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Temat zajęć - Informacje o nas w sieci.

Korzystając z internetu, wiele informacji na swój temat ujawniasz świadomie np. opis swoich
zainteresowań czy dokonań na portalach społecznościowych. Musisz jednak wiedzieć, że w tym
samym czasie zostawiasz w sieci o wiele więcej danych o sobie. Nawet jeśli wydaje ci się, że
działasz anonimowo, używając nicka, czy często zmieniając „tożsamość”, pamiętaj, że w
wirtualnym świecie każde zachowanie generuje tzw. cyfrowy ślad.
Każdy komputer identyfikuje się numerem IP, ale i innymi danymi, których suma pozwala
rozróżnić konkretne komputery i często przypisać je do konkretnego użytkownika. Na tej podstawie
można ustalić, kto dostarcza internet, z jakich przeglądarek i systemu operacyjnego korzystasz, a
nawet jakie zainstalowałeś czcionki lub gdzie w danej chwili przebywasz. Można także odtworzyć
historię wyszukiwań. Każde logowanie to pozostawiony w sieci login, informacja o czasie
spędzonym w sieci. Jeśli podałeś na jakimś portalu swoje dane osobowe, można je łatwo powiązać
z pozostałymi informacjami. Podobnie dzieje się w przypadku telefonów komórkowych.
Operatorzy usług telekomunikacyjnych gromadzą i przechowują przez 2 lata informacje o naszych
połączeniach telefonicznych i wysyłanych SMS-ach (tzw. billingi), a także informacje o miejscach
logowania się telefonu. Te wszystkie dane zestawione ze sobą mogą stworzyć unikalny profil
użytkownika. Są kopalnią wiedzy na temat naszego stylu życia, preferencji, tego, kiedy i z kim się
komunikujemy, gdzie przebywamy, kim jesteśmy.
Informacje gromadzi się głównie z dwóch powodów. Po pierwsze ze względu na prawo, które
nakazuje operatorom gromadzić dane telekomunikacyjne w celach związanych z ochroną
bezpieczeństwa publicznego (wykorzystuje je np. policja przy ściganiu przestępstw). Drugi powód
to reklamy. Tylko pozornie korzystanie z wyszukiwarek (np. Google) czy portali
społecznościowych (np. Facebook) nic nie kosztuje. „W zamian” udostępniasz właścicielom tych
serwisów swoje dane. Istnieją firmy, które analizują nasze zachowanie w sieci, tj. odwiedzane
strony internetowe, treść postów, mejli itd. Dzięki temu mogą precyzyjnie określić, jakie produkty
mogą nas zainteresować i jakie reklamy powinny do nas trafić. Na takiej zasadzie działają systemy
informatyczne, które automatycznie zbierają informacje o naszej aktywności w internecie i
wysyłają do użytkowników reklamy — tzw. adserwery.

Komunikacja nigdy nie jest anonimowa. Sytuacja, w której wymieniasz się z kimś informacjami,
wymaga tego, żeby w jakiś sposób się przedstawić lub zaprezentować. Staraj się pamiętać o swoim
cyfrowym śladzie.

Zadanie 1
Co można ustalić na podstawie numeru IP komputera? Wybierz prawidłowe odpowiedzi z
poniższych.
• dostawca internetu
• imię i nazwisko użytkownika
• używana przeglądarka
• uruchomione programy
• używany system operacyjny
• model komputera
• zainstalowane czcionki
• geograficzne miejsce logowania do sieci

Zadanie 2
Przyporządkuj poniższe dane do podmiotów, które mogą być nimi zainteresowane. Mogą one
pasować do więcej niż jednego podmiotu.
liczba odwiedzin w serwisie, historia wyszukiwań w przeglądarce frazy „telefon dotykowy”,
przeglądane albumy muzyczne, odwiedziny stron dotyczących telefonów komórkowych, oglądane
przedmioty z kategorii „buty” na aukcjach internetowych, historia wyszukiwań w przeglądarce
hasła „buty”, ustawienia opcji „powiadom mnie o nowych postach”, wyszukiwane zespoły
muzyczne
Podmioty:
• administrator serwera
• firma marketingowa badająca zainteresowanie telefonami dotykowymi
• właściciel bloga zainteresowany sprzedażą reklam na swoim blogu
• firma marketingowa umieszczająca reklamy obuwia
• serwis muzyczny

