aplicaciones tenemos: encriptacion de particiones, Usb seguros,
Thunderbird con cifrado, Pidgin con OTR y eliminación segura de
datos y RAM.

Internet enrutado por Tor Todo el software está configurado para
conectarse a Internet a través de Tor si una aplicación intenta
conectarse a Internet directamente, la conexión se bloquea automá-
ticamente por seguridad.

Instalación

1. Descargar desde la pagina web junto con Cryptographic signature
y Tails signing key tails.boum.org

2. Comprobar que la ISO es correcta (explicado en el siguiente
apartado)

3. Copiar imagen en USB (evitar unetbootin, usar isohybrid o alguno
de similar)

4. Arrancar usb, conectar otro usb y una vez ya hemos conectado el
USB, vamos al menú Applications/tails/Tails USB Installer, click
encima de Tails USB Installer y Seleccionamos la opción Clone &
Install. (Esto sirve para activar el 100% de las características de
tails)

Comprobar la integridad de la ISO

1. Guardamos tanto los archivos .iso y .key que acabamos de descargar
en nuestra home.

2. Ahora tenemos que descargar la firma digital de Tails. La firma
digital de Tails la tenemos que descargar de la siguiente página:
https://tails.boum.org/download/index.es.html#verify

3. Para descargar la firma digital tenemos que dar click en el botón
verde (Tails signing Key)
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4. Guardamos el archivo que acabamos de descargar en nuestra home
y abrimos una terminal. Tecleamos el siguiente comando para
importar la llave de Tails a nuestro sistema operativo: cat tails-
signing.key | gpg –keyid-format long –import

5. Seguidamente para iniciar la verificación criptográfica tecleamos el
siguiente comando en la terminal: gpg –keyid-format long –verify
tails-i386-0.17.2.iso.pgp tails-i386-0.17.2.iso
Nota: El texto en cursiva se tiene que modificar en función del
nombre del archivo ISO y de la clave criptográfica que hemos
descargado.

2.3 Telèfons mòbils

2.3.1 Android

Tot i que aquesta guia no cobreix la seguretat en telèfons mòbils, no està
de més recomanar algunes aplicacions per a smartphones indispensables
si volem protegir-nos:

Redphone Trucades xifrades extrem a extrem per internet (VoIP)

Textsecure Sms xifrats

Orbot Proxy per Tor. Permet que altres aplicacions enrutin les dades a
través de Tor

Orweb Navegador web sobre Tor

ChatSecure Client de xat XMPP (compatible amb Facebook, GTalk,
etc.) amb OTR (xifrat extrem a extrem)

ObscuraCam Esborra cares automàticament i neteja metadades de les
fotografies

Pixelknot Incrusta en una imatge un missatge amagat (amb contrase-
nya)

K-9 amb APG E-Mail amb GPG

CSipSimple Trucades xifrades extrem a extrem per internet (VoIP)

26



Els dos equips de desenvolupadors d’aquestes aplicacions són:
https://guardianproject.info/apps/
https://whispersystems.org/#privacy

També cal alertar que Android cada cop és menys Open Source, per molt
que Google se n’ompli la boca, i per tant, cal migrar a opcions germanes
com CyanogenMod i Replicant.

2.3.2 Mòbils, intel·ligents o no

Escoltes

Mientras estás hablando con alguien por teléfono móvil (al igual que
con un fijo) es muy sencillo para las autoridades escuchar y grabar tu
conversación en colaboración con la compañía de telefonía.

Localització

Un aspecto realmente nuevo de la tecnología del móvil es la posibilidad
de localización permanente y en directo de tu máquina. Para poder
enviarte una llamada o un mensaje, tu operador de telefonía necesita
poder saber dónde encontrar tu móvil, o más precisamente, cuál de sus
antenas utilizar para pasarte la comunicación. Así se puede aproximar tu
ubicación sabiendo de cuál de sus antenas estás más cerca. La precisión
de esta técnica, llamada Cell-ID, depende de la densidad de antenas en
la red telefónica. En las ciudades tendrás antenas cada 100 o 200 metros.
Pero en el campo puedes tener antenas separadas por hasta 35 kilómetros.

Retenció de dades

Se sabe dónde has ido y con quién has hablado el último año. Los
operadores de telefonía, así como a los proveedores de servicios Internet,
por ley están obligadas a almacenar durante doce meses las informaciones
que permiten identificar el origen y el destino de cada comunicación
electrónica.
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Antenes malicioses

Un IMSI-catcher es un dispositivo que se puede instalar por ejemplo en
una furgoneta, y que se hace pasar por la antena de un operador de
telefonía móvil. Una vez instalado, los móviles de este operador en la
zona se conectarán automáticamente con esta antena de mentira. De
esta manera, sirve de dispositivo de localización y de identificación en
tiempo real de todos los móviles encendidos de la zona, que aunque no
participen en ninguna comunicación, se registran con él y le mandan sus
informaciones de identificación (número de teléfono y número de aparato).

Tota la informació a https://quematumovil.pimienta.org
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Capítol 3

La xarxa

3.1 Anonimitat

3.1.1 Necessitat

"Tothom té dret a que ningú sàpigue que no té res a amagar",
aquesta frase resumeix força bé l’esperit darrera de la lluita per la
privacitat a Internet. Lamentablement, un dret presumptament garantit
a tots els paisos del primer món, el dret a la llibertat d’expressió,
és constantment posat en qüestió per les brigades d’informació de les
diferents policies, nacionals i autonòmiques, recullint dades sobre qui diu
què, i fent sinistres llistes de sospitosos de vés a saber quins greus delictes,
usualment relacionats amb el terrorisme, la darrera excusa que tenen per
vigilar-nos. Abans d’acusar-nos de conspiranoics voldriem recordar els
continguts de les filtracions d’Edward Snowden o el recent cas Cesicat a
Catalunya. Les llistes il·legals d’activistes existeixen, i hi ha evidències
d’això tant a la policia nacional com als Mossos d’Esquadra.

En definitiva, és prou obvi que l’anonimat on-line és necessari per
poder exercir el dret a la llibertat d’expressió i per sabotejar els intents
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d’organismes governamentals i policies de monitoritzar-nos.

Quan naveguem per Internet utilitzant un browser qualsevol, deixem un
munt de petjades de la nostra activitat. Ja n’hem parlat a la secció del
Navegador, però per si de cas no l’heu llegit, feu un petit exercici: Aneu
a https://ipcheck.info i mireu què us diu. La quantitat d’informació
vostra a la que es té accés només pel simple fet de connectar-se a un
servidor és impressionant, oi? La solució és deixar anar menys informació,
i per a això cal que seguiu els consells de seccions anteriors i utilitzeu
Firefox amb els corresponents complements.

Hi ha, però, una dada molt important que continuament estem deixant
anar en la nostra navegació: L’adreça IP. Aquesta adreça és capaç
d’identificar-nos ja que està directament associada a la connexió que estem
fent servir per entrar a la xarxa. Com podem evitar que se sàpigue la
nostra IP? L’única solució és aconseguir que el nostre tràfic de dades
a Internet vagi de manera amagada a un altre lloc (de confiança!), i des
d’allà surti a Internet. Això ho podem fer de diverses maneres, amb xarxes
privades virtuals (VPNs, veure la secció corresponent) o amb xarxes
paral·leles a Internet dissenyades específicament amb l’anonimat com a
objectiu. Dos exemples serien I2P (https://i2p2.de) i Tor (https:
//torproject.org). No són les úniques, però sí exemples destacats.

3.1.2 Solució: Tor

Tor és una xarxa oberta que existeix per sobre d’Internet. Què vol
dir això? Fa servir la infraestructura de la mateixa Internet (des dels
cables més enterrats fins els protocols de transmissió de dades més
abstractes) per crear una xarxa paral·lela a la que només es pot accedir en
unes determinades condicions. No existeix al marge d’Internet, existeix
subsumida dins Internet.

Quins avantatges proporciona utilitzar Tor? Tot el tràfic dins Tor va
xifrat, es protegeix l’origen de la comunicació d’una manera que veurem
més endavant i dins de Tor disposem de serveis equivalents als que podem
trobar a la Internet que ja coneixem, des de fòrums de discussió fins a
comerços. És el que s’anomena deep web.
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Figura 3.1: Tor protegeix el nostre trànsit des del nostre ordinador
(Jij) fins a l’últim node de sortida. Per a protegir també la
informació de l’últim node al servidor, haurem d’accedir només a
pàgines https.

Instal·lació

Aneu a https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en i
baixeu-vos el TBB adeqüat al vostre sistema operatiu. N’hi ha per Mac,
Windows i Linux (i alguna versió beta per Android). Instal·leu-lo de la
manera habitual i feu-lo servir. Ja està. Així de senzill.

Heu de tenir en compte, però, que només surt per Tor el tràfec generat
pel TBB. Si teniu un altre navegador obert i sortiu a la xarxa, el tràfec
d’aquest navegador que no és el TBB NO està sortint via Tor. Podeu
provar-ho. Obriu el TBB i un altre navegador diferent. Aneu a tots dos
a http://whatismyipaddress.com i compareu el resultat.

Finalment, cal habilitar el complement No Script del TBB, que ja ve
instal·lat però desactivat per defecte.

Hi ha altres maneres d’instal·lar Tor independentment del navegador. Si
volem torificar altres programes, o el navegador sense fer servir el TBB,
això és el que caldrà fer. No és un ús elemental del programa i per
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tant queda una mica fora de l’abast d’aquesta guia. Si voleu una bona
explicació podeu trobar-la al blog d’adastra, dins la serie "Preservando el
Anonimato y Extendiendo su Uso": http://thehackerway.com. És un
blog de contingut tècnic, per tant cal entendre el que es llegeix abans de
posar-ho en pràctica.

Ús

Un cop instal·lat Tor, i redirigit el tràfec del programari que volem fer
servir a través del port on tenim el proxy que s’encarrega d’enviar els
paquets cap a Tor (usualment cal configurar el programari de la manera
que calgui), fer servir Tor és transparent. No hauríem de trobar cap
diferència utilitzant un programa torificat respecte al funcionament sense
torificar (potser una reducció de velocitat no gaire significativa, tot i que
això pot dependre de diversos factors).

Usualment, si no som hackers, i aquesta guia va dirigida als que no ho són,
el programa amb el que voldrem fer servir Tor és el navegador. En lloc de
modificar un navegador per utilitzar Tor (que es pot fer) és molt millor
fer servir el Tor Browser Bundle (TBB) que contempla un navegador ja
torificat correctament pels especialistes del projecte Tor. Per tant fer
servir correctament Tor és tan senzill com baixar-se el TBB i utilitzar-lo.

Dependrà de nosaltres, però, mantenir l’anonimat. És molt impor-
tant que us llegiu aquestes advertències https://www.torproject.org/
download/download-easy.html.en. Essencialment cal entendre que la
nostra activitat navegant ha de ser tal que no ens posem en evidència. No
cal fer servir Tor per llegir el nostre correu de la feina, ja que el fet de
fer-ho trenca l’anonimitat que aconseguim amagant la nostra IP.

Alguns Detalls Tècnics

Un cop connectats a la xarxa Tor, només el tràfec destinat a Tor anirà
a parar a Tor. Si teniu diversos programes fent servir Internet, només
aquells que hagin estat redirigits via Tor faran servir Tor. Tor no és una
VPN, que redirigeix tot el tràfec a Internet cap els servidors de la VPN.
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Aquest tràfec anirà a parar xifrat a un node d’entrada, que s’encarregarà
de reenviar-lo a un altre node, com a mínim, i d’aquest passarà a un node
de sortida. Del node de sortida anirà cap a Internet tal i com va sortir
originalment, així que si no es fa servir el protocol HTTPS, el vostre
tràfec surt del node de sortida de Tor en obert, sense xifrar (tot i que
la IP d’origen queda amagada ja que el servidor que rep la connexió, la
rep des de la IP del node de sortida de Tor). Tot el tràfec dins de Tor
va xifrat. Fixeu-vos, si tenim la seqüència [vostre PC, node d’entrada,
node intermedi, node de sortida, destinació], el tràfec sortirà del vostre
ordinador amb tres capes de xifrat, com a mínim: Una pel node d’entrada,
una altra pel node intermedi i una altra pel node de sortida. Si feu servir
HTTPS, un cop surt el tràfec pel node de sortida continua xifrat, però és
un xifrat que ja no té res a veure amb Tor.

Dins de la xarxa Tor podem trobar els anomenats Hidden Services, serveis
ocults. N’hi ha de tota mena, repositoris, fòrums de discussió, comerç, etc.
La particularitat que tenen és que només es pot accedir estant connectat
a Tor. Els noms de domini (url) típicament acaben en .onion i només es
poden resoldre dins de Tor. Aquests serveis són ideals per activitats que
requereixin anonimat.

El circuit node d’entrada - node intermedi - node de sortida va canviant
mentre estem connectats, de manera que dificulti la traça del tràfec que
surt del nostre ordinador. Els nodes d’entrada Tor són molt coneguts
de manera que és possible que estiguin censurats per organismes de
control governamentals. Hi ha, però, nodes d’entrada ocults que hom pot
demanar. Vegeu més instruccions a https://bridges.torproject.org/.

Finalment consulteu la documentació a https://torproject.org

La NSA i Tor

L’estiu del 2013 l’ex-treballador d’una empresa que treballava per a
l’Agència de Seguretat Nacional dels EUA (NSA) va començar a filtrar
documents sobre les activitats ilícites de la NSA espiant essencialment
tothom. Una part significativa dels documents tenia com a objectiu la
xarxa Tor i això va fer circular molts rumors sobre la seguretat de la
xarxa Tor. Alguns dels articles relevants els podeu trobar en aquests
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enllaços:

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/oct/04/tor-
stinks-nsa-presentation-document

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/oct/04/
egotistical-giraffe-nsa-tor-document

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/oct/04/tor-
high-secure-internet-anonymity

http://apps.washingtonpost.com/g/page/world/nsa-research-
report-on-the-tor-encryption-program/501/

http://s3.documentcloud.org/documents/801433/doc1-1.pdf

http://s3.documentcloud.org/documents/801434/doc2.pdf

http://s3.documentcloud.org/documents/801435/doc3.pdf

http://www.techspot.com/downloads/5183-tor.html

http://www.techspot.com/news/54244-nsa-has-had-little-
success-in-cracking-tor-network-documents-reveal.html

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/04/nsa-gchq-attack-
tor-network-encryption

http://www.theguardian.com/world/2013/oct/04/tor-attacks-nsa-
users-online-anonymity

https://blog.torproject.org/blog/tor-and-silk-road-takedown

3.2 Xat

3.2.1 Necessitat

Els xats són converses de missatgeria instantània entre diverses persones.
Com a tal, mereixen ser protegides perquè només aquestes persones
puguin coneixe’n el contingut. Quan parlem de xat, incloem aplicacions
populars com WhatsApp, WeChat, Telegram, FacebookChat, GTalk, etc.
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Durant molt de temps, les converses del Messenger de Microsoft es
transmetien en clar, i per tant, qualsevol persona connectada a la mateixa
xarxa local que una persona xatjeant-hi, podia llegir tots els missatges
que enviava i rebia. Més tard, van xifrar el canal entre els sevidors de
Messenger i els clients.

Actualment, molts serveis de xat incorporen xifratge SSL (Secure Sockets
Layer) o TLS (Transport Layer Security), que xifren el contingut dels
paquets TCP, i per tant, entre client i servidor (de xat, web, correu, o
qualsevol altre servei). Això evita que un intermediari com el d’abans
pugui llegir les converses que volem protegir. Ara bé, les empreses
o organitzacions propietàries dels sevidors de xat, encara poden llegir,
emmagatzemar, filtrar i censurar les converses que tenim a través seu.
Per tant, tenen accés a la nostra privacitat i les nostres dades.

Amb el xifratge punt a punt, ni les persones intermediàries ni les
amfitriones del servei de xat poden accedir a les nostres converses. Així,
durant el camí client-servidor-client(s) ningú més que les interessades
podran seguir la conversa.

A part de la seguretat en la comunicació, en el fet que és confidencial,
també podem desitjar no deixar rastre a la màquina des de la qual ens
connectem al xat. Per exemple, en un ordinador compartit, es podrien
enregistrar les converses en un historial. Els fitxers enviats podrien quedar
en la caché del programa (una carpeta per a arxius temporals). També
podríem voler evitar fins i tot que es registrés que hem estat xatejant, i
amb qui.

El protocol Off-the-Record Messaging (OTR) ofereix en primer lloc
confidencialitat, o que ningú més que els interessats poden llegir els
missatges. I en segon lloc denegabilitat de la participació en la conversa,
que vol dir que no es pot demostrar, a partir dels missatges xifrats, que
una persona en concret hagi escrit algun dels missatges.

3.2.2 CryptoCat

És una extensió pel navegador per xatejar. Tot s’encripta abans de marxar
del teu ordinador (ni la propia xarxa de Cryptocat pot llegir els teus
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missatges). I a més és codi obert.

Està per Chrome, Firefox, Safari, Opera, OS X i estan fent la versió per
mòbils. Inconvenients:

• Cryptocat no et fa ser anònim, només amaga els teus missatges, i
no la teva IP. Si vols ser anònim cal usar Tor.

• Els teus missatges estàn encryptats al viatgar per la xarxa, però
aixo no implica que el teu teclat sigui segur. Poden espiar el que
escrius.

• Cal comprovar que el receptor dels missatges és segur a través d’un
altre canal (telèfon, xat insegur, etc), fent servir les empremtes
digitals temporals de cada individu a la conversa.

Per utilitzar-lo només cal que tots els participant ingressin a la mateixa
sala i es posin un nom. Inclou l’opció de fer una pregunta secreta per
validar la identitat dels participants del xat.

Consells d’ús:

• Decidiu un nom de sala poc probable. No poseu "xat", "test",
"hola"etc.

• Decidiu un camp semàntic pels noms. Personatges d’una sèrie,
animals invertebrats, dinosaures, mobles, etc. Això fa que si un
intrús s’assabenta del nom de la sala i no coneix la norma, quedi
delatat.

• Acordeu cara a cara els dos punts anteriors i si no podeu quedar
a una hora concreta, aviseu-vos discretament quan hagueu de
començar, parlant de «gats», o qualsevol altra paraula o tema clau.
Per sobre de xifrar una conversa, la protecció més segura és que
ningú sàpiga que ha existit tal conversa.

• Deixeu de parlar tan bon punt entri una persona nova a la sala
de xat. No podrà llegir res del que hagueu escrit fins al moment,
però sí tot a partir de llavors. Identifiqueu-lo per conversa privada
amb una pregunta secreta, comprovant l’empremta a través d’un
altre canal, o amb una pregunta personal. Qui l’hagi identificat,
que escrigui a la sala «he identificat a la nova persona» per avisar
a la resta que pot continuar la conversa confidencial.
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• Si no pots estar pendent de la conversa durant una estona, avisa-ho
a la sala, i assegura’t que ningú llegeixi la teva pantalla o escrigui
en nom teu. Els altres confien en tu, no deixis l’ordinador sol sense
protegir. Si no pots fer-ho, surt de la sala i torna a entrar-hi quan
estiguis a punt. Pots demanar per privat a algun assistent que
t’expliqui o et copiï el que t’has perdut, sense molestar a la resta.

• Avisa quan hagis de sortir de la sala i digues si tornaràs o no.

3.2.3 Pidgin

¿Qué es?

Pidgin (anteriormente llamado Gaim) es un cliente de mensajería
instantánea multiplataforma capaz de conectarse a múltiples redes (mul-
tiprotocolo) y cuentas (multicuenta) de manera simultánea.

Características principales

• Conversaciones mostradas en pestañas

• Posibilidad de conectarse a varias redes simultáneamente

• Registro de conversaciones

• Permite el reemplazo de los nombres de los contactos de la lista

• Muestra un aviso o reproduce un sonido cuando un contacto se
conecta/desconecta o cambia de estado

• Posibilidad de transparencia para las ventanas de contactos y de
conversación mediante un plugin

• Transferencia de archivos

Cifrado

Los mensajes pueden ser cifrados utilizando plugins:

• Usando cifrado RSA. Al plugin se le llama Pidgin-Encryption.
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• Usando el protocolo Off The Record messaging (OTR). Al plugin
se le llama OTR-Plugin y la principal motivación debajo de
este protocolo fue ocultar la identidad de los participantes en la
conversación a la vez que se mantenía la confidencialidad de la
propia conversación, como si fuera una conversación privada de la
vida real.

3.3 Correu

3.3.1 Necessitat

Internet es una red abierta a través de la cual la información normalmente
viaja en formato legible. Además, depende de computadoras intermedias
para dirigir el tráfico, por lo que muchas personas distintas pueden tener
la oportunidad de interceptar un mensaje que tenemos por confidencial y
no lo es.

Pero también nos atañe la autenticidad del mensaje, es decir, que el
mensaje haya sido escrito por quien creemos ser el remitente, y que no haya
sido modificado. Pues bien, el protocolo de correo electrónico, SMTP, no
nos protege: es tan fácil como escribir una carta por correo ordinario con
remitente falso; que el remitente normalmente sea verdadero no significa
que no seamos vulnerables a un engaño.

Ahora bien, es posible alcanzar un gran nivel de privacidad con el correo
electrónico, incluso con una cuenta de correo electrónico insegura, usando
cifrado de clave pública. Esta técnica te permite cifrar desde tu ordenador
mensajes individuales, haciéndolos ilegibles a cualquiera que no sea uno
de los destinatarios previstos. Con esta técnica no hace falta intercambiar
ningún secreto con los contactos: ni contraseñas ni códigos de palabras:
nada. Simplemente, cada uno tiene que conocer las claves públicas de sus
contactos y mantener en secreto su clave privada.

3.3.2 Consells

• Si creas una cuenta de correo para utilizarla en anonimato, debe
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ser totalmente independiente de tu otras cuentas, IPs, nombre...

• Dependiendo de quien tenga acceso físico a tu computadora, el
eliminar los rastros vinculados a tu correo electrónico de tus
archivos temporales puede ser tan importante como proteger tus
mensajes mientras viajan por Internet.

• Al utilizar el cifrado puedes atraer la atención hacia ti. El tipo de
cifrado utilizado cuando accedes a un sito web seguro, incluyendo
una cuenta de correo con interfaz web, se ve a menudo menos
sospechoso que el tipo de cifrado de clave pública del que nos
ocupamos aquí.

3.3.3 Enigmail sobre Thunderbird

Guía: https://securityinabox.org/es/thunderbird_principal

El Mozilla Thunderbird es un cliente de correo electrónico de software
libre y de código abierto para recibir, enviar y almacenar correos
electrónicos.

• Permite administrar múltiples cuentas de correo electrónico.

• Permite descargar y administrar tus mensajes de correo electrónico
sin la necesidad de utilizar un navegador de Internet, ni conexión.

El Enigmail es un complemento desarrollado para el Thunderbird.
Permite a los usuarios acceder a las características de autenticación, firma
digital y cifrado proporcionadas por GNU Privacy Guard (GnuPG).

El GnuPG es un programa de cifrado de llave pública utilizado para
generar y administrar los pares de llaves que se utilizan en el cifrado y
descifrado de mensajes.

Instal·lació i configuració

Disponible para GNU Linux, Mac OS, Microsoft Windows y otros sistemas
operativos.
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Una guía muy completa de cómo configurar Thunderbird con Enigmail.
https://securityinabox.org/es/thunderbird_principal.

Funcionament d’enigmail

Engimail está basado en GPG, un programa que usa algoritmos de
criptografía de clave pública o criptografía asimétrica.

Thunderbird http://www.mozilla.org/es-AR/thunderbird/

GnuPG www.gnupg.org/download

Enigmail www.enigmail.mozdev.org/download

Enigmail permite encriptar los mensajes y también permite adjuntar
firmas digitales a éstos.

Ús

Sabiendo que Enigmail y GnuPG se han instalado adecuadamente, lo
primero es configurar una o más de tus cuentas de correo electrónico
para generar uno o más pares de claves privada/pública. Si se hace por
primera vez, con el Asistente de instalación de OpenPGP. Y más adelante
con Administrar Claves OpenPGP.

Cada par de claves generado tiene asociado un certificado de revocación
que se genera a la vez. Envía este certificado a tus contactos para
deshabilitar el uso de tu clave pública en caso que tú clave privada esté
en peligro o hayas perdido acceso a ella. Se te aconseja enfáticamente que
hagas copias de seguridad y protejas tu certificado de revocación.

Los pares de claves se generan a partir de una frase, que es simplemente
una contraseña más larga y más segura que una convencional. Impor-
tante: Siempre genera un par de claves con una frase clave, y nunca
habilites la opción "sin frase clave".

Intercambiar claves públicas

Se adjunta la clave pública en un mensaje que enviarás a tu correspondi-
ente. Esto lo harán los dos correspondientes. Cuando recibas el mensaje,
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se descifra para importar la clave pública del otro. En la pantalla de
Administrar Claves se verán todas las claves de tus contactos.

Validar un Par de Claves

Como sabemos, cualquiera puede enviarnos un correo fingiendo ser una
persona de confianza. Así, mandándonos una clave pública falsa, podría
leer los correos interceptados que nosotros suponemos confidenciales. En
definitiva, consiste en cerciorarse de que cierta clave pública pertanece a
cierta persona, y no a un impostor.

Para tal fin, contacta a tu correspondiente a través de medios de
comunicación distintos al correo electrónico. Puedes utilizar un teléfono,
Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) o cualquier otro método, pero
necesariamente debes tener absoluta certeza de que realmente estás
hablando con la persona correcta. Por su resultado, las conversaciones
telefónicas y las reuniones cara a cara son los mejores, si es que son
convenientes y se pueden concertar de manera segura.

Tanto tú como tu correspondiente deben verificar las ”huellas dactilares”
de las claves públicas intercambiadas (Propiedades de la Clave).

Firmar una Clave Pública Válida

En Enigmail, obligatoriamente se ha de firmar una clave para considerarla
válida después de validarla. (He realizado una comprobación muy
cuidadosa). Esto se traduce en establecer vínculos de confianza públicos.
Si A firma la clave pública de B, entonces A ha certifica que la clave
pública de B es legítima. Por lo tanto, si C sabe que la clave pública de
A es legítima, podrá confiar que la de B también lo es, extendiendo así
una red de confianza.

Cifrar un mensaje

Importante: El encabezado de cualquier mensaje de correo electrónico
(Asunto, De, CC y BCC ) no pueden ser cifrados y serán enviados en texto
abierto. Para garantizar la privacidad y la seguridad de tus intercambios
de correo electrónico, el asunto o titulo de tu correo electrónico debe
mantenerse sin descripción para no revelar información sensible. Además,
se te aconseja enfáticamente colocar todas las direcciones en el campo
BCC cuando se envían correos electrónicos a un grupo de personas.
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Para incluir en el cifrado los archivos adjuntos: utilizar la opción
PGP/MIME.

3.3.4 Mail per navegador

Pocos proveedores de correo con interfaz web ofrecen el acceso Capa de
Conexión Segura (SSL) a tu correo electrónico. Por ejemplo, Yahoo y
Hotmail, proporcionan una conexión segura cuando inicias sesión, para
proteger tu contraseña, pero tus mensajes en sí se envían y reciben de
manera insegura, siendo transparentes para cualquiera que esté espiando
tu tráfico en la red. Además, Yahoo, Hotmail y otros proveedores de
correo con interfaz web incluyen la dirección IP de la computadora que
estás utilizando en todos los mensajes que envías.

Las cuentas de Gmail, por otro lado, utilizan una conexión segura toda el
tiempo que dura la sesión. Puedes comprobarlo observando el URL que
inicia con ’https’, en la que la ’s’ denota una conexión segura. A diferencia
de Yahoo y Hotmail, el Gmail no revela tu dirección IP a tus destinatarios
de correo. Ahora bien, que sea Gmail seguro de cara a terceros, no quita
que no lo sea de cara a Google. Google escanea y guarda el contenido de
todos los mensajes de los usuarios para poder vender servicios sobre sus
datos. Es, por lo tanto, una central de datos.

Sin embargo, publiquen o no las IP y aunque guarden cookies con datos
nuestros, sí que podemos cifrar el contenido de los correos de la misma
forma que con Enigmail. El problema es que las herramientas que existen
hoy en día no estan suficientemente maduras como para recomendarlas.
Estas son:

WebPG Se integra con las claves del sistema, así que es combinable
con Enigmail y gpg por consola. La interfaz de uso, sin embargo, falla
demasiado: los botones se esconden, no hacen lo que deben, o a veces no
responde. Está disponible para Firefox y Chrome/Chromium.

Enlace: https://webpg.org/
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Mailvelope También es una extensión para navegador, esta vez para
Chrome y en desarrollo para Firefox. Aunque su aspecto es muy bueno,
la gestión de claves no se comparte con el sistema operativo, de modo que
para sincronizar el llavero GPG del sistema con el de Mailvelope hay que
importar y exportar periódicamente.

Enlace: http://www.mailvelope.com/

3.4 Serveis autogestionats

3.4.1 Riseup

Riseup es una organización colectiva dedicada a proporcionar un correo
electrónico privado y seguro, y alojamiento de servicios para individuos y
organizaciones comprometidas con la política y justicia social.

Sitio Web: https://riseup.net/ Guía: https://securityinabox.
org/es/riseup_principal

Riseup es un proveedor de correo electrónico con interfaz web. Riseup
ofrece sus servicios a los activistas alrededor del mundo. Se financia
mediante donaciones. Presta mucha atención a la protección de la
información almacenada en sus servidores. Desde hace mucho tiempo han
sido una fuente confiable ante la necesidad de soluciones seguras de correo
electrónico. Tiene políticas de privacidad de los usuarios muy estrictas.
No tiene intereses comerciales que en algún momento pudieran entrar en
conflicto con sus políticas. No guardan tu dirección de IP. (La mayoría de
los servicios llevan registros detallados de cada máquina que se conecta a
los servidores).

Para crear una nueva cuenta de Riseup, necesitarás dos códigos de
invitación de cualquiera que ya tenga una cuenta de Riseup.

Opera exclusivamente utilizando el protocolo de Capa de Conexión
Segura (Secure Sockets Layer (SSL)) que te proporciona una
conexión segura entre tu computadora y su servidor. Esta seguridad se
mantiene mientras lees tu correo electrónico en un programa cliente.

43

http://www.mailvelope.com/
https://riseup.net/
https://securityinabox.org/es/riseup_principal
https://securityinabox.org/es/riseup_principal


Aunque RiseUp es un servicio seguro de correo electrónico administrado
por confiables activistas de la privacidad y seguridad en Internet, un
servicio inusual de correo electrónico podría atraer injustificada
atención. Será mejor que en algunas situaciones, varíes utilizando
un servico de correo electrónico popular en tu país. El objetivo es el
tomar esta decisión sin poner en peligro tus requerimientos mínimos de
seguridad.

Es el servicio de lista de hosting más grande sin fines de lucro, en las
afueras de las universidades públicas. Reciben más de 14.000 listas de
correo, el apoyo a más de cuatro millones de suscriptores.
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