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Hvad er Tails OS?
Teknik: Tails OS er et sikkerheds-modificeret Linux operativ system, der kun kører
fra en USB nøgle. Denne USB nøgle kan du fx have i dit nøglebundt, så du er sikker
på, at kun du får adgang til at bruge det. Hvis endelig en anden ser sit snit til at
”låne” det, så er dit private indhold af Tails OS beskyttet af kryptering.
OS står for Operating System eller Operativ System. I daglig
tale kalder vi Windows og Mac for et operativ system, men i
virkeligheden er der tale om GUI + OS. Et operativ system
(OS) med en grafisk brugerflade (GUI) ovenpå. Den grafiske
brugerflade er det vi oftest benævner Skrivebordet. En fast
struktureret skærmflade som giver os adgang til at åbne programmer, ændre opsætning etc. I Windows gør vi dette fra
Start Menu og Proceslinjen. Og i Mac sker dette fra Docken i
bunden og noget lignende Proceslinjen øverst.

Bruger: Ligesom andre operative systemer, som fx Windows og Mac, rummer Tails
OS et skrivebord, hvorfra du kan starte programmer og åbne et filsystem med filer
og mapper. Tails OS vil virke anderledes til at begynde med, men det rummer i
grund og bund de grundlæggende funktioner, som du kender fra de to andre. Tails
OS er dog ikke så brugervenlig, som de to andre, og der kan fx ikke downloades apps
til alle formål. Til gengæld tilbyder Tails OS dig en mulighed for at komme under den
digitale radar og være anonym både hvad angår din person og lokation (hvem du er
og hvor du er). Dette kan være en gave, hvis du er i en situation, hvor der er mennesker i dine omgivelser, der ikke kan finde ud af at respektere dit privatliv og som
måske endda ønsker at skade dig. Fx en stalker eller dit miljø.
Dette er Tails OS skrivebord. Ikke et festfyrværkeri af farver og design. Alt det som
Tails OS giver dig adgang til fra dette skrivebord er nøje overvejet af teamet bag
Tails OS på grundlag af en sikkerhedsvurdering. Fx bliver et program - eller en protokol - ikke en del af Tails OS, hvis det potentielt udgøre en sikkerhedsrisiko.

Programmer

Filsystem - filer/mapper
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WiFi - Indstillinger m.m.

Hvordan er Tails OS bygget op?
Tails OS er det der kaldes et Live OS. Et operativ system som har en fast kerne der
uændret benyttes ved hver opstart og et midlertidig område, som indeholder filer
og mapper der kun eksisterer, når operativ systemet er startet op og kører.
Denne, fast kerne, fylder 1.2 GB svarende til den Tails OS installationsfil vi senere vil
downloade og lægge ud på din USB nøgle. Ved første opstart af Tails OS bliver de 1.2
GB på USB nøglen udvidet til 8.6 GB, disse dele af pladsen på USB hedder Partitioner
(se model nedenfor). Den ekstra plads bruges fremover som det midlertidige område, der rummer det indhold der gemmes og arbejdes med mens Tails OS er Live. I
det øjeblik Tails OS lukkes ned, vil alt som er kommet til imens Tails OS var oppe og
køre, forsvinde. Den glemmer så at sige hvad du har lavet.
Tails OS kan som Live operativ system beskrives som fugl føniks der opstår af sin
aske (opstart af Tails OS), består en tid (Tails OS kører og bruges) og igen brænder til
aske (Tails OS lukkes ned).
Før første opstart:
- TAILS 1.2 GB

Efter første opstart:
- TAILS 8.6 GB

Den plads der er tilovers, Free Space, på din USB nøgle vil vi senere
bruge til at oprette en krypteret harddisk kaldet Persistent volume
eller persistent. Din krypterede harddisk vil blive beskyttet af din
egen, selv valgte, adgangskode Fordelen ved Persistent er at den
er beskyttet af kryptering og ikke forsvinder. Den vil bestå med sit
indhold selv om Tails OS lukkes ned.

Kryptering betyder at dit indhold bliver omskrevet til volapyk, som andre ikke han
finde hoved og hale i, og kun kan tilbage-skrives, dekrypteres, til læsbart indhold
ved hjælp af din egen, selv valgte adgangskode.
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Krypteret harddisk:
- TAILS 8.6 GB
- TailsData 6.9 GB

Din krypterede harddisk kan foruden dine filer (gemte
dokumenter, billeder etc.) også rumme personlig
opsætning og login til forskellige services på internettet.
Hvis du fx opretter en chat-konto på Jabbar chat, så vil
opsætningen af programmet Pidgin (chat klient program)
blive gemt i sikkerhed på din krypterede harddisk.
Når du senere har oprettet en krypteret harddisk på din USB nøgle, så vil din USB
nøgle indeholde to partitioner. En partition omtales også som en logisk disk og der
kan oprettes flere logiske diske på en fysisk disk, fx en USB nøgle.
Efter denne korte introduktion til Tails OS, som Live operativ
system, er det nu tid til at gennemføre de fem trin i guiden, som
ender op med at du har en køreklar Tails OS på din USB nøgle.
Efter denne guide kender du også de grundlæggende funktioner i
Tails OS. Du kan også åbne denne online guide ved at åbne
internet adressen (URL) ravensecurity.io/tailsos i en browser.
Hvad har du brug for, for at komme i gang?
Du har brug for en 64 bit laptop med Windows installeret og minimum
2 GB RAM samt en USB nøgle på minimum 16 GB, helst 32 GB. Hvis du
har mulighed for det, så vælg en USB nøgle der er indkapslet i metal,
så den er robust til at være på farten med dig og din laptop.
Du kan for eksempel købe en brugt, billig laptop hos refurb.eu/da-dk,
bluecity.dk, brugtecomputere.dk eller hvilken computer-pusher du nu
foretrækker. Der kan også være en i dit netværk, som har en gammel
laptop til overs som du må få. Du skal dog være opmærksom på at
den skal kunne køre 64 bit, ikke 32 bit.
Efter at du har fået Tails OS til at køre fra din USB nøgle, så har du i princippet ikke
brug for Windows og den harddisk der er installeret inden i din laptop, men lad både
Windows og harddisken forblive i din laptop. Du kan på et senere tidspunkt få brug
for Windows til en geninstallering af Tails OS på en USB nøgle, hvis et eller andet går
galt med din Tails OS.
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En anden fordel ved at lade Windows blive er, at du har mulighed for på uskyldig vis
at vise en mistænkelig person, at du kører noget så normalt som Windows som
store dele af resten af planeten også gør. Det kan fx være brugbart i en lufthavn eller
hos lokale myndigheder eller politi. Lad være med at kryptere Windows harddisken
og undlad en adgangskode til din Windows. Jo mere ”IT dum” du virker på andre, jo
mindre chance er der for, at andre får den ide, at du har en USB nøgle med Tails OS.
Hvordan bruger du denne guide?
I løbet af denne guides fem trin vil du først bruge Windows og dernæst Tails OS. Du
vil først starte din laptop op fra Windows, som du plejer, og gennemføre det røde
trin af guiden og dernæst vil du starte din laptop op fra Tails OS på din USB nøgle og
gennemføre det orange, gule, grønne og blå trin af guiden. Undervejs vil du, uanset
om du arbejder fra Windows eller Tails OS, kunne tilgå denne guide ved at åbne internetadressen (URL) ravensecurity.io/tailsos i en browser. Kun i det orange trin af
guiden vil du blive nød til at huske en del, som du skal bruge til at starte Tails OS op
og dernæst komme på internettet fra Tails OS. Adgangen fra Tails OS til internettet
er nemlig forudsætning for at du igen kan åbne denne online guide.
Rød – Download, verificering og installation af Tails OS på en USB nøgle
Denne del af guiden foregår i Windows og er opdelt i to dele. Først downloader du
Tails OS og verificerer at der ikke er pillet ved den installationsfil du har downloadet.
Dernæst downloader du programmet Rufus, som kan lægge Tails OS installationsfil
ud på din USB nøgle, og gennemfører dette.
1. Åben tails.boum.org i Firefox browseren.
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Grunden til at du skal bruge browseren Firefox er at der til Firefox findes en
tilføjelse som kan verificere Tails OS installationsfil. Med at verificere menes
at tjekke om der er pillet ved den downloadede installationsfil.
2. Klik på ”Get Tails”.
3. Rul ned til ”Download only” og klik på
linket ”For USB sticks (USB image)”.

4. Klik på ”Download Tails … USB image
(… GB)”.
Tails OS versions nummer og
filstørrelse kan være anderledes end
det viste →
Teamet bag Tails OS arbejder kontinuerligt på at forbedre Tails OS med øget sikkerhed og nye funktioner, så der kommer løbende nye versioner af Tails OS.
5. Klik på ”OK” for at download Tails OS
installationsfil.

6. Downloaden er i gang.
Imens downloaden af Tails OS
bliver færdig, så kan vi installere
browser tilføjelsen i Firefox, som
vi skal bruge til at verificere den
downloadede installationsfil.
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7. Klik på ”Install Tails Verification extension”.

8. Klik på “Fortsæt til installation”,
”Tilføj” og ”Ok, forstået”.

9. Når downloaden af Tails OS installationsfil er
afsluttet, så klik på ”Verify Tails …”.

10. Naviger frem til mappen ”Overførsler”
/ ”Downloads”, marker Tails OS installationsfil og klik på ”Åbn”.
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11. Verificeringen er i gang.

12. Verificeringen af Tails OS installationsfil er
gennemført og der er IKKE pillet ved filen.

Nu har du en installationsfil, der ikke er pillet ved, og skal som
det næste download programmet Rufus, som gør det muligt
for dig at lægge installationsfilens indhold ud på din USB nøgle
samt at gøre din USB nøgle bootable. Med bootable menes at
du kan starte din laptop op fra din USB nøgle og køre Tails OS.
1. Åben rufus.ie i din browser.

2. Rul ned til ”Hent” og klik på ”Rufus … (… MB)”. Vælg den øverste mulighed.
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3. Klik på ”Gem fil” og afvent at
programfilen bliver downloadet.
Det tager ikke særlig lang tid, da
Rufus kun fylder ca. 1 MB.

4. Indsæt din USB nøgle.

5. Åben ”Stifinder” og naviger frem til mappen ”Overførsler” /
”Downloads”. Dobbeltklik på programfilen rufus-3.10 (version
nummeret kan være et nyere).
Klik ”Ja” til at Windows må køre Rufus programfil.

6. Klik ”Ja” til at Rufus må søge efter
opdateringer ved hver opstart.

7. Under ”Enhed” øverst kan du se at Rufus
selv har fundet din USB nøgle (som er målet
for det vi vil lægge ud).
Klik på ”VALG” (for at vælge Tails OS
installationsfil, som er kilden til det vi vil
lægge ud).
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8. Klik på Tails OS installationsfil i
mappen ”Overførsler” / ”Downloads” og klik på ”Åbn”.

9. Så er vi klar til at lægge Tails OS
installationsfil ud på din USB nøgle.
Klik på ”START”.

Klik på ”OK” til at indholdet af din
USB nøgle må overskrives.

10. Afvent at skriveprocessen ud
på din USB nøgle bliver færdig.
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11. Så er din USB nøgle klar til brug og du
kan klikke på ”AFSLUT” i Rufus.
Din USB nøgle indeholder nu Tails OS og
er klar til at du kan starte din laptop op
fra den og begynde at konfigurere og
bruge Tails OS.
For at du kan starte op fra din USB nøgle,
så skal du finde ud af hvilken tast du
hurtigt skal trykke på under opstart (efter
at du har trykket tænd) for at komme ind
i ”Boot Menu”. I ”Boot Menu” kan du
nemlig vælge mellem om du vil start op
fra Windows på den interne harddisk i
din laptop eller fra din USB nøglen som
du har indsat i din laptop. Det er typisk
F12, F9, F8, F2 eller ESC.
Hvis de taster ikke virker så Google din laptop producent og model nummer sammen med teksten ”Boot Key”. Hvis du er ferm så kan du også gå ind i din laptop BIOS
opsætning og ænder boot rækkefølgen, så din laptop altid starter op fra USB nøglen,
hvis den er indsat før du tænder din laptop.
Før du lukker din laptop
ned og starter op fra din
USB nøgle, så kan du med
fordel læse den orange
del af guiden. I de fleste
tilfælde går det nemt med
at få Tails OS forbundet
med internettet via WiFi
ved at klikke øverst til
højre, vælge WiFi og
indtaste netværkskoden.
Men hvis du benytter en internet adgang (WiFi), der kræver at du godkender deres
betingelser før du komme på internettet, eller en internet adgang (WiFi) som er censureret (fx af staten), så kræver det et par ekstra krumspring at komme online og
dem finder du i den orange del af guiden.
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Orange – Opstart fra Tails OS og oprettelse af forbindelse til internettet
Da Tails OS starter op på en anden måde end andre operativsystemer, så gennemgår
jeg hvordan det foregår trin for trin så du er godt forberedt. Med tiden vil det sikkert
blive rutine for dig ligesom med Windows eller Mac.
1. Når Tails OS går i gang med at starte op, så er det
første du bliver præsenteret for dette skærmbillede.
Du behøver ikke at gøre noget. Tails OS går selv videre
efter 10 sekunder. Du kan også trykke ”Enter” for at få
Tails OS til at fortsætte før de 10 sekunder er gået.

2. Tails OS starter op …

…

…

3. Klik på ”Language”, vælg sprog (”Keyboard Layout” og ”Formats”
tilpasser sig selv til dit valg af sprog) og klik på ”Start Tails”.

4. Dette er Tails OS skrivebord. Det er ikke
noget festfyrværkeri af farver og design,
men fra en pragmatisk vinkel så er det alt,
hvad du har brug for i din nye anonyme
tilværelse … der går sikkert et stykke tid
før du er enig i det.
Øverst til højre vil du kunne se at Tails OS ikke er tilslutte et WiFi
og dermed ikke er tilsluttet internettet. Samme sted ser du et løglogo, det er onion, symbolet for Tor Netværket. Det vil være vist
med et kryds, som indikerer at Tails OS ikke er tilsluttet Tor Netværket. Tor Netværket er nemlig et netværk, som fungerer oven
på internettet (omtales som et overlay network) og derfor kræver
det, at Tails OS er på internettet.
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I denne gennemgang af, hvordan du får Tails OS online går alt glat, fordi jeg tilslutter
Tails OS til et WiFi, som ligesom et WiFi på en lille cafe, ikke kræver godkendelse af
betingelser for brug eller er censureret af internetudbyder (ISP) eller staten (i DK).
1. Øverst til højre på Tails OS skrivebord:
Der ses intet ikon for netværksforbindelse - hverken ikonet for WiFi eller
kabeltilslutning - så Tails OS er ikke tilslutte internettet. Og som følge heraf
viser krydset over løget at Tails OS heller ikke er tilsluttet til Tor Netværket.
2. Ved et klik på den lille hvide ned-pil får du
adgang til en hel masse andet end blot at tackle
adgangen til WiFi. Fx Indstillinger (ikonet med
en svensknøgle og skruetrækker) og muligheden
for at genstarte (ikonet med en cirkel-pil) og
lukke ned (power ikonet) Tails OS.
Du klikker så på ”Wi-Fi er ikke forbundet” for at
få adgang til at tackle adgangen til WiFi.

3. Du klikker på ”Vælg netværk” (vælg WiFi
netværk).
Du vælger det
WiFi du vil forbinde Tails OS
til og klikker
”Forbind”.

Indtaster WiFi
koden og klikker ”Forbind”.
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4. Tails OS er nu forbundet til det
valgte WiFi:
Og kort tid efter er Tails OS også
forbundet til Tor Netværket:
Hvis oprettelsen af forbindelsen til Tor Netværket mislykkes: Hvis det WiFi netværk
du har forbundet Tails OS til enten kræver godkendelse af betingelser for brug eller
er censureret, så forbinder Tails OS til WiFi, MEN oprettelsen af forbindelsen til Tor
Netværket mislykkes. Og så har du brug for et par krumspring for at komme videre.
Om internettets opbygning: Internettet er i virkeligheden en hob af netværk, som
er forbundet med hinanden på kryds og tværs. Det tænker vi dog sjælden på når vi
”er på nettet”. Når du forbinder Tails OS til et WiFi, så rummer dette WiFi et LAN
(Local Area Network) som har en administrator. Dette LAN er tilsluttet et netværk
hos en internetleverandør (ISP), som også har en administrator. Internetleverandørens netværk er så tilsluttet andre internetleverandører, inden for det land du
befinder dig i og i udlandet, og dermed er internettet (WAN, World Area Network)
en realitet. Billedlig talt kan det sammenlignes med at starte bilen på en lille, lokal
grusvej og ende op på en sekssporet motorvej på vej ud af landet. Et eller andet
sted på den køretur kan der være en forhindring eller to som skal overkommes.
I det følgende vil jeg gennemgå hvordan du overkommer disse to – utilsigtede eller
tilsigtede – forhindringer (kræver godkendelse og censureret netværk).
Kræver godkendelse: Den hjemmeside hvorpå du skal godkende betingelserne for
at bruge WiFi ligger lokalt på WiFi netværket (LAN) og du er endnu ikke i forbindelse
med internettet (WAN). Derfor fejler oprettelsen af forbindelsen til Tor Netværket.
For at overkomme denne forhindring gælder det om at få åbnet hjemmesiden med
betingelserne og få klikket ”Accept” eller hvad der nu kræves på denne hjemmeside.
1.Da Tails OS ikke er på Tor Netværket, så kan du ikke
bruge Tor Browseren. Derfor er du nød til at bruge en
”Usikker browser”, som du findes under ”Internet” i
menuen ”Programmer”. Denne browser fungerer som
en almindelig browser i Windows eller Mac. Den går
direkte på internettet og ikke igennem Tor Netværket.
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Og du bliver derfor også
spurgt om ”Vil du virkelig …”.

Grunden til at Tails OS kommer med denne dialogboks er at Tails OS er designet til
at beskytte dit privatliv, din anonymitet og dit fysiske opholdssted. Og det at benytte
en ”Usikker browser” i stedet for ”Tor Browser” udgør en risiko. Derfor skal du gøre
så lidt som muligt på internettet i en ”Usikker browser”.
2. Den hjemmeside der åbnes i ”Usikker browser” er en lokal hjemmeside fra Tails
OS og dermed ikke noget fra internettet. For at få ”Godkendelse af betingelser for
brug” hjemmesiden frem, så kan du fx prøve at åbne bbc.com i ”Usikker browser”.
At åbne en hjemmeside på internettet vil sende en forespørgsel ud på internettet
gennem WiFi netværket og dermed fremprovokerer en ”godkend mig lige”-respons.

3. Når du kan læse bbc.com, så er du forbundet
til internettet. Efter et stykke tid vil du med stor
sandsynlighed også blive forbundet til Tor
Netværket. Hvis dette ikke sker så prøv at slukke
og tænde for WiFi ved klikke på ned-pil øverst til
højre og dernæst WiFi. Det sparker nogle gange
med lidt tålmodighed gang i processen med at
forbinde Tails OS til Tor Netværket.
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4. Hvis du fortsat ikke kan få Tails OS til at forbinde til Tor Netværket (selv om du kan
åbne bbc.com i en ”Usikker browser”), så har du med stor sandsynlighed at gøre
med et censureret netværk og du har dermed brug for det andet krumspring til at
komme på internettet gennem Tor Netværket.
Censureret netværk: Det WiFi netværk som Tails OS er tilsluttet – eller de videre
netværk ud til internettet (administreret af internetleverandører og stat) – er sat
stramt op med hensyn til netværkssikkerhed og tillader tilfældigvis – eller med vilje
– ikke at Tails OS opretter forbindelse til Tor Netværket.
1. For at overkomme denne forhindring har du brug for en Bridges
Node. En Bridges Node er en node i Tor Netværkets hob af noder,
som ikke kan fremsøges som andre noder og derfor ikke systematisk
kan blokeres med censur for øje. Noderne i Tor Netværket er med til
skjule dig, da de kan få det til at se ud som om du har en anden IP
adresse og dermed en anden lokation.

2. For at benytte en Bridges Node er du nød til
at genstarte Tails OS og til vælge en af de ekstra
funktioner der tilbydes nederst på ”log ind”
siden under ”Yderligere indstillinger” ved at
klikke på plus (+) tegnet.
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3. Der vælger du så at klikke på
”Netværksforbindelser”.

4. Og dernæst på ”Konfigurer en
Tor-bro eller lokal proxy”.

5. Når du nu klikker på ”Start Tails”,
så vil Tails OS ikke som sædvanlig
automatisk oprette forbindelse til
Tor Netværket, når der er oprettet
forbindelse til WiFi, men vil give dig
mulighed for manuelt at oprette
denne forbindelse med en specifik
konfiguration. Du skifter med andre
ord fra autopilot til manuel styring.
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6. Når Tails OS skrivebord kommer
frem, så vil du efter kort tid blive
mødt af denne dialogboks, hvor du
kan vælge ”Konfigurer” (forbindelsen
til Tor Netværket).
For at kunne gøre dette skal du dog
først tilslutte Tails OS til WiFi og ved
hjælp af ”Usikker browser” finde et
par Bridges Nodes på en underside af
Tor Project hjemmeside.

7. ”Usikker browser” kan du starte op fra menuen ”Programmer” under ”Internet”. ”Usikker browser” er den browser du
kun skal bruge i nødstilfælde, da din ageren på internettet
med denne browser ikke er beskyttet af Tor Netværkets sikkerhed og anonymitet.
Derfor bliver du også spurgt om
”Vil du virkelig …” før ”Usikker
browser” startes op.

8. Når ”Usikker browser” er startet op, så
åben hjemmesiden
bridges.torproject.org
og klik på ”bridges” i
”Step 2 Get bridges”.

9. Og klik dernæst på ”Just give me
bridges!”.
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10. Dette er en robot spærring for at forhindre
en systematisk indsamling og blokering af Bridges Node med censur for øje.

11. Dette er så et par
Bridges Nodes. Klik først
på ”Select All” og tryk
dernæst Ctrl C. Dermed
kopiere du de to Bridges Nodes.

En Bridges Node består, af en kode som indeholder, en IP adresse (adressen på en
computer eller server på internettet), en port (indgang til computer eller server) og
et fingerprint (verificering af en nodes unikke identitet).

12. Klik på ”Konfigurer”.
Sæt et flueben ved:

Indsæt de to Bridges Node med Ctrl
V under ”Indtast broinformation fra
en betroet kilde”:

Og klik så ”Opret forbindelse”.
13. Der oprettes nu
forbindelse til Tor
Netværket gennem
en Bridges Node.
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14. Hvis det lykkes så forsvinder krydset henover løget.
Så skulle du være klædt på til at starte Tails OS op for første gang. Og husk, du kan
altid starte op fra Windows igen og læse guidens orange del igen.
Gul – Oprettelse af en krypteret harddisk på USB nøglen
Hvis din USB nøgle med Tails OS ikke har en krypteret harddisk (persistent volume
eller bare persistent), så betyder det at alt hvad du har gemt undervejs, når du
bruger Tails OS, vil forsvinde når du lukker Tails OS ned igen. Det er i sig selv en god
ting, da du så ikke har afsat nogle spor på USB nøglen og dermed ikke har en historik
på den. Men det kan også være en fordel at have et sted at gemme dokumenter o.l.
samt login-oplysninger og opsætning til forskellige tjenester på internettet. Til dette
formål kan du oprette en krypteret harddisk på den resterende plads på USB nøglen,
hvor du sikkert kan gemme det du ønsker at gemme fra opstart til opstart af Tails
OS. Dine spor og din historik vil på denne måde være beskyttet af kryptering.
1. Din USB nøgle indeholder
i øjeblikket kun en partition
på 8.6 GB, som indeholder
Tails OS faste kerne og midlertidig område.
Den Free Space kan du bruge til at oprette en krypteret harddisk. I dette eksempel
vil den bliver på 6.9 GB.
Når du starter Tails OS op uden en krypteret harddisk
og åbner filsystemet (Steder), så vil alle de mapper
du ser på listen kun eksistere midlertidig så længe at
Tails OS kører. Ved nedlukning af Tails OS forsvinder
de og deres indhold af filer og mapper for evigt.

Under opstarten bliver du
også kun bedt om at vælge
Language, Keyboard Layout og
Formats. Ikke andet.
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2. Under ”Tails” i menuen ”Programmer”
finder du de værktøjer, som du har brug
for med hensyn til at tilpasse Tails OS til
dine krav og behov.
For at oprette en krypteret harddisk skal
du bruge programmet ”Konfigurer vedvarende diskområde”.

3. Det første du bliver bedt om er at vælge
og indtaste en adgangskode til din krypterede harddisk. Det er denne adgangskode
som fremover vil beskytte indholdet af din
krypterede harddisk.
Klik på ”Opret” når du har indtastet din selv
valgte adgangskode to gange.

Du vil blive bedt om at indtaste din adgangskode, når du fremover starter Tails OS op,
HVIS du ønsker at dekryptere din krypterede
harddisk. Hvis du vælger IKKE at dekryptere
din krypterede harddisk under opstarten af
Tails OS, så vil du i realiteten starte op som om
du ingen krypteret harddisk har. Dette kan
være relevant, hvis du er i usikre omgivelser
og ønsker at tjekke noget på internettet, men
ikke vil give andre mulighed for at snuppe din
laptop med din krypterede harddisk åben og
tilgængelig for andre end dig selv.
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4. Din krypterede harddisk er i gang med at blive
oprettet. Afhængig af hvor stor den er, kan det
godt tage lidt tid.

5. Det du vælger her er det, der
gemmes på din krypterede harddisk (ud over det du selv gemmer
af dokumenter, billeder o.l.).
Vælg alt til, til en start (blå knap).
Der vil måske være en eller to ting
du ikke har brug for bliver gemt,
med det er rart at vide at det
bliver gemt (hvis, så frem, det
skulle ske).
Husk at rulle ned og få til valgt de
nederste punkt også, før du klikker ”Gem” for at fortsætte.

Du kan på et senere tidspunkt ændre dette valg af hvad der gemmes ved endnu en
gang at starte programmet ”Konfigurer vedvarende diskområde”.
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6. For at ændringen (oprettelse af din nye
krypterede harddisk) træder i kraft, så skal
du genstarte Tails OS.

7. Ved denne opstart – og fremover – bliver
du så tilbudt muligheden for at indtast din
”Encrypted Persistent Storage”-adgangskode
(adgangskoden til din krypteret harddisk) og
dernæst klikke på ”Unlock”.
Hvis du fx har benyttet de danske tegn æ, ø,
å, Æ, Ø og Å i din adgangskode til din krypterede harddisk, så husk først at skifte til
”Dansk” under ”Language”.

8. Nu ser indholdet af din USB
nøgle således ud. Der er kommet en partition mere til,
som har navnet ”TailsData”.

Hvis du klikker på filsystemer (Steder) efter opstart af Tails
OS med krypteret harddisk, så vil du se at der nu er komme
to punkter mere til på listen – ”Persistent” og ”Tor Browser
(persistent)”. ”Persistent” er hele din krypterede harddisk og
”Tor Browser (persistent)” er den mappe i din krypterede
harddisk, hvor du fra Tor Browseren kan gemme (download)
og hente (upload) filer.
Reglen er nu at alt der befinder
sig i ”Persistent” og i mappen
”Tor Browser (persistent)”
overlever en nedlukning og
opstart af Tails OS. Resten
forsvinder for evigt.
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Grøn – Rundtur i Tails OS filsystem (din brugermappe)
Dette er filsystemet i Tails OS med en krypteret harddisk. Det kan godt tage lidt tid
at vænne sig til at en god del af mappernes indhold forsvinder ved en nedlukning og
opstart af Tails OS. Og at kun ”Persistent” og dens undermapper, fx ”Tor Browser
(persistent)”, og filer forbliver. Grundtanken er at kun det der er gemt på din krypterede harddisk – og som kun du har adgang til – består. Og resten forgår.

Bemærk at ”Persistent” undermappen ”Tor Browser” er den samme som mappen
”Tor Browser (persistent)”. Det er ikke super logisk, men væn dig til at tjekke i venstre side hvilken mappe der er markeret med lidt mørkere grå baggrund.
Ideen med at have mapperne der hedder ”Tor Browser”
uden for ”Persistent” og ”Tor Browser (persistent)” inden
for ”Persistent” er at det er de to eneste mapper, hvor du
fra Tor Browseren får lov at download filer til og upload
filer fra. Denne begrænsning kan godt virke restriktiv, men
det skyldes Tails OS er designet til at modstå og beskytte
dig imod de værst tænkelige trusler og aktører. Fx NSA og
GCHQ. Restriktionen betyder, at folk med blå briller og
skæg ikke kan snige sig til fra, en eller anden hjemmeside
med et beskidte links, at få lov til at downloade noget
beskidt software til andre mapper end de to.
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Hvis du som mig har
en forkærlighed for
en bestemt visning af
en mappes indhold,
så er det også muligt.
Dog er ændringen
ikke permanent. Den
gælder med andre
ord kun for denne
opstart af Tails OS.

Hvis du højre klikker på en fil eller en mappe, så får du en liste af muligheder. Også
nogle du sikkert ikke har set før i hverken
Windows eller Mac. Fx ”Remove metadata”, ”Del via OnionShare”, ”Krypter” og
”Wipe”. Den mest relevant til at starte med
er ”Wipe”. Wipe betyder at en fil eller en
mappe ved sletning overskrives så mange
gange med tilfældigt indhold at den ikke
kan genskabes, heller ikke af NSA.
Som med Tails OS andre sikkerhedsrelaterede programmer, så afhænger deres relevans af, hvem du er op imod. Der er forskel på om du er op imod NSA og GCHQ, eller
betjent Palle som stadig tror at vi alle lever lykkelig sammen med Windows XP og ser
”En by i provinsen” på den eneste TV kanal, Danmarks Radio.
Den nederste mulighed, ”Andre steder”, giver mulighed for fx at oprette
forbindelse til en SFTP-server. Dette
kan sammenlignes med et netværksdrev på en arbejdscomputer. Det er en
besværlig måde at tilgå en cloud service på. Nu til dags findes der talrige
cloud services der kan tilgås nemmere
i en browser, også i Tor Browseren.
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Hvis du vil undgå at komme til at gemme fx et dokument et sted hvor det
ikke bevares efter nedlukning, så kan
du i ”Persistent” oprette mapper der
slutter på ” - P”. Det vil gøre det nemt
for dig at kende forskel på fx mappen
”Dokumenter”, som forsvinder, og
”Dokumenter - P”, som bevares. Hvis
du har adgang til en cloud service, så
kan du med fordel jævnligt tage en
backup så du i værste tilfælde kan tåle
at miste din USB nøgle med Tails OS.
Hvis du står og mangler en god cloud service, så er mega.nz et godt valg. De filer du
uploader til mega.nz bliver krypteret FØR de uploades fra din laptop og når du
downloader en fil fra mega.nz, så bliver filen først dekrypteret EFTER den er downloadet til din laptop. Kryptering og dekryptering sker med andre ord på din laptop,
ikke på mega.nz server et eller andet sted ude på internettet.
Mega.nz fri abonnement (gratis = uden registrering af kreditkort) rummer 50 GB
plads og kræver kun at du har en e-mail og en selv valgt adgangskode. En fri konto
oprettes nemmest* uden at bruge Tor Browseren og Tor Netværket. Derfor kan du
med fordel finde en tilfældig cafe langt fra der hvor du normalt har din gang og så
oprette din mega.nz konto i ”Usikker Browser”. En endnu bedre ide er, at få en person du har tillid til og som befinder sig et andet sted i verden til at oprette kontoen
til dig. Du kan så efterfølgende skifte adgangskode på din mega.nz konto.

* Mega.nz systemer reagerer på at du bruger Tor Netværket til at oprettet en ny
konto, fordi skumle typer tit bruger Tor Netværket til at oprette massere af nye
konti med et script. Mega.nz systemer kan ikke kende forskel på dig og et script, når
det drejer sig om at oprette en ny mega.nz konto.
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Når nu talen falder på ”en tilfældig cafe langt fra der hvor du normalt har din gang”,
så kan du med fordel anlægge dig en buffer zone omkring det geografiske område
hvor du arbejder, jævnligt færdes og bor. På denne måde kan du undgå at små brudstykker af informationer, som kan beskrives som en slags metadata, kan føre dem
der prøve at finde dig eller overvåge dig frem til der hvor du arbejde og bor.

Inden for denne buffer zone kan du så ”indsamle” en pæn liste af steder med WiFi,
som du kan skifte mellem at bruge, så din analoge og digitale færden spredes over
et større område. Som tidligere nævnt så afhænger disse tiltag af hvem du er op
imod, men heller lidt for forsigtig.
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Blå – Rundtur i Tails OS forud installeret software (programmer)
Tails OS indeholder en standard pakke af programmer, som
alle kan findes i menuen ”Programmer” inddelt i kategorier.
Der kan installeres ekstra programmer, men det er stadig
under udvikling og kræver skarpe Linux kompetencer at få
til at fungere ordentlig.
Følgende programmer er de mest relevant for en ny bruger af Tails OS:
Kategori
Grafik

Internet

Program
GNU Image
Manipulation
Program
Electrum
Bitcoin Wallet

Beskrivelse af program
Billede redigeringsprogram der, når du lære det at
kende, kan utrolig meget.

Bitcoin pung hvorfra du kan styre en Bitcoin økonomi, MEN det kræver en mulighed for at veksle
mellem Bitcoin og en gangbar valuta.
OnionShare
Deling af filer og mapper via en Onion site der midlertidig oprettes med en unik onion adresse til formålet. Kræver dog at både afsender og modtager af
filer og mapper er online samtidig.
Pidgin –
Chat klient program der kan håndtere protokollerne
Internet
Jabbar chat/XMPP, IRC og Google Talk. Brug fx den
beskeder
danske server xmpp.dk drevet af en privatlivsnørd.
Tor Browser
Sikker browser der benytter Tor Netværket.
Usikker
Usikker browser til i nødstilfælde at gå på internetbrowser
tet uden Tor Netværkets beskyttelse.
Kontor
LibreOffice
Svaret til Microsoft Word og kan åbne, redigere og
Writer
gemme i Microsoft Office format.
LibreOffice
Svaret til Microsoft Excel og kan åbne, redigere og
Calc
gemme i Microsoft Office format.
LibreOffice
Svaret til Microsoft PowerPoint og kan åbne,
Impress
redigere og gemme i Microsoft Office format.
Lyd og
Audacity
Lydredigeringsprogram.
video
Lydoptagelse
Lydoptager program.
Videoer
Videoafspiller.
Tilbehør
Filer
Filsystem program a la Stifinder eller Finder.
Lommeregner En lommeregner.
Tekstredigering Simpel, uformateret tekstredigeringsprogram.
KeePassXC
Password Manager.
Værktøjer Skærmbillede
Tag et skærmbillede.
Diske
Formatering af hardiske og USB nøgler.
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I de følgende afsnit vil jeg vise dig et lille udvalg af de programmer som Tails OS som
standard rummer. Specielt vil jeg gå i detaljer med KeePassXC, som er en password
manager og det vigtigste program i Tails OS efter Tor Browseren.
▪ GNU Image Manipulation Program
GIMP, som programmet også kaldes, kan både det enkle, som at beskære et billede,
og de mere avancerede funktioner. Det er bare med at gå på opdagelse i GIMP.

GIMP kan også downloades til Windows, Mac og Linux på www.gimp.org.
Tails OS er en sikkerheds-modificeret version af Linux distributionen Debian.

▪ Tor Browser
Tor Browseren går på internettet gennem
Tor Netværket og sikre at din anonymitet
og dit fysiske opholdssted er beskyttet. Tor
Browseren er en sikkerheds-modificeret
udgave af Firefox, så hvis du kender lidt til
browseren Firefox så er du forud på point.
Tor Browseren sender din datatrafik igennem tre noder,
som alle befinder sig i et andet land end det du selv opholder dig i. I dette tilfælde går min danske datatrafik ind i
Tor Netværket gennem en indgangsnode i Holland og
derefter igennem en midternode og en udgangsnode i
Frankrig før den endelig rammer webserveren der hoster
hjemmesiden boum.org.
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Det at din datatrafik går igennem
Tor Netværket betyder at din datatrafik kommer ud igennem den
sammen udgangsnode som en
masse andre brugeres datatrafik. I
sig selv ikke et problem. Tværtimod
er det en fordel at din datatrafik
drukner i andres datatrafik.
De eneste to ulemper der er, er at der er en højere ping
tid (respons- eller svartid på at hente en hjemmeside) og
at fx Googles sikkerhedssystemer reagere som om du er
en robot. Derfor kan du med fordel bruge søgemaskinen
duckduckgo.com i stedet for Googles egen søgemaskine.
Denne søgemaskine bruger indirekte Googles søgemaskine og afkobler derfor også
Googles profilering af dem der søger med deres søgemaskine (Google grundlagde
overvågningskapitalismen og startede tidsalderen af samme navn).
GMail og Googles andre service virker ikke optimalt gennem Tor Netværket (i Tor
Browseren) pga. at Google sikkerhedssystemer reagerer, som om du måske er en
robot og kræver at du gennemfører en ”jeg er ikke en robot”-test. I stedet for GMail
kan du fx benytte de to e-mail services protonmail.com (protonirockerxow.onion) og
tutanota.com/da, som til og med også tilbyder en velfungerende krypteret (= sikker)
e-mail service. Ukrypterede e-mails er som at sende et digitalt postkort.
Når en e-mail sendes imellem to ProtonMail konti, så er beskedfeltet og vedhæftede filer, ikke emnefeltet, krypteret.

Når en e-mail sendes imellem to TutaNota konti, så er emnefeltet, beskedfeltet og
de vedhæftede filer krypteret.
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Det er også muligt at have en service eller hjemmeside online i en node på Tor Netværket, som beskytter hvem der har den og hvor den befinder sig fysisk samt yder
de besøgende den samme beskyttelse. Derfor kaldes det en hidden service. Adressen på en hidden service eller hjemmeside er på enten 16 eller 54 tegn efterfulgt af
endelsen .onion og kan kun åbnes i Tor Browseren. Adressen på 16 tegn (version 2)
er dog mindre sikker end den på 54 tegn (version 3). Fx har DuckDuckGo også en
onion adresse, 3g2upl4pq6kufc4m.onion.

▪ LibreOffice Writer, Calc og Impress
LibreOffice er en kontorpakker der er open source og som kan åbne, redigere og
gemme i Microsoft Office format (Word, Excel og PowerPoint).
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LibreOffice kan frit downloades til Windows, Mac og Linux på da.libreoffice.org.
Når der konverteres fra LibreOffice til Microsoft Office, så kan der ske små koks. Fx
kan en linje der smutte om på den næste side eller et billede der skifter placering.
LibreOffice giver også mulighed
for at eksportere dit dokument i
PDF eller EPUB format.

▪ Tekstredigering
Programmet ”Tekstredigering” er super anvendelig til at lave hurtige noter i og til at
rense tekst for formatering, fx kopieret fra en hjemmeside.
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▪ KeePassXC
KeePassXC er en password manager.
En password manager fungerer i
princippet som et nøgleskab. Du har
en – kun en – adgangskode som du
bruger til at åbne KeePassXC. Inde i
KeePassXC opbevarer du så alle dine
andre adgangskoder. Du kan endda
bede KeePassXC om at generere en
lang, tilfældig adgangskode til de forskellige services du bruger på internettet. Fx på 64 eller 128 tilfældige
tegn bestående af store og små
bogstaver og tal.
KeePassXC gemmer dine adgangskoder og de tilhørende oplysninger i en krypteret
databasefil. Denne databasefil gemmes lokalt i Tails OS og er krypteret med din
adgangskode til KeePassXC. Du kan med fordel oprette en backup af din databasefil i
en sikker cloud service, så du i et nødstilfælde med en ny USB nøgle kan få adgang til
alle dine services på internettet.
1. Du kan finde KeePassXC både under ”Favoritter” og
”Tilbehør” i menuen ”Programmer”.

KeePassXC kan frit downloades til Windows, Mac
og Linux på keepassxc.org.
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2. Det første du skal gøre er at oprette en ny database ved at klikke på
”Opret en ny database” og gemme
denne i din ”Persistent”, fx i sin egen
undermappe, ”KeePassXC”.

Hvis du opretter en backup af din
KeePassXC databasefil i en sikker
cloud service, så kan du med fordel
lade et datostempel indgå i backup
navnet. Fx keepassxc-2020-05-28.
Når du opretter en database i KeePassXC, så bliver du bedt om at indtaste en selv
valgt adgangskode. Denne adgangskode er ”nøglen til dit nøgleskab” og er den adgangskode som din KeePassXC databasefil er krypteret med.
3. Dette er så KeePassXC med
en træstruktur bestående af
grupper under ”Rod” i venstre
blok og en liste over log ind,
poster, i den valgte gruppe, i
højre blok.
Hvis du er inaktiv for længe i
Tails OS, så vil du blive mødt
af Tails OS pauseskærm. Der
er ikke adgangskode på denne
pauseskærm, men KeePassXC
vil til gengæld bede om
adgangskoden igen.

4. I menuen ”Grupper” kan du oprette og redigere dine grupper – og undergrupper
– i træstrukturen.
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Og i ”Poster” kan du gøre det samme for poster med log ind m.m. I samme menu
kan du også se tastatur genvejene til at kopiere brugernavn eller kodeord, eller åbne
en URL (internet adresse) fra en specifik post direkte i Tor Browseren.

5. Fx som jeg har gjort det her. I princippet fungerer KeePassXC ligesom filer og
mapper i et filsystem, hvor poster, log ind m.m., er filer og grupper er mapper.

6. En post, et log ind,
rummer informationerne ”Brugernavn”,
”Kodeord”, ”URL”
(internet adresse) og
”Noter”. Under fanen
”Ikon” i venstre side
kan du også give din
post, dit log ind, et
ikon. Det er dog kun
for syns skyld.
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7. Hvis du højre klikker på en post, et log ind, så får du mulighed for at kopiere enten
brugernavn eller kodeord, eller åbne URL (internet adresse) direkte i Tor Browseren.

På denne måde kan du have utrolig stærke og lange adgangskoder til alle de services
du bruger på internettet og kun behøve at huske en eneste adgangskode, adgangskoden til din KeePassXC. Og du kan i et eneste hug lave en backup af dem alle til en
cloud service, som du har tillid til.

Lilla – Appendiks
De forskellige appendiks rummer guides til situationer du ikke normalt kommer ud
for med Tails OS. Fx at du er nød til at flytte indholdet af din krypterede harddisk fra
din nuværende USB nøgle med Tails OS til en ny USB nøgle med Tails OS.
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Appendiks A – Flytning af krypteret harddisk fra gammel til ny Tails OS
Denne redning af dine filer og mapper på din krypterede harddisk på din gamle USB
nøgle omfatter de filer og mapper du selv har gemt, ikke den opsætning for
forskellige programmer som Tails OS har gemt samme sted. Du er med andre ord
nød til at sætte de enkelte programmer op på ny på din nye USB nøgle med de log
ind oplysninger og noter, som du har gemt i din password manager KeePassXC.
1. Start din laptop op fra din nye USB nøgle.
2. Indsæt den gamle USB nøgle i din laptop.
3. Start programmet ”Diske” op fra menuen
”Programmer” under ”Værktøjer”.

4. Vælg den gamle USB
nøgle i den venstre blok.
Dobbelt tjek at det er den
gamle USB nøgle.
Klik på ”Partition 2” med
navnet ”TailsData”.
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5. Klik på hængelåsen
for at lås partitionen
TailsData op.

6. Indtast adgangskoden til den krypteret
harddisk på den
gamle USB nøgle.

Det svare til at du indtaster din adgangskode
under opstarten af Tails OS og dermed dekryptere din krypterede harddisk (TailsData).

7. Partitionen TailsData er nu låst op
(dekrypteret) og kan
tilgås og kopieres fra.
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8. I filsystemet kan du finde
den med navnet TailsData i
oversigten i venstre side.
Dobbeltklik på undermappen
”Persistent”.

9. Dette er indholdet af ”Persistent” på den gamle USB
nøgle, som du kan kopiere
over til ”Persistent” på din
nye USB nøgle.

10. Når du er færdig med at kopiere dine filer
og mapper over, så skal du ”afkoble” den gamle
USB nøgle igen.
Åben programmet ”Diske” igen og vælg den
gamle USB nøgle i venstre blok.
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11. Klik på partition 2 med
navnet TailsData og klik på
hængelåsen.

12. Nu er den gamle USB nøgle klar til at blive ”afkoblet”. Klik på power
ikonet øverst til højre og træk den gamle USB nøgle ud af din laptop.

Appendiks B – Kloning af Tails OS fra en USB nøgle til en anden USB nøgle
Når du kloner Tails OS fra din USB nøgle til en anden USB nøgle, så er
det kun Tails OS der bliver klonet, ikke din krypterede harddisk. Der er
med andre ord IKKE noget af dit private indhold som bliver klonet.
1. Start din laptop op fra din USB nøgle (kilden til kloningen) og indsæt dernæst den
nye USB nøgle (målet for kloningen) i din laptop.
2. For at klone din Tails OS skal du bruge ”Tails Installer”,
som du finder i menuen ”Programmer” under ”Tails”.
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3. ”Tails Installer” finder selv den ny
USB nøgle, ”Target USB stick”.
Du kan enten klone din egen Tails
OS, som ligger på din USB nøgle,
eller download Tails OS fra internettet og lægge denne Tails OS ud
på den nye USB nøgle.
Hvis du har den nyeste version af
Tails OS på din USB nøgle, så brug
”Clone the current Tails”. Hvis der
derimod findes en nyere version på
internettet, så brug ”Use a downloaded Tails ISO image”.

4. Klik på ”Install” to gange, først for
at starte kloningen og dernæst for at
”Confirm the target USB stick”.

5. Afvent at kloningen bliver fuldført til den nye USB
nøgle. Nederst er der en blå bar som viser hvor langt i
processen at ”Tails Installer” er kommet.
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6. Klik på ”Luk”. Kloningen
er nu gennemført og du
kan trække den nye USB
nøgle ud. Den er nu klar til
brug med Tails OS.

Appendiks C – Opgradering af Tails OS
Med jævne mellemrum kommer der en opgradering til din Tails OS. Denne opgradering bliver du tilbudt at gennemføre ved den efterfølgende opstart af din Tails OS
(hvis din Tails OS er på internettet og kan kontakte opdaterings-serveren).
1. Hvis du har travlt, så kan du vælge ”Upgrade later”. Dialogboksen vil så lukke og
du vil blive tilbudt at opgradere ved næste opstart af Tails OS. Hvis du derimod
vælger ”Upgrade now”, så går download og opgradering af Tails OS i gang.
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2. Første trin er, at opgraderingen
downloades. Hvis dette kokser pga.
fx en dårlig internetforbindelse, så
bliver du igen tilbudt at opgradere
efter næste opstart af Tails OS.

3. Opgraderingen er nu downloadet
og der kan fortsættes til næste trin;
at installere opgraderingen.
Klik på ”Apply upgrade”.

4. Installationen går i gang.

5. Hvis du er klar
til at genstarte
Tails OS og tage
den nye Tails OS i
brug, så klik på
”Restart now”.
Hvis du lige skal
gøre et eller andet
færdig, så klik på
”Restart later”.
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Der vil en sjælden gang komme en grundlæggende opdateringer af Tails OS, som
kræver at du installerer en ny version af Tails OS fra bunden på en ny USB nøgle og
manuelt overføre indholdet af din krypterede harddisk på din gamle USB nøgle til
din nye USB nøgle. Sidst det skete var da Tails OS gik fra Debian version 9 til 10.
Appendiks B er en guide til hvordan du fra din gamle USB nøgle med
den gamle version af Tails OS kan download den nyeste version af
Tails OS og klone denne til en ny USB nøgle. Det gør du ved hjælp af
funktionen ”Tails installer” og ”Use a downloaded Tails ISO image”.
Appendiks A er en guide til hvordan du efterfølgende kan overføre
indholdet af din krypterede harddisk fra din gamle USB nøgle (med
den ældre version af Tails OS) til din nye USB nøgle (med den nyeste
version af Tails OS).
Appendiks D – Ændring af skærmopløsning
Hvis du starter op fra din Tails OS og synes at skærmopløsningen er for stor, så kan
du ændre denne. Dog bevares ændringen ikke, så du skal gøre det hver gang du
starter Tails OS op.
1. Hvis dette er for småt for dig, så kan du skifte skærmopløsning.

2. Klik på den lille hvide ned-pil øverst til højre og dernæst på
indstillinger, som er ikonet der forestiller en lille svensknøgle
og en skruetrækker.

3. Klikker på ”Enheder” nederst i den venstre
blok af vinduet ”Indstillinger”.
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4. Under menupunktet
”Skærme” i venstre blok
finder du ”Opløsning” i
højre blok. Klik på den
aktuelle skærmopløsning,
i dette eksempel er den
1920 x 1080 (16:9)

5. Vælg en lavere skærmopløsning med det
samme skærmforhold, i dette tilfælde 16:9.
Skiftet er her fra 1920 x 1080 (16:9) til 1600 x
900 (16:9).

6. Klik på ”Anvend”.
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7. Klik på ”Behold ændringer”.

8. Dette er eksempler på den nye (1600 x 900, 16:9) og den gamle (1920 x 1080,
16:9) skærmopløsning.

Appendiks E – Brug af ekstern USB nøgle eller harddisk
At benytte en ekstern USB nøgle eller harddisk er lige til. Start Tails OS op og tilslut
den eksterne enhed. I dette tilfælde er det en USB nøgle på ca. 4 GB med navnet
”Transport”, der er formateret med Windows filsystem NTFS. Det kunne også havet
være et hukommelseskort fra et kamera eller en ekstern harddisk på fx 500 GB. En
USB nøgle, formateret med Windows filsystem NTFS, kan fx bruges til at udveksle
filer med en samarbejdspartner som bruger Windows i stedet for Tails OS.

46

Den eksterne USB nøgle eller harddisk bliver IKKE aktiveret, når den
indsættes i din laptop. I programmet
Diske vises dette ved den lille trekant
som symbolisere ”Play”.
Første gang du i filsystemet navigere ind på USB nøglen eller harddisken, så vil den
blive aktiveret og du kan flytte eller kopiere filer og mapper frem og tilbage.
Med programmet Diske kan du også formatere (Ext4) en ekstern USB nøgle eller
harddisk og samtidig krypterer (LUKS) denne med en selv valgt adgangskode.
Appendiks F – Din datatrafik gennem Tor Netværket
Når du går på internettet ved hjælp af Tor Browseren og dermed gennem Tor Netværket, så
benytter du et overlay network og en kæde af
noder i dette.
Tor Netværket ligger oven på internettet og består af en hob af noder. Når du går på internettet
gennem Tor Netværket, så benytter du tre af
disse noder.
I denne kæde af tre noder kender den enkelte node kun hvorfra den får datatrafikken og hvortil den skal levere den videre til. Indgangsnoden kender din IP adresse
og IP adressen på midternoden. Midternoden kender IP adressen på indgangsnode
og IP adressen på udgangsnoden. Udgangsnoden kender IP adressen på midternoden og IP adressen på den hjemmeside du vil åbne. Således kender allerede
midternoden i kæden IKKE til din IP adresse.
Ud over den anonymitet som denne kæde af tre noder giver, så
er din datatrafik også pakket ind i tre lag kryptering. Det yderste
lag dekrypteres i indgangsnode, det midterste lag i midternoden
og det inderste lag i udgangsnoden. Hvis du har åbnet en hjemmeside der åbner i HTTPS (krypteret forbindelse), så vil HTTPS
yderligere tilføje et lag af kryptering inderst inde i de tre andre
lag og dermed sørger for at din datatrafik fra udgangsnoden til
den hjemmeside du åbner også er krypteret.
De tre lag af kryptering i Tor Netværket illustreres tit med et løg (onion) som skraldes lag for lag.
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Denne illustration af kæden
af tre noder gennem Tor Netværket gør det lidt nemmere
at følge den krypterede datatrafik, som er beskrevet i de
to forgående afsnit.

Hvis du fx åbner søgemaskinen
DuckDuckGo og klikker på den
grønne hængelås ved siden af
adressen, så kan du se den kæde
af tre noder gennem Tor Netværket som du i øjeblikket benytter.
I dette eksempel går min danske
datatrafik ind i en indgangsnode i
Tyskland, gennem en midternode
i Finland og ud af en udgangsnode
i Canada.
Hvis du benytter en hidden service,
som befinder sig i en node i Tor
Netværket, så går datatrafikken
gennem seks noder. Tre ”normale”
noder, som kan identificeres, og
dernæst tre ”ukendte” noder.

I dette eksempel har jeg åbnet onion
adressen for DuckDuckGo.
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Søgemaskinen DuckDuckGo har flottet sig og sørget for at deres onion
adresse også åbner i HTTPS (krypteret forbindelse). Dette er i realiteten
dobbelt arbejde, fordi Tor Netværket allerede inkludere denne kryptering
ved brug af en hidden service.
Et andet eksempel på en online service, som har valgt også at være tilgængelig som
en hidden service, er BBC News, bbcnewsv2vjtpsuy.onion.

Hvis du enten er journalist eller kilde, så kan du også komme ud for at skulle åbne et
SecureDrop, som kun er tilgængelig som en hidden services. Et securedrop.org er et
sikkerheds setup, hvor en journalist og en kilde anonymt og sikkert kan kommunikere med hinanden uden at journalisten får oplyst kildens identitet og derfor ikke
kan afsløre hvem kilden er.

Dog skal både journalist og kilde være opmærksom på hvilke informationer og dokumenter de udveksler indbyrdes, da disse direkte eller indirekte kan risikere at røbe
hvem kilden er.
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