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W tym wydaniu..
• Sieć bezprzewodowa
• Urządzenia

Jak zabezpieczyć domową sieć
Wstęp
Jeszcze kilka lat temu sieci domowe były stosunkowo
proste. Zazwyczaj był to bezprzewodowy punkt dostępu
oraz komputer lub dwa, służące do surfowania po Internecie,
dokonywania zakupów online lub korzystania z gier
internetowych. Jednak sieci domowe stają się coraz bardziej
złożone. Nie tylko podłączamy do nich kolejne urządzenia,
ale także robimy z nimi znacznie więcej. W tym wydaniu
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omówimy kilka podstawowych kroków w celu stworzenia
bezpiecznej sieci domowej.

Sieć bezprzewodowa
Większość dzisiejszych sieci domowych opiera się na sieci bezprzewodowej (często nazywanej siecią Wi-Fi). To właśnie ona
pozwala na podłączenie dowolnych urządzeń do Internetu, od laptopów i tabletów po konsole do gier i telewizory. Większość
domowych sieci bezprzewodowych jest tworzona w oparciu o routery dostarczane przez dostawców usług internetowych
i instalowane w naszych mieszkaniach. Jednak, w niektórych przypadkach domowa sieć bezprzewodowa może być
zestawiona przy użyciu własnego urządzenia zwanego punktem dostępowym (ang. access point), który następnie łączy się
z routerem internetowym. Niezależnie od tego, którego z wariantów używa Twoja sieć bezprzewodowa, w obu przypadkach
jest rozsyłany sygnał bezprzewodowy. Różne urządzenia znajdujące się w Twoim mieszkaniu korzystając właśnie z tego
sygnału łączą się z punktem dostępowym. Stąd, urządzenia bezprzewodowe, podobnie jak pozostałe urządzenia z Twojej
domowej sieci łączą się z Internetem. Oznacza to, że zabezpieczenie Twojej domowej sieci bezprzewodowej jest kluczowym
elementem bezpieczeństwa Twojego domu i zalecamy podjęcie następujących kroków:

•

Zmień domyślne hasło administratora do Twojego routera lub punktu dostępowego, w zależności od tego na
urządzeniu jakiego typu oparta jest Twoja sieć bezprzewodowa. Konto administratora pozwala na konfigurację
ustawień Twojej sieci bezprzewodowej. Problemem jest, że wiele routerów i punktów dostępowych jest dostarczanych
z domyślnymi loginem i hasłem administratora, które są dobrze znane i często zamieszczone w Internecie. Hasło
administratora należy zmienić na skomplikowane, unikatowe i znane tylko Tobie.

•

Zmień domyślną nazwę Twojej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej SSID). Jest to nazwa, którą będą
widziały Twoje urządzenia, kiedy będą szukały lokalnej sieci bezprzewodowej. Nadaj jej unikatową nazwę, dzięki
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której będziesz mógł ją łatwo zidentyfikować
i upewnij się, że nie zawiera ona żadnych
danych

osobowych.

Konfigurowanie

sieci

bezprzewodowej jako ukrytej (lub nierozgłaszanej)
nie ma większego sensu ponieważ większość
narzędzi do skanowania lub przeciętny atakujący
jest w stanie bardzo łatwo ją odkryć.

•

Upewnij się, że tylko osoby, którym ufasz mogą się
łączyć i korzystać z Twojej sieci bezprzewodowej,
oraz że połączenia te są szyfrowane. Skonfiguruj
swoją sieć tak, aby używała silnego szyfrowania.
Aktualnie, najlepszym mechanizmem szyfrującym
jest WPA2. Włączając go sprawiasz, że aby ktoś
mógł połączyć się z siecią musi podać hasło,
a

po

uwierzytelnieniu

wszystkie

połączenia

są szyfrowane. Upewnij się, że nie używasz
przestarzałych metod zabezpieczeń, takich jak

Aby chronić sieć domową upewnij się, że sieć
bezprzewodowa jest zabezpieczona, a wszystkie
urządzenia w sieci są zaktualizowane.

WEP lub że sieć jest niezabezpieczona, co jest
nazywane inaczej siecią otwartą. Taki rodzaj
sieci pozwala każdemu się z nią

połączyć bez

podawania hasła.

•

Hasło, którego osoby w Twoim domu będą używać do łączenia się z siecią bezprzewodową powinno być silne,
trudne do odgadnięcia i różnić się od hasła administratora. Najprawdopodobniej będzie wymagane podanie go
tylko raz dla każdego urządzenia. Później zostanie ono w nim zapamiętane.

•

Wiele bezprzewodowych punktów dostępu obsługuje tzw. sieć dla gości (ang. guest network). Pozwala ona
odwiedzającym Cię osobom połączyć się z Internetem, ale nie pozwala połączyć się z żadnym innym urządzeniem
w sieci domowej. Jeśli dodasz sieć dla gości również należy włączyć dla niej WPA2 i ustanowić inne hasło.

•
•

Jeśli masz problem z zapamiętaniem różnych haseł, użyj menedżera haseł aby je bezpiecznie przechowywać.
Wyłącz mechanizm WPS (WiFi Protected Setup) lub inne mechanizmy pozwalające nowym urządzeniom na
przyłączenie się do sieci bez znajomości hasła i opcji konfiguracyjnych.

Nie wiesz jak wykonać powyższe kroki? Zapytaj swojego dostawcę usług internetowych, sprawdź dokumentację dostarczoną
z routerem lub punktem dostępowym, albo sprawdź strony internetowe producentów urządzeń.

Urządzenia
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, jakie urządzenia są podłączone do Twojej domowej sieci i upewnienie się, że są one
bezpieczne. Byłoby to proste, gdyby do sieci podłączonych było kilka urządzeń. W dzisiejszym świecie, gdy użytkownicy
podłączają do sieci niemal wszystkie urządzenia elektroniczne - telewizory, konsole do gier, elektroniczne nianie, głośniki,
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sterowniki klimatyzacji/ogrzewania, a nawet swój samochód. Jedynym prostym sposobem na sprawdzenie, co jest
podłączone do Twojej sieci jest użycie skanera - np. Fing. Aplikacja ta, którą możesz zainstalować na komputerze lub
urządzeniu mobilnym, skanuje Twoją sieć bezprzewodową i zgłasza informacje o urządzeniach do niej podłączanych.
Po zidentyfikowaniu wszystkich urządzeń w sieci powinieneś upewnić się, że są one bezpieczne. Najlepszym sposobem
na to jest sprawdzenie czy korzystają one z najnowszych wersji systemu operacyjnego i firmware’u. Jeśli to możliwe,
należy włączyć ich automatyczne aktualizacje. Jeśli którekolwiek z Twoich urządzeń wymaga hasła, pamiętaj, żeby zawsze
były one unikatowe i silne. Na koniec pamiętaj o regularnym odwiedzaniu stron internetowych Twojego dostawcy usług
internetowych, gdzie możesz znaleźć darmowe narzędzia pomocne w zabezpieczeniu Twojej sieci domowej.

Dowiedz się więcej
Zasubskrybuj comiesięczny biuletyn o bezpieczeństwie komputerowym SANS OUCH! Zdobądź dostęp do archiwów
i poznaj rozwiązania SANS dotyczące bezpieczeństwa komputerowego i osobowego.
Odwiedź http://www.securingthehuman.org i dowiedz się więcej.

Polski przekład
CERT Polska jest zespołem działającym w strukturach NASK powołanym do reagowania na zdarzenia naruszające
bezpieczeństwo w polskiej sieci Internet. Należy do organizacji FIRST, w ramach której współpracuje z podobnymi
zespołami na całym świecie.
WWW: http://www.cert.pl
Twitter: @CERT_Polska
Facebook: http://facebook.com/CERT.Polska
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