Nikolaj Sonne kan ikke sende slides fra sit oplæg.
Til gengæld har han skrevet en lille tekst med praktiske råd og links i forhold til etablering af en
(rimeligt) sikker kommunikation.

Signal
Signal er en kommunikationstjeneste, som kan håndtere både private, krypterede tekstbeskeder,
video og samtale. Signal er lavet af ”Open Whisper Systems” og findes til både iPhone, Android og
desktop.
Læs mere her: https://whispersystems.org og hent her:
Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/signal-privatemessenger/bikioccmkafdpakkkcpdbppfkghcmihk
iPhone
https://itunes.apple.com/us/app/signal-private-messenger/id874139669
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms&referrer=utm_sourc
e%3DOWS%26utm_medium%3DWeb%26utm_campaign%3DMessaging

Nikolaj skriver
Helt lavpraktisk, så bruger jeg VPN på alt (computer, telefon, tablet). Jeg bruger Freedome - fordi
jeg har mødt sjæfen flere gange, jeg stoler på ham og han er kuul.
Så bruger jeg forskellige browsere til forkskellige ting. En browser er logget ind på google, en er
logget ind på facebook, en er ikke logget ind nogen steder.
Dertil kører jeg med Privacy Bagder og Ghostery. På mine telefoner holder jeg øje med hvilke
permissions de forskellige apps har - og hvornår de bruger dem. Jeg har slået WiFi/Bluetooth
scanning fra på Android.
Derudover klikker jeg ikke på facebook ting - jeg liker og kommenterer ikke. Hvis folk har
fødselsdag eller har inviteret til et arrangement fortæller jeg dem om jeg kan komme via mail eller
sms. Jeg deltager ikke i events - og jeg beder folk om ikke at adde mig til ting.
Derudover har jeg lavet et par ”Dummies”, som du kan tage udgangspunkt i, når du vil etablere
lidt mere sikkerhed omkring dit digitale liv:
Nikolaj Sonnes link-guide til et (lidt mere) privat digitalt liv:
https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/nikolaj-sonnes-link-guide-til-et-lidt-mere-privat-digitalt-liv

Sådan 'ordner' du en cookie - Digitalt selvforsvar med Nikolaj Sonne:
https://www.youtube.com/watch?v=GB8qCfpF7bM
Tape eller ikke tape på din mobil/tablet?
https://www.youtube.com/watch?v=vCZjap10KKs
Tape eller ikke tape på din computer?
https://www.youtube.com/watch?v=PZZ-8bQqhF8
Som du måske kan fornemme er det ikke én ting - men mange :o) - Men det er en begyndelse…
DBH
Nikolaj
niso@dr.dk

