Brugertracking på nettet
Præsentation og forløb om tracking af brugere på nettet.
Forløb og materiale er udviklet til faget informatik C og B for Center og
Computational Thinking på IT-Vest. Materialet må bruges og ændres i ikke
kommercielt undervisningsøjemed under licensen Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Internet: Digitale signaler
Khan Academy: The internet – wires, cables & wifi
BIT (Binary digit) - to tilstande:
slukket/tændt, 0/1, ikke lys/lys…
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Hvad fylder 1kb om hver dansker?
5000000 KB >> 5000 MB >> 5 GB
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Internet: Digitale signaltyper
Khan Academy: The internet – wires, cables & wifi
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Internet: IP-Adresse & URL
Khan Academy: ip-adresses & dns
Internet protokol: regelsæt for kommunikation
mellem netværk
IP-adresse: adresse på 4 bytes – fremover 6 bytes

URL (Unified Remote Locator): tekstadresse på
internet: www.code.org
DNS (Domain Name Server): Servere med lister
over ip-adresser til hver URL.
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Internet: IP-Adresse & URL
Skriv ip-adresse direkte i søgefeltet: hvor kommer I hen?
63.135.90.70
64.233.168.113
66.102.1.94
31.13.70.36
194.88.217.54
72.30.2.43

MySpace.com
Google.dk
Google.dk
Facebook.com
Jubii.dk
Yahoo.com
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Internet: Routing
Khan Academy: Packet, Routers & DNS
IP-pakke: pakke til internet med data og ip-adresse
på afsender og modtager - ca. 500 bytes.
>> 1000 ip-pakker for et billede på 500 kb
Router: computer der videresender ip-pakker.
Destination afgøres af trafikbelastning adresse.
Ikke den korteste, men den hurtigste/billigste vej
Klient: Computer der henter data
Server: Computer der tilbyder data

Illustrationer fra Code.org CC BY-NC-SA 4.0

Internet: Routing
Submarinecablemap.com
 Hvad sker der ved brud på kablet mellem Grønland og Island?
 Kan man kommunikere mellem de to lande?
 Hvad skal der til for at blokere en grønlandsk hjemmeside i Island?

Illustration fra submarinecablemap.com

Internet: IP og lokalisering
Yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
Host trace: vej fra Yougetsignal-server til den valgt ip-adresse.
Proxy trace: vej fra din ip til Yougetsignal-server og så til valgt ip-adresse.
1) Vælg ”Use current IP”: har din sidekammerat samme? Hvorfor? Og på mobil?
2) Vælg proxy-trace: Går trafikken samme vej frem og tilbage? Er det mærkeligt?
Er det den korteste vej? Hvorfor (ikke)?
3) Hvor ligger netbutikkerne du bruger? Betyder fysisk placering noget for dig?
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Privacy: Privatliv til salg

DR Dokumentar 16/03 2015
Kan ses via uni-login på http://hval.dk/mitcfu/

Privacy: tracking
”Gratis” tjenester tjener penge via
 målrettet reklame
 salg af data om brugere
Jo mere data, desto større indtjening!
• Hvad er personfølsom data?
• Er der lister med jeres bud på følsom data på http://lists.nextmark.com?
 Overvej hvilke firmaer der kunne tænke sig at købe persondata
Personfølsomdata er eks.:
 Livsstadier: graviditet, flytning,
 Skader på krop og sjæl: kroniske sygdomme, afhængigheder…
 Relationer: familie, (eks)-kærester…
Personfølsom data er værdifuld for firmaer der:
 søger medarbejdere/samarbejdspartnere
 har produkter med risiko for tab : banker, forsikring, udlejning af bolig, biler…

Privacy & Big data

Likes/Views… >> målrettet reklame
Fælles likes
 Koble produkter: folk der liker McD liker også Pepsi
 Forudsige likes: du kan lide McD, hvad så med Pepsi?
 Beskrive folk: du liker McD & Pepsi, så kommer du fra…

Privacy & Big data
Få ‘likes’ og alder, køn, seksualitet m.m. kan gættes med 75-90% sikkerhed!

ing.dk/artikel/ny-algoritme-saetter-dig-i-baas-efter-dine-facebook-likes-156938

Privacy: Brugertracking
Undersøg hvad ved Google om dig? >> Log på Google konto og vælg ”Min Konto”
1) Vælg ”Login & sikkerhed” og ”enhedsaktiviteter og underetninger”: Hvilke af
dine enheder kender Google? Hvorfor gør de det? Er det problematisk/rimeligt?
2) Vælg ”Personlige Oplysninger” og gå ned i bunden til ”Tidsline i Google Maps”:
Hvad ved Google om, hvor du har været? Hvordan ved de det? Hvorfor gøe det? Er
det rimeligt? Er det problematisk?
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Mobilapps: Tracking
Apps er ”gratis” mod adgang til detaljeret data:
Lager

Gps, WiFi…
Stemme
Ord
Sted…

SMS:

ansigt
ting
sted…

2017-02-12
Mor: Husk læge

Kontakter:
Mor: 234561
Psyk: 456123

1) Se, hvad apps har adgang til:
Iphone >> anonymitet
Android >> hent Snoopwall Privacy App
2) Lav en liste over apps der har adgang til mikrofonen - er det ok?
3) Læs artiklen i flg. link www.b.dk/nationalt/din-telefon-kan-blive-aflyttet
4) Tjek din appliste igen – hvem kunne lyttes med?
5) Lektie: Begynd at bruge ord over en uge ord du ikke plejer, mens en udvalgt app
er åben: rejsemål, sport, sygdom… Tjek om der kommer der målrettede reklamer
på Facebook eller i den app du bruger/tester.

Mobilapps: Tracking
Apps er ”gratis” mod adgang til detaljeret data:
Lager

Gps, WiFi…
Stemme
Ord
Sted…

SMS:

ansigt
ting
sted…

Hvad kan man gøre, for at undgå tracking på mobilen?
>> Sluk GPS & WiFi
>> Tjek tilladelser – også ved opdateringer ?!
>> Installer ikke apps, du kan bruge i browser

2017-02-12
Mor: Husk læge

Kontakter:
Mor: 234561
Psyk: 456123

WWW: HTTP
Khan Academy: HTTP & HTML
WWW: world wide web - Grafisk overbygning
på Internettet:
 Link: klikbar tekst med URL
 HTML: Hyper Text Markup Language.
Kodesprog der gemmer formatering som
tekst-tags: <h1>overskift</h1>
 Browser: program til at åbne html-sider
 Cookie: tekstfil der må gemmes i browseren
af servere der levere data
HTTP: Hyper Text Transfer Portocol - Regelsæt
for, hvordan html-sider sendes på Internettet.
• Billeder, videoer, filer har egen URL
• GET/POST-resquest for hver URL der loades
• Hvert request, må gemme cookies i browser!
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WWW: Cookies
Cookie: lille tekstfil der må gemmes af
hjemmesider i browseren
Indhold: Domæne, Data + udløbsdato.
Hvem må gemme: servere der kontaktes af
klienten. >> ikke bare cookies fra server med
hjemmesiden, men også fra servere med billeder,
film, kode/tekst m.v.
Opgave:
1) Gå ind på wupti.com i Chrome og læg
selvvalgt produkt i kurv.
2) Gå ind på mx.dk: reklamer for produkt?
3) Åbn mx.dk i anden browser: er reklamen der?
4) Luk siderne i Chrome og vælg ”historik” i
menuen og ”Ryd browserdata”.
5) Gå tilbage på mx.dk – er reklamen væk?
6) Diskuter med makker om: brugen af cookies
er ok? Hvordan kan undgå den følger efter?
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WWW: HTTPS
Khan Academy: Encryption
Kryptering: en besked gøres ulæselig for andre.
Nøgle: kodesæt til at (de)kryptere med
Nøglelængde : måles i bit og standard er pt. 256. Antal
mulige kombinationer stiger eksponentielt med bitlængde.
Asymetrisk kryptering: brug af to nøgler:
• Offentlig nøgle alle afsender kan kryptere med
• Privat nøgle, som modtager kan dekryptere med
HTTPS: Protokols for HTML’sider, der gør brug af asymetrisk
kryptering, så kun browser og server kan læse indhold.
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WWW: Tracking
Websider kan også tilgå gps, kamera m.m.
• Gå til mx.dk i Chrome og klik på i
ved url
• Hvilke oplysninger kan websider hente om klienten?
• Er det hos apps eller sider, man er mest opmærksom på, hvad de kan se om én?
• Er app eller hjemmeside bedst, hvis man vil vide, hvad de kan se/gemme?
>> Browser spørger, om man vil give adgang til position, kamera, mikrofon…
>> Foretræk webside fremfor app!
Med https krypteres trafikken mellem klient og server:
• Gå til wupti.com i Chrome og klik på sikker
ved url
• Er der forskel på adgang i forhold til mx.dk? hvorfor (ikke)?
• Hvordan kan mx.dk få data fra wupti.com, når de krypterer?
• Hvordan sikrer man sig bedst mod, at tredje part kigger med? Lager
>> På krypterede sider kan der også være 3. parts elementer, så
det sikrer kun, at trafik mellem server/klient ikke kan læses…
>> Https hindrer ikke tracking, hvis der er elementer 3. part på
siden (billeder, video, likeknapper…)

Cookies
1. part: sites egne cookies til: logon, indkøbskurv…
2. part: cookies til sitet leveret af 2. part: søgning, statistik…
3. part: cookies der tjener 3. part: reklame, statistik, tracking…
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iLike
1) Kode til iLikeknap gemmer
cookie i browser…

iLikeCookie
Syg.dk/traet
01/02 2017

1

2) Når bruger besøger iLike læses
cookie og reklame vises …
syg.dk/træt
iLike knap

taenk.dk/nyheder/maalrettet-annoncering-paa-nettet

Cookies i Chrome
Se cookies: klik på i

ved url og så på i brug under Cookies

Hvem gemmer cookies hvornår?
 Load wupti.com og læs cookies advarslen: Er den til at forstå? Rimelig?
 Se listen med cookies – er de gemt selvom man ikke klikker videre ? Er det ok?
 Lav en liste med domæner (xx.com, yy.com…) og om det er 1., 2. eller 3 part.
>> Cookies gemmes oftest fra start – uanset om man accepterer!
Hvordan undgås cookies fra 3. part:
 Gå til mx.dk, tjek cookies og marker, de domæner der går igen.
 ”Fjern cookies” for et domæne der går igen, opdater og tjek om reklame er der.
Gentag for de andre domæner, til du har fundet cookien/domænet der binder
mx.dk og wupti.com sammen. – Tjek på nettet, hvem der står bag?
 Kan det undgås det, at tjenester følger én på nettet? Hvordan?
>> Bloker cookies… men så virker mange sider ikke…
>> Brug flere browsere – de deler ikke cookies!

Browser Fingerprint
Browser Fingerprint: profil af browser der kan generes via JavaScript
JavaScript: udbredt scriptsprog der understøttes af alle browsere
 Kan hente info fra browser om sprog, system, plugins, fonte m.m.
 Designet for at kunne tilpasse sider, men kan bruges til at genkende browsere!
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iLike
1) Tjeneste laver en profil over
brugers browser
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syg.dk/træt

2) Kode indsat via ilikeknap sender
browserprofil ved besøg – enten
direkte med post request,
via cookie eller trackingpixel!

iLike knap

https://www.version2.dk/artikel/browserhistorik-

Browser Fingerprint: Tjek din browser
A) Er din browser unik?
1) Gå ind på amiunique.org og tjek din browser!
2) Klik på ”details” og find de tre mest
kendetegnende elementer.
3) Kan din browser blive anonym? Hvordan?
B) Betyder registreringen noget
1) Indtast browsers info på iftek.dk/tracking-1
Vil du give samme info til Facebook? Hvorfor (ikke)?
2) Gå ind på iftek.dk/tracking-2
Er advarslen på siden ok? Hvorfor (ikke)?
Hvordan skulle advarslen se ud?
3) Gå ind på linket øverst på siden
Kan din browser genkendes ud fra data?

Illustration fra amiunique.org

Web Beacon
Web beacon - kaldes også tracking bug, tracking pixel m.m.
Element fra tredje part der:
1) gemmer cookies & registrerer besøg
2) henter data til tredje part om besøget: url, fingerprint…

iLike

1) iLike har billede (ofte 1px), kode
eller iframe på siden, så når
brugere åbner siden, så kaldes også
et request til iLike og de må lægge
en cookie og de ved, der er besøg.
syg.dk/træt
Kode til iLikeknap

2) iLike har også et Javascript
liggende, der tilføjer et
browserfingerprint så
iLike ved, hvem der ser siden!

Web Beacons i Chrome
Netværkstrafik i Chrome:
 F12 eller 1) Menu >> 2) Flere værktøjer >> 3) Udviklerværktøjer >> 4) Network
 Tryk F5 /opdater side og se trafik!
 Klik på URL for at se request og evt. cookies!
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Webbeacons skabes via billede (ofte 1 pixel),
iFrame, kode, font eller andet der hentes
fra 3. part. >> Se efter andre URL end sitets.

2

Oplysninger der sendes til server hægtes på
URL med ”?” >> Se efter lange URL.

3
1) Load mx.dk og tjek for web beacons!
2) Tjek en eller flere web beacons fra Google eller Facebook: hvad sender de
med tilbage? Bruger de Browser Fingerprint - er der oplysning om
skærmstørrelse, sprog, plugins… Er der et id? Har din kammerat samme id?
Ændres det ved genload? Og hvis du sletter cookies?

1

Tracking
”Gratis” tjenester tjener penge via
 målrettet reklame
 salg af data om brugere
>> Jo mere data, desto større indtjening.
Tjenester får data om brugere via:
 Brug på deres site: klik, views, likes, kommentarer…
 Brug af andre site via tredjeparts cookies og/eller webbeacons
 Brug i deres app: klik, views, likes, kommentarer…
 Appens adgang til resten af mobilens kontakter, gps, sms, billeder…
For hver strategi skal du/I overveje:
• Om måden at hente data om brugeren på rimelig?
• Hvad der skal til for at måden ville være rimelig?
• Om I tror strategien er lovlig?

Tracking: Bloker trackingsites
Disconnect.me er et plugin til browsere der viser og blokerer trackingsites

Åbn Chrome, gå til disconnect.me og installer plugin

1)
2)
3)
4)

Gå ind på mx.dk: hvor mange cookies loades og blokeres?
Klik visualize og se tracker-cookies
Vælg unblock/whitelist: loades flere cookies? ´Fra nye sites? Hvorfor sker det?
Tjek om sites man kan handle på virker med Disconnect: wupti.com,
mad.coop.dk… Er det godt nok?
Illustration fra disconnect.me

Tracking: Persondataloven
Persondatalov kort:
- gælder kun identificerbare personer
- dataindsamling skal oplyses
- kun bruges til oplyste formål
- kun relevante oplysninger
- ikke videregives uden samtykke
- følsom data kræver særligt samtykke
Kom med et eller flere eksempler på
varekøb på wupti.com, mad.coop.dk
eller andet site, der kan siges at høre
under §7.
Tjek deres cookieadvarsel om de tager
forbehold og vurder, om du mener, der
er tale om et ”udtrykkeligt samtykke”.

§3: Personoplysninger: Enhver form for information
om en identificeret eller identificerbar fysisk person
(…).
§5: Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til
udtrykkeligt angivne og saglige formål (…)
Stk. 3. Oplysninger, som behandles, skal være
relevante (..) og ikke omfatte mere, end hvad der
kræves til opfyldelse af de formål, hvortil
oplysningerne indsamles.
§6 Stk. 2. En virksomhed må ikke videregive
oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed
til brug ved markedsføring (..) medmindre forbrugeren
har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.

§ 7. Der må ikke behandles oplysninger om
racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige
tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og
seksuelle forhold.
Stk. 2 Bestemmelsen (…) finder ikke anvendelse, hvis…
1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke
til en sådan behandling,

Fra maj 2018 strammes loven til EU’s fælles databeskyttelsesforordning!

Tracking: Undersøgelse
Undersøg om, du kan finde uhensigtsmæssig tracking på personfølsomme sites
som din kommune, læge, tandlæge, gymnasium…

1) Afgræns sider, hvor et besøg i sig selv kan siges at være personfølsomt:
sygehjælp/studievejledning…
2) Lav en liste over typer af firmaer o. lig. der kunne have interesse i at kende
til besøg på siderne.
3) Tjek for tracking med Disconnect.
4) Whitelist siden/afbloker og undersøg med Network i Chromes
udviklerværktøj, hvordan trackingen sker og hvilke oplysninger der sendes.
5) Undersøg på nettet, hvad det er for et firmaer der tracker – hvordan tjener
de penge – og vurder om det bryder loven. Brug flg artikel:
https://www.theguardian.com/technology/2012/apr/23/cookies-and-webtracking-intro

