TIPY & TRIKY
NÁVOD

JAK NA INTERNETU NEZANECHAT STOPY

Nenechte se sledovat!

Ať už procházíte nejnovější aktuality, příspěvky na sociálních sítích, nebo
nakupujete v e-shopu, zůstává za vámi výrazná digitální stopa. Dbáte-li
na ochranu svého soukromí, měli byste se chránit! [Karel Kilián]

N

ěkdy to jsou maličkosti – například to, že vás webová stránka
pozdraví jménem, které jste
zadali při registraci, nákupu či psaní
příspěvku do diskuze pod článkem.
Některé metody sledování jsou ale
rafinovanější. Vězte, že není náhoda,
když se vám poté, co jste hledali na
webu sekačku na trávu, začnou na
sociální síti objevovat reklamy právě
na tento typ produktu. Jedná se
o takzvaný remarketing, a někdy může
třeba vaší drahé polovičce prozradit
to, co pro ni/něj vybíráte pod vánoční
jedli.
Existuje celá řada metod, jak sledovat chování uživatele napříč navštívenými weby. Nejčastěji bývá jejich
cílem vytvoření profilu pro následné
zobrazování reklamy. Pokud například
pravidelně navštěvujete web o počítačích, je poměrně pravděpodobné,
že vás zaujme reklama na nejnovější
notebook či monitor.

Zrádné sušenky
Jedním ze základních sledovacích
nástrojů jsou takzvané cookies (česky
„sušenky“). Patrně jste na tento
termín již narazili – z důvodu platné
legislativy totiž musí webové stránky,
které je používají, zobrazovat otravná
upozornění s požadavkem na souhlas
uživatele.
Cookies jsou ve své podstatě prosté
textové soubory, které si webová
stránka nebo služba ukládá skrz prohlížeč do vašeho počítače či mobilního

zařízení. Jejich obsah závisí na provozovateli, který do nich například může
ukládat identifikační řetězec, datum
a čas poslední návštěvy, ale i celou
řadu dalších údajů.
Jedním z parametrů cookies je doba
jejich platnosti. Tu určuje vydavatel
a dá se říci, že v tomto směru neexistují prakticky žádné hranice. Klidně se
tak může stát, že navštívíte stránku
za rok a její provozovatel z cookie
pozná, že jste to právě vy. Tedy pokud
mezitím cookies nesmažete.
Nutno podotknout, že cookies
neslouží výhradně ke sledování a nekalým praktikám. Mohou být například
nápomocné při automatickém vyplňování jména v komentářích, nastavení
preferovaného jazyka či k uložení
položek, jež jste v e-shopu naložili
do košíku. Často se také používají
k identifikaci návštěvníka, aby mu web
poskytl jím zvolené nastavení.
Moderní webové prohlížeče disponují základní ochranou před tímto
typem sledování. V nastavení většiny
aplikací tak najdete možnost automaticky blokovat cookies třetích stran,
které jsou z hlediska soukromí nejvíce
nebezpečné.
Jak zablokovat cookies třetích stran:
V prohlížeči Chrome: Nastavení
– Soubory cookie a jiná data webů
– Blokovat soubory cookie třetích
stran 1
V prohlížeči Firefox: Možnosti –
Soukromí a zabezpečení – Rozšířená
ochrana proti sledování – Standardní

V prohlížeči Edge: Nastavení –
Oprávnění pro web – Soubory cookie
a data webů – Blokovat soubory
cookie třetích stran
V prohlížeči Opera: Nastavení –
Základní – Blokování sledovacích
cookies
Některé browsery umí automaticky
mazat tyto soubory při svém ukončení. To má svou výhodu – sledovací
služby vás následně nepoznají –, ale
i nevýhodu v tom, že na mnohých
webech budete muset stále dokola
provádět nastavení.

Kde se vzaly?
To, že si k vám webová stránka uloží
soubor s nastavením, určitě ničemu
nevadí. Podstatně záludnější jsou
v tomto směru již zmíněné cookies
třetích stran. Do prohlížeče se dostanou například přes widget sociální
sítě, reklamní banner či analýzu
návštěvnosti na stránce.
Z firem, využívajících cookies ke
sledování pohybu uživatele, jmenujme
třeba Facebook, Google nebo Twitter.
Takzvané „sledovací cookies“ se využívají například k zobrazování reklam
lidem, kteří si předtím prohlíželi nějaký
produkt – viz výše zmíněný příklad se
sekačkou.
Jak to funguje? Vlastně úplně jednoduše: na nějakém webu, například na
e-shopu, si prohlížíte zboží a webový
prohlížeč mezitím přijme sledovací
cookie. Ta obsahuje jedinečný identifikátor, který neidentifikuje přímo
vás osobně, ale váš browser. Když
navštívíte jiný web, je vám na základě
identifikátoru servírována cílená
reklama. Proč? Jednoduše proto, že
je velká šance, že by mohla získat vaši
pozornost.
Na první pohled se to může zdát
neškodné, ale sledovací cookie mohou
shromažďovat mnoho informací
o tom, co děláte na webu. Provozovatel tohoto systému může na základě
navštívených stránek snadno profilovat, kdo jste, a následně podle toho
mířit reklamu.

Jak zastavit sledovací cookies?
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Prvním krokem k zamezení sledování
přes soubory cookie je odstranění
těch, které již máte uložené. Můžete
je vymazat v nastavení webového
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prohlížeče, případně nástrojem třetí
strany – například CCleaner. Počítejte
však s tím, že dojde ke smazání všech
cookies, tedy i těch užitečných.
Jak vymazat cookies?
V prohlížeči Chrome: Nastavení
– Ochrana soukromí a zabezpečení –
Vymazat údaje o prohlížení – Soubory
cookie a jiná data webů – Vymazat
data
V prohlížeči Firefox: Možnosti –
Soukromí a zabezpečení – Cookies
a data stránek – Vymazat data –
Cookies a data stránek – Vymazat
V prohlížeči Edge: Nastavení –
Ochrana osobních údajů a služby –
Vymazat údaje o procházení – Zvolit
položky k vymazání – Soubory cookie
a další data webu-Vymazat 2
V prohlížeči Opera: Nastavení –
Rozšířené – Vymazat údaje o prohlížení – Cookies a jiná data webů
– Vymazat data
Relativně nedávno přibyla ve většině webových prohlížečů možnost
zapnout funkci „do not track“ – tedy
„nesledovat“. Po aktivaci bude browser odesílat webům informaci o tom,
že si nepřejete být sledováni. Nejde
však o žádné technické omezení – proto je nutné počítat s tím, že méně seriózní stránky nemusejí toto nastavení
respektovat. Je tak trochu paradoxem,

že ve výchozím stavu je tato možnost
vypnutá, a pokud ji chcete využívat,
musíte ji zapnout.
Jak zapnout nastavení „do not
track“?
V prohlížeči Chrome: Nastavení
– Ochrana soukromí a zabezpečení –
Vymazat údaje o prohlížení – Soubory
cookie a jiná data webů – Posílat při
procházení webů požadavek Do Not
Track
V prohlížeči Firefox: Možnosti – Soukromí a zabezpečení – Říci
webovým stránkám pomocí signálu
Do Not Track, že nechcete být sledováni – Vždy 3
V prohlížeči Edge: Nastavení –
Ochrana osobních údajů
a služby – Posílat žádosti
Do Not Track (Nesledovat) –
Odeslat žádost
V prohlížeči Opera:
Nastavení – Rozšířené –
Rozšířené – Soukromí a bezpečnost – Více – Posílat při
procházení webů požadavek Do Not Track
Jak zjistit, s jakými cookies
právě otevřená webová
stránka pracuje? Zde je postup u všech významnějších
prohlížečů prakticky stejný:
stačí klepnout na nená-

padné tlačítko v levé části
adresního řádku s obrázkem
oka či zámku. 4 Následně se
rozbalí nabídka s informací
o zabezpečení, certifikátu,
a právě zmíněných cookies.
Bývají roztříděné podle domény, 5 jež je vydala, takže
celkem snadno poznáte,
které „sušenky“ vám poslal
web, jehož stránky si právě
prohlížíte, a jaké pochází
z jiných webů – typicky
analytických, reklamních či
sociálních sítí. Postupně se
můžete dostat až k názvu 6
a obsahu, 7 včetně data
uložení a platnosti.
Jak ale zabránit nežádoucím „sušenkám“ v ukládání? Zjišťovat
u každé jednotlivé její původ a účel by
zabralo příliš mnoho času. Jen úvodní
stránka Gmailu pracuje s více než šesti
desítkami cookies. Použít můžete
například doplňky, jako je Privacy
Badger 8 či Disconnect. Prvně jmenovaný automaticky blokuje reklamní
systémy, které používají sledovací
soubory cookie. Monitoruje chování
domén třetích stran na webových
stránkách a blokuje je, pokud shromažďují jedinečné identifikátory. Disconnect je o něco přísnější – blokuje
jednoduše vše, co se nenačítá z právě
prohlíženého webu. Nemá proto ani
žádné podrobnější nastavení.
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Ještě záludnější otisky
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Podobně jako má každý člověk
specifické otisky prstů, má
i prakticky každý webový
prohlížeč svůj otisk (browser
fingerprinting). I když zablokujete nežádoucí cookies, stále
můžete být jednoznačně identifikováni na základě tohoto otisku. Na rozdíl od cookies není
ochrana před tímto počínáním
tak jednoduchá.
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Jak takový otisk vzniká? Prohlížeče
při komunikaci s webovým serverem
posílají svou identifikaci, obsahující
název, číslo verze, operační systém
a jeho verzi, zvolený jazyk, rozlišení
obrazovky, nainstalované doplňky
a fonty, časovou zónu a další údaje.
Primárně měly tyto informace sloužit
k tomu, aby server odeslal vhodnou
verzi obsahu – například mobilní
stránku v české jazykové mutaci atp.
Kromě toho lze ale pomocí skriptů
a různých technologií, jako je například JavaScript či Adobe Flash, získat
i další údaje. Na základě algoritmu,
který poskládá všechny získané
informace, lze vytvořit jednoznačný
identifikační řetězec – otisk prohlí
žeče. Výsledný profil může věrohodně
patřit pouze jedné osobě nebo malé
skupině lidí. Na jeho základě vás pak
webová stránka dokáže identifikovat
i v případě, že se pokusíte maskovat
například pomocí VPN nebo změnou
IP adresy.
Chcete-li vidět, co na vás webový
prohlížeč ochotně vyzradí, zkuste si
test na stránce amiunique.org. Zde
klepněte na tlačítko View my browser
fingerprint a během okamžiku se
dozvíte, zda je váš browser unikátní –
tedy jednoznačně identifikovatelný. 9
V podrobnostech najdete mnoho informací, které webová aplikace získala
pomocí regulérních metod, jež může
použít prakticky jakýkoli web.
Jednou z možností obrany je
zakázání skriptů, s čímž vám mohou
pomoci doplňky, jako je například
NoScript 10 či ScriptSafe. 11 Bohužel
takové řešení bude mít velmi pravděpodobně vedlejší účinky v podobě
částečné či úplné nefunkčnosti řady
webových stránek a aplikací.

Jak se bránit sbírání otisků?
Zde pro vás bohužel máme špatnou
zprávu: pravděpodobně není možné se
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zcela chránit před vytvářením a používáním otisků prohlížeče. Existuje však
několik nástrojů a metod, které zvyšují
ochranu vašeho soukromí on-line a minimalizují možnost identifikace.
Jednou z možností je používání
anonymního surfování. Tuto funkci
nabízejí prakticky všechny webové
prohlížeče. V anonymním režimu je
k prohlížení použit standardní profil,
který sice má svůj otisk, ale protože
stejné nastavení používá mnoho lidí,
vypadají otisky podobně. Tím se výrazně sníží vaše šance na to, že budete
mít jedinečný otisk.
Jak surfovat v anonymním okně?
V prohlížeči Chrome: tři tečky
– Nové anonymní okno, případně
Ctrl+Shift+N
V prohlížeči Firefox: tři čárky
– Nové anonymní okno, případně
Ctrl+Shift+P
V prohlížeči Edge: tři tečky –
Nové okno InPrivate, 12 případně
Ctrl+Shift+N
V prohlížeči Opera: logo Opery
– Nové soukromé okno, případně
Ctrl+Shift+N
Kromě toho můžete použít doplňky
webového prohlížeče, jejichž cílem je
deaktivovat sledování, které používají
některé webové stránky. Zmínit můžeme například Badger, Disconnect
a NoScript. Zde je ale nutné upozornit, že uvedené aplikace mohou

zasáhnout do stránek natolik, že nebudou fungovat správně. Další možností
je používání anonymního webového
prohlížeče Tor, kterému se budeme
věnovat v příštím vydání.
Tak trochu bokem musíme zmínit doplněk Ghostery, 13 který je
k dispozici prakticky pro všechny
webové prohlížeče. Kromě blokování
reklam, které z mnoha důvodů není
právě chvályhodné, nabízí poměrně
důslednou ochranu soukromí. Umožní
vám prohlížet a blokovat různé „sledovače“ na webech, které procházíte,
díky čemuž snadno zjistíte, kdo chce
shromažďovat vaše data. Výsledkem
by mělo být také o něco rychlejší
načítání stránek.

K čemu je anonymní surfování?
Pokud si otevřete anonymní okno
webového prohlížeče, pak zpravidla
první, s čím budete seznámeni, jsou
funkce, které nabízí. Chrome tak
například neukládá historii procházení,
soubory cookie a údaje zadané do
formulářů. Volitelně si můžete zapnout
blokování cookies třetích stran. Zachovány však zůstanou soubory, které
stáhnete, a vytvořené záložky.
Nutno podotknout, že anonymní
surfování nijak nechrání před provozovateli webových stránek či poskytovateli internetového připojení. Pokud
stojíte i o tuto ochranu, může být
vaším pomocníkem virtuální privátní
síť (VPN), o které jsme podrobně psali
v Computeru 4/20.
Hlavní výhoda anonymního surfování
spočívá v tom, že v okamžiku, kdy
zavřete okno prohlížeče, dojde ke
smazání všeho, co by se za normálních
okolností uložilo. Nebude tedy možné
vyčíst nic z historie navštívených stránek, stejně tak provozovatelé webů,
reklamních a statistických systémů vás
nebudou při příští návštěvě schopni
identifikovat na základě uložených
cookies.
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Bezpečnější prohlížeče
Až dosud jsme se zabývali nejčastěji
zastoupenými webovými prohlížeči.
Ty nabízejí základní ochranu a další
možnosti lze najít v jejich nastaveních
či případně doinstalovat v podobě doplňků a rozšíření. Na trhu však existuje
několik programů, které se na ochranu
soukromí vysloveně zaměřují.
Určitě nemůžeme minout browser Brave, 14 který na zabezpečení
a blokování nejrůznějších sledovačů
vystavěl svůj marketing. Jde o prohlížeč postavený na jádře Chromium
s otevřeným kódem, tedy stejném,
jako používá Chrome, Edge, Opera
a další programy pro surfování po
webu. K tomu však přidává celou
řadu vylepšení, počínaje ochranou
proti sledování přes blokování skriptů,
omezování vytváření otisků a mnoho
dalších funkcí.
S podobnými vychytávkami přichází
další alternativní prohlížeč Vivaldi, 15
za nímž stojí původní autoři Opery.

Také on sází na
jádro Chromium,
které obaluje
vlastními funkcemi. Jednou z nich
je například
odstraňování
kódu stránek,
který by mohl
být použit ke sledování uživatele.
Nechybí funkce
blokování reklam
a sledovačů,
kterou Vivaldi
realizuje ve spolupráci s vývojáři
internetového
vyhledávače DuckDuckGo, o němž si
povíme v další části.

Méně zvědavý vyhledávač
Google patří ve většině zemí k nejpoužívanějším vyhledávačům. Svou
pozici si zasloužil mimo jiné i dobrými
algoritmy, podávajícími (většinou)
relevantní výsledky. Přemýšleli jste ale
nad tím, z čeho je vlastně financován
jeho provoz? Ne, Google opravdu není
charita – primárním zdrojem jeho příjmů jsou reklamy. Kdo chce mít jistotu
umístění na prvních příčkách, ten za
ně (v mnoha případech) musí zaplatit.
Google je také provozovatelem
Ads – jednoho z nejvýznamnějších
a nejrozsáhlejších internetových
systémů pro zobrazování reklamy na
webových stránkách. Když navštívíte
nějaký web, kde je
zobrazován například
reklamní proužek,
Google o tom ví. Zná
tedy stránky, jež na-

vštěvujete, a díky vyhledávači
i to, co na webu hledáte.
I proto vznikl vyhledávač
DuckDuckGo, 16 který garantuje ochranu soukromí a to, že
výsledky vyhledávání nebudou
ovlivňovány na základě vysledovaného chování uživatele.
Na rozdíl od Googlu a mnoha
dalších webů tohoto typu neukládá IP adresy, nezaznamenává informace o uživateli, neshromažďuje ani nesdílí žádné
osobní údaje. Objektivně vzato
nejsou jeho výsledky v mnoha
případech tak relevantní jako
třeba u Googlu, ale dlouholeté
zkušenosti ukazují, že i v tomto směru
probíhá neustálé zlepšování.
DuckDuckGo také nabízí vlastní
rozšíření webového prohlížeče Privacy
Essentials, které zablokuje skryté
sledovače a zašifruje připojení, aby
ochránilo vaše soukromí. Jak deklaruje
na oficiálních stránkách: „Naše politika
je jednoduchá: Nesbíráme ani nesdílíme žádné vaše osobní informace.“

Nebýt sledován je složité
Tvůrci sledovacích technik jsou bohužel vždy o krok před tvůrci prohlížečů,
a zisky z dobře cílené reklamy jsou
natolik zajímavé, že bude boj o identifikaci vás – uživatele internetu – vždy
prioritou.
Existují samozřejmě ještě další metody, například síť Tor. Toto téma, včetně
praktických ukázek a rizik, si však
žádá mnohem více prostoru, a proto
se k němu vrátíme v příštím čísle
Computeru.
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