Digitalt självförsvar

Mobil & WiFi

Med kärlek, från:
DFRI, Sparvnästet & Konsthall C

WiFi Kryptering

Bluetooth

Öppet

Föredra tillbehör till mobilen som
inte är trådlösa.

WEP

Om du inte använder bluetooth,
se till att det är avstängt.

Ingen kryptering. Dåligt.

Trasig kryptering. I praktiken ingen kryptering.

WPA

Bättre än WEP, men har sårbara delar.

WPA2PSK
Bästa skyddet för hemnätverk.

SSID är namnet på
det trådlösa nätverkhet

Säkrare WiFi Hemma
 Välj WPA2PSK som säkerhet
 Välj ett ovanligt SSID
 Välj ett starkt lösenord (långt)
 Uppdatera programvaran "firmware" i routern

Kryptera luren
 Inställningen finns i en undermeny
till inställningar.
 Kallas "Data Protection" på iPhone
 Kallas "Encrypt Phone" på Android

Ofta kan man ansluta till
sin hemmarouter med
kabel om man går
in med en web
läsare på:
http://192.168.0.1 eller
http://192.168.1.1

Den här lathunden är public domain. Den kan
fritt kopieras och användas hur som helst.

WiFi, Kabel eller 3G?
 Använd en kabel så ofta som möjligt.
 Föredra 3G eller 4Gmodem före wifi.

Kommihåg wifi
tips på Café

 Föredra internetdelning via telefonen
med USB före delning via wifi
 Föredra wifidelning via din telefon
med WPA2 före wifi på cafénätverk.

Skadliga appar

Falsk WiFi säkerhet

 Kolla stavningen. Ibland finns skadliga appar
som felstavade alternativ till populära spel, etc.

 Dolt SSID bara dolt tills någon
ansluter till access punkten.
 Låst till MACadress går att
komma runt eftersom man kan
ändra sin MACadress.

Skärmlås & PINkod
 PINkod oftast 4 siffror.
En svag kod.
 Slå på skärmlås på mobilen.

Innan du installerar en app:

 Kolla antal nedladdningar. Om det är oväntat
få, var försiktig.
 Gör en sökning på appen på Google. Dyker det
upp något oroande?
 Vill appen få tillåtelse att göra något som du
tycker verkar konstigt?

Android vs iPhone
Apple Store säkrare än Google Play och
iPhone säkrare än Andoid (just nu).
Inte det samma som att iPhone är bättre
än Android. Hårdare granskning av
appar på Apple Store.
Android baserad på öppen källkod.
iPhone på hemlig källkod. Öppen källkod
är bättre ur ett säkerhetsperspektiv.

Faror med QRkoder
Viktigt! Var inte rädd.
Låt inte alla säkerhets
risker skrämma bort
dig från teknik och
Internet.

Den här lathunden är public domain. Den kan
fritt kopieras och användas hur som helst.

Man vet inte var
länkar i form av
QRkoder leder.
Sammanhanget
avgör hotnivåer.

