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WARTO WIEDZIEĆ: Zadbaj o bezpieczeństwo - zaktualizuj przeglądarkę

Aby bezpiecznie korzystać z bankowości elektronicznej, warto zadbać o aktualizację programu, poprzez
 który logujemy się i dokonujemy operacji na koncie bankowym. Nawet regularnie uaktualniany antywirus
 i zapora sieciowa mogą nie wystarczyć, jeśli użytkownik bądź producent przeglądarki zlekceważą któryś
 z elementów składający się na jej bezpieczeństwo (zob. Bezpieczne konto bankowe = bezpieczna 
przeglądarka). Cyberprzestępcy nie ustają w poszukiwaniach luk, które pozwoliłyby im na uzyskanie 
dostępu do poufnych danych, takich jak loginy i hasła do kont bankowych, numery kart kredytowych itp. 
Dlatego tak istotne jest instalowanie poprawek zaraz po ich udostępnieniu, zanim oszuści zdążą 
przygotować exploity – szkodliwe aplikacje wykorzystujące niezałatane błędy w oprogramowaniu 
użytkowym.

Zgodnie z danymi serwisu gemiusRanking obejmującymi pierwszy tydzień grudnia 2009 r. przeglądarki 
Firefox 3 używa 49,38% Polaków. Kolejne miejsce w zestawieniu zajmuje Internet Explorer 7, z którego
 korzysta 16,48% internautów. Na trzecim miejscu uplasowała się najnowsza wersja przeglądarki 
Microsoftu – Internet Explorer 8, może ona pochwalić się 8,89% użytkowników. Niewiele mniej, bo 
8,24% osób przegląda internet za pomocą starego Internet Explorera 6. Do piątki najczęściej 
używanych przeglądarek załapała się jeszcze Opera 10 ze wskaźnikiem 6,13%. Gemius podaje 
oczywiście wartości uśrednione, w praktyce okazuje się, że wielu użytkowników bankowości 
elektronicznej korzysta wciąż z przestarzałych, podatnych na ataki przeglądarek, np. IE 6.

Jak często znajdowane są błędy w zabezpieczeniach popularnych przeglądarek? W grudniu 2008 r. 
wydano poprawkę usuwającą lukę w Internet Explorerze 6 i 7, przez którą do komputera mógł 
przedostać się trojan wykradający hasła (zob. Przedterminowa łatka na groźną lukę w IE). O 
kolejnym błędzie w zabezpieczeniach starszych wersji tej przeglądarki zrobiło się głośno w lipcu 2009 r.
 – przestępcy użyli go do rozprzestrzeniania kilku rodzajów złośliwego oprogramowania (zob. Luka w IE
 aktywnie wykorzystywana). Microsoft złamał wówczas tradycję publikowania aktualizacji w każdy 
drugi wtorek miesiąca i załatał groźną dziurę przed terminem (zob. Microsoft: dwa dodatkowe 
biuletyny bezpieczeństwa). Doniesienia o exploitach na nieusunięte luki w Internet Explorerze 6 i 7 
pojawiły się też w połowie listopada (zob. Użytkownicy starszych wersji IE znów zagrożeni). 
Zbiorcza aktualizacja likwidująca wspomniane błędy ukazała się już w grudniu (zob. Przed świętami 
załataj IE).

Z przedstawionych wyżej informacji wynika, że na ataki cyberprzestępców narażeni są przede 
wszystkim użytkownicy starszych wersji przeglądarki Microsoftu. Jak można przekonać się w dalszej 
części artykułu, zaktualizowanie jej nie nastręcza wielu problemów, podnosi za to znacznie 
bezpieczeństwo komputera. Czy to wystarczy? Niestety nie. Spośród wydanych w tym roku biuletynów 
bezpieczeństwa kilka dotyczyło też najnowszej wersji Internet Explorera – choć znalezione w niej luki 
nie były tak spektakularne, jak opisane wyżej, również mogły posłużyć do przejęcia pełnej kontroli nad 
zaatakowanym komputerem. Korzystając z IE 8, należy więc pamiętać o regularnym uaktualnianiu tej 
przeglądarki za pomocą usługi Windows Update.

Warto też rozważyć możliwość zainstalowania na swoim komputerze którejś z wymienionych wcześniej
 alternatywnych przeglądarek: Firefoksa albo Opery. W tych programach również znajdowane są luki, 
jak wynika jednak z badań specjalistów ds. bezpieczeństwa, szybkość reakcji ich producentów jest 
zdecydowanie lepsza niż w przypadku Microsoftu. Większość błędów odkrytych w Firefoksie i Operze 
jest łatana na bieżąco. Microsoft – jak już wspominaliśmy – wydaje aktualizacje raz w miesiącu, 
niektóre ze znanych luk wciąż nie doczekały się poprawek. W serwisie Secunia.com można sprawdzić, 
jak wiele błędów znaleziono w popularnych programach użytkowych, które luki zostały już usunięte, a 
które stwarzają jeszcze zagrożenie (zob. http:// secunia.com/ advisories/ product).

Na uwagę zasługuje też fakt, że nowe wersje wszystkich wymienionych przeglądarek zostały 
zaopatrzone w funkcje chroniące użytkowników przed phishingiem – kradzieżą poufnych danych za 
pomocą podrobionych stron internetowych, łudząco podobnych do oryginalnych. Przestarzały Internet 
Explorer 6 jest pozbawiony tego mechanizmu. Ze względu na słabe zabezpieczenia coraz więcej 
serwisów internetowych przestaje wspierać tę przeglądarkę, w tym tak popularne, jak YouTube, Digg 
czy Twitter.

Większe bezpieczeństwo to nie jedyny atut najnowszych wersji przeglądarek. Wszystkie oferują 
bowiem możliwości niedostępne w starszych wydaniach. W Internet Explorerze 8 na szczególną uwagę
 zasługują akceleratory i Web Slices. Pierwsza ze wspomnianych funkcji pozwala na natychmiastowe 
przeniesienie tekstu zaznaczonego na stronie do wyszukiwarki, e- maila, tłumacza itd. Druga natomiast
 umożliwia informowanie użytkownika o zmianach, jakie zaszły w określonych obiektach na wybranych 
przez użytkownika stronach. Microsoft we współpracy z Naszą- Klasą, Onetem i Allegro przygotował 
specjalne wersje IE 8 dostosowane do potrzeb internautów odwiedzających te serwisy (zob. Specjalne
 wersje IE8 dla Naszej- Klasy, Onetu i Allegro). Koncern zapewnia też, że jego przeglądarka jest 
szybsza od konkurencyjnych rozwiązań. Przeprowadził nawet własne testy, aby tę tezę udowodnić, do 
zastosowanej metodologii można jednak mieć pewne zastrzeżenia (zob. Internet Explorer 8 
najszybszą przeglądarką?).

Nie ma natomiast żadnych wątpliwości co do prędkości Firefoksa 3.5. Nowy silnik JavaScriptu 
kompilujący kod w locie przyspiesza ładowanie się stron, także tych obleganych przez użytkowników 
(popularne portale, Gmail, serwisy społecznościowe itp.), co zwiększa komfort korzystania z internetu. 
Najnowsza wersja oferuje lepszą ochronę prywatności, obsługę nowych standardów WWW i więcej 
opcji dostosowywania, np. możliwość porządkowania otwartych kart. Na uwagę zasługuje to, że 
biblioteka bezpłatnych dodatków do Firefoksa – niewielkich programów, które można pobrać i 
zainstalować w przeglądarce – liczy już ponad 6000 pozycji i ciągle rośnie. Można dzięki nim zarządzać
aukcjami internetowymi, publikować cyfrowe zdjęcia, oglądać prognozę pogody, słuchać muzyki 
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Nie ma natomiast żadnych wątpliwości co do prędkości Firefoksa 3.5. Nowy silnik JavaScriptu 
kompilujący kod w locie przyspiesza ładowanie się stron, także tych obleganych przez użytkowników 
(popularne portale, Gmail, serwisy społecznościowe itp.), co zwiększa komfort korzystania z internetu. 
Najnowsza wersja oferuje lepszą ochronę prywatności, obsługę nowych standardów WWW i więcej 
opcji dostosowywania, np. możliwość porządkowania otwartych kart. Na uwagę zasługuje to, że 
biblioteka bezpłatnych dodatków do Firefoksa – niewielkich programów, które można pobrać i 
zainstalować w przeglądarce – liczy już ponad 6000 pozycji i ciągle rośnie. Można dzięki nim zarządzać
 aukcjami internetowymi, publikować cyfrowe zdjęcia, oglądać prognozę pogody, słuchać muzyki 
bezpośrednio z przeglądarki i wiele więcej (zob. Firefox 3.5 wpłynie na rozwój sieci WWW).

Opera 10 również ma niemało do zaoferowania. Najważniejszą nowością tej wersji jest Opera Turbo – 
technologia kompresji stron internetowych, która umożliwia szybsze ich przeglądanie na wolnych 
łączach internetowych. Usługa sama monitoruje prędkość przesyłania danych, aby dobrać optymalne 
rozwiązanie. Ulepszono też interfejs przeglądarki, dając m.in. użytkownikom możliwość modyfikowania 
panelu Szybkiego Wybierania. Poza tym usprawniono zintegrowanego z programem klienta poczty 
Opera Mail. Teraz oferuje on więcej opcji organizowania, sortowania i przeszukiwania e- maili oraz 
kontaktów. (zob. Opera 10: nowy interfejs i Turbo).

Poniżej zamieszczamy instrukcje wyjaśniające krok po kroku, jak zainstalować najnowsze wersje 
popularnych przeglądarek.

Aktualizacja Internet Explorera do najnowszej wersji

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista oraz Windows 
Server 2008.

Krok 1. Zaopatrzyć się w Internet Explorera 8 możemy, odwiedzając dział Programy Dziennika 
Internautów:

IE8 dla Windows XP (rozmiar pliku: 16,2 MB)

IE8 dla Windows Vista 32- bit (rozmiar pliku: 14,2 MB)

IE8 dla Windows Vista 64- bit (rozmiar pliku: 25,2 MB)

Czas pobierania pliku zależy od szybkości naszego łącza internetowego. Na przykład pobranie pliku 
instalacyjnego dla Windows XP w przypadku łącza telefonicznego (56 KB/ s) zajmie nam 40 minut, przy
 szybkości na poziomie 1,5 MB/ s pobierzemy ten sam plik w ciągu zaledwie 2 minut.

Krok 2. Po pobraniu pliku instalacyjnego na dysk naszego komputera uruchamiamy go, dwukrotnie na 
niego klikając lewym przyciskiem myszy. Rozpocznie się wówczas wyodrębnianie plików.

Krok 3. Następnie pojawi się okienko, będziemy musieli w nim wybrać, czy "chcemy pomóc w 
ulepszeniu programu Internet Explorer". Zaznaczenie tej opcji będzie równoznaczne z przesyłaniem do
 firmy Microsoft informacji o błędach, które wystąpią w czasie działania aplikacji. Cokolwiek wybierzemy,
 klikamy Dalej.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 4. Teraz będziemy musieli zaakceptować umowę licencyjną:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 5. Instalator zaproponuje pobranie najnowszych aktualizacji ze strony producenta. Zaznaczamy 
tę opcję i klikamy Dalej.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 6. Nieodzownym elementem aktualizowania Internet Explorera jest odinstalowanie jego starszej 
wersji. Po zakończeniu tego etapu instalator poprosi o ponowne uruchomienie komputera.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 7. Po ponownym uruchomieniu komputera instalator samoczynnie się uruchomi i wykona kilka 
operacji niewymagających ingerencji użytkownika: najpierw zostaną pobrane aktualizacje, następnie 
przeprowadzone zostanie sprawdzanie komputera pod kątem obecności złośliwego oprogramowania, 
dopiero wtedy zostanie zainstalowana nowa wersja przeglądarki, a wraz z nią pobrane wcześniej 
aktualizacje.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 8. Następnie komputer samoczynnie się zrestartuje, dzięki czemu instalacja zostanie 
zakończona. Po ponownym uruchomieniu komputera Internet Explorer 8 będzie gotowy do użytku.

Instalacja przeglądarki Mozilla Firefox 3.5.7

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie używane obecnie wersje Windows, Linux oraz Mac OS X.

Krok 1. Zaopatrzyć się w najnowszego Firefoksa można, odwiedzając stronę producenta: http:// 
www.mozilla.com/ pl/ (rozmiar pliku: 8,4 MB, czas pobierania zależy od szybkości naszego łącza 
internetowego).

Krok 2. Po pobraniu pliku instalacyjnego na dysk naszego komputera uruchamiamy go, dwukrotnie na 
niego klikając lewym przyciskiem myszy. Rozpocznie się wówczas wyodrębnianie plików.

Krok 3. Następnie pojawi się okienko kreatora instalacji. Aby kontynuować, klikamy Dalej.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 4. Teraz będziemy mogli wybrać preferowany rodzaj instalacji: Standardowy lub Użytkownika. W 
pierwszym przypadku Firefox zostanie zainstalowany z najbardziej typowymi opcjami. Po wybraniu 
drugiej możliwości będziemy musieli wskazać folder, w którym ma być zainstalowany program, potem 
określić, jakie ikony mają zostać utworzone po zakończeniu instalacji, a także wskazać folder menu 
Start, w którym zostaną ulokowane skróty programu. Mniej zaawansowanym użytkownikom polecamy 
instalację Standardową.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 5. Po kliknięciu Dalej zobaczymy podsumowanie. W tym okienku możemy wybrać, czy Firefox ma
 być naszą domyślną przeglądarką. Zaznaczamy tę opcję, jeśli planujemy korzystać z tego programu na
 co dzień. Klikamy Zainstaluj.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 6. Teraz musimy cierpliwie poczekać na zainstalowanie przeglądarki.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 9. Po zainstalowaniu programu zobaczymy poniższe okienko. Klikamy Zakończ, możemy też 
zaznaczyć opcję uruchomienia Firefoksa bezpośrednio po zamknięciu instalatora. Ponowne 
uruchomienie komputera nie będzie wymagane.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Instalacja przeglądarki Opera 10.10

Obsługiwane systemy operacyjne: wszystkie używane obecnie wersje Windows, Mac OS X, Linux, 
FreeBSD, Solaris, QNX, OS/2 oraz BeOS.

Krok 1. Zaopatrzyć się w Operę dla Windows można, odwiedzając dział Programy Dziennika 
Internautów: http:// di.com.pl/ programy/ opis/485,Opera_10.html (rozmiar pliku 11,1 MB, czas 
pobierania zależy od prędkości naszego łącza internetowego).

Krok 2. Po pobraniu pliku instalacyjnego na dysk naszego komputera uruchamiamy go, dwukrotnie na 
niego klikając lewym przyciskiem myszy. Rozpocznie się wówczas wyodrębnianie plików.

Krok 3. Następnie pojawi się okienko umożliwiające wybranie języka instalacji.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 4. Pojawi się wówczas kreator instalacji przeglądarki. Klikamy Zainstaluj.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 5. Teraz będziemy musieli zaakceptować umowę licencyjną:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 6. Jeśli mieliśmy na komputerze starszą wersję Opery, instalator zaproponuje jej zaktualizowanie.
 Będziemy też mogli zainstalować program na nowo. Na tym etapie możemy również ustalić, czy Opera 
będzie naszą domyślną przeglądarką.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 7. Przeglądarkę będziemy mogli zainstalować w dowolnie wybranym folderze. Instalator 
zaproponuje lokalizację domyślną:
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 8. Po kliknięciu Dalej będziemy mogli ustalić, jakie skróty mają zostać utworzone po zakończeniu 
instalacji:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 9. Aby rozpocząć instalację przeglądarki, klikamy Instaluj.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 10. Teraz musimy cierpliwie poczekać na zainstalowanie Opery.

 

Kliknij obraz by powiększyć
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Krok 11. Po pomyślnym zainstalowaniu programu zobaczymy poniższe okienko. Klikamy Zakończ, 
możemy też zaznaczyć opcję uruchomienia Opery bezpośrednio po zamknięciu instalatora. Ponowne 
uruchomienie komputera nie będzie wymagane.

 

Kliknij obraz by powiększyć

do góry ^

PORADNIK: F- Secure Internet Security 2010 - instalacja i konfiguracja

Z informacji podawanych przez specjalistów ds. bezpieczeństwa wynika, że krajobraz zagrożeń 
czyhających na użytkowników internetu ulega ciągłym zmianom. Globalne epidemie ustąpiły miejsca 
atakom ukierunkowanym na konkretne cele. Cyberprzestępcy dążą do osiągnięcia jak największych 
korzyści finansowych, używając przy tym zaawansowanych technologii. Aby uchronić się przed 
atakami, użytkownicy bankowości elektronicznej powinni zaopatrzyć się w aplikacje typu Internet 
Security.

Bank Pekao SA umożliwia swoim klientom zabezpieczenie komputera przy pomocy bezpłatnych, 
sześciomiesięcznych wersji oprogramowania renomowanych producentów, takich jak F- Secure, 
Panda Security, Quick Heal Technologies, G Data Software oraz Softwin, który oferuje programy pod 
marką Bit Defender. Po upływie okresu testowania istnieje możliwość zakupu aplikacji po 
preferencyjnych cenach. Jako przykład podajemy poniżej sposób instalacji oprogramowania F- Secure 
Internet Security.

We wrześniu 2009 roku fińska firma F- Secure wprowadziła na rynek nową wersję swego rozwiązania 
zabezpieczającego dostosowaną do współpracy z systemami Windows 7, Windows Vista oraz 
Windows XP (edycje Home, Professional oraz Media Center). Jak wynika z testów przeprowadzonych 
przez AV- Test.org, F- Secure Internet Security 2010 skanuje komputer o 60% szybciej w porównaniu 
do poprzedniej edycji. Od października indywidualni użytkownicy Pekao24 mogą bezpłatnie korzystać z
 półrocznej, w pełni funkcjonalnej wersji testowej tego oprogramowania.

W skład pakietu wchodzą m.in. zapora sieciowa (firewall) i moduł antywirusowy, który blokuje 
szkodliwe oprogramowanie w czasie rzeczywistym. Technologia DeepGuard 2.0 zapewnia ochronę 
przed nowymi zagrożeniami. Program filtruje spam i ataki typu phishing w poczcie e- mail. Nowa 
funkcja ochrony przeglądania automatycznie blokuje strony internetowe, które rozpowszechniają 
niebezpieczne aplikacje lub służą do wyłudzania poufnych danych. Na uwagę zasługuje też funkcja 
Exploit Shield, która blokuje ataki wymierzone w luki w zabezpieczeniach przeglądarek. Pakiet 
zaopatrzono też w moduł kontroli rodzicielskiej.

Instalacja

Krok 1. Aby pobrać półroczną wersję testową F- Secure Internet Security 2010, logujemy się do 
serwisu PekaoInternet na stronie https:// www.pekao24.pl, wpisując najpierw Numer Klienta, 
następnie losowo wybrane przez system znaki z ustanowionego przez nas hasła.

Krok 2. Na „Stronie głównej klienta” wybieramy link "Oprogramowanie 
antywirusowe" znajdujące się w sekcji "Oferty specjalne". Stamtąd 
przechodzimy na stronę ze specjalną ofertą przygotowaną dla 
użytkowników Pekao24 (otworzy się w nowym oknie).

Krok 3. Wśród produktów dostępnych na stronie Vprotection.pl 
znajdujemy F- Secure Internet Security i klikamy Więcej, a następnie 
Pobierz półroczną wersję testową.

Krok 4. Wypełniamy formularz, wpisując imię, nazwisko, e- mail i numer 
telefonu. Klikamy Pobierz.

Krok 5. W ciągu kilku sekund powinno rozpocząć się pobieranie pliku. Jeśli
 nie rozpocznie się ono automatycznie, klikamy w nazwę programu na 
nowo otwartej stronie. Przepisujemy też udostępniony nam klucz 
subskrypcji, który umożliwi półroczne korzystanie z programu bez żadnych 
zobowiązań.
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Krok 6. Instalację pakietu rozpoczynamy od dwukrotnego kliknięcia na ikonę pobranego pliku 
instalacyjnego – uruchomi się wówczas widoczne poniżej okienko umożliwiające wybór języka. Aby 
zatwierdzić wybór, klikamy Dalej.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 7. Aby kontynuować instalację, trzeba zaakceptować umowę licencyjną. W tym celu klikamy 
Akceptuję.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 8. Teraz instalator poprosi nas o podanie klucza subskrypcji, który przepisaliśmy podczas 
pobierania pliku – uzyskamy wówczas możliwość półrocznego testowania programu. Jeśli nic nie 
wpiszemy, okres ten zmniejszy się do 30 dni (po jego zakończeniu aplikacja przestanie działać). Jeśli 
pakiet został nabyty na handlowym dysku CD, to klucz subskrypcji znajdziemy na przedniej stronie 
przewodnika szybkiej instalacji. Jeśli natomiast plik został pobrany ze sklepu elektronicznego F- Secure
 eStore, klucz subskrypcji znajdziemy w wiadomości e- mail z potwierdzeniem zamówienia zakupu.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 9. Możemy wybrać metodę instalacji: automatyczną lub „krok po kroku”. W przypadku instalacji 
automatycznej Kroki 10-11 zostaną pominięte.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 10. W przypadku wybrania instalacji „krok po kroku” zyskamy możliwość zainstalowania pakietu 
bez modułu kontroli rodzicielskiej – mogą ją wybrać osoby nieposiadające dzieci.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 11. Będziemy też mogli wybrać folder instalacyjny, choć producent zaleca instalowanie pakietu w 
folderze domyślnym, widocznym na obrazku poniżej.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 12. Teraz cierpliwie czekamy na zakończenie instalacji (trwa ona ok. 10 minut).

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 13. Aby zakończyć instalację pakietu i mieć możliwość pobrania aktualizacji, należy ponownie 
uruchomić komputer. Klikamy Zakończ.
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 Aby zakończyć instalację pakietu i mieć możliwość pobrania aktualizacji, należy ponownie 
uruchomić komputer. Klikamy Zakończ.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 14. Po ponownym uruchomieniu komputera instalator zajmie się pobieraniem i instalowaniem 
aktualizacji, co może potrwać od 5 do 20 minut zależnie od szybkości połączenia sieciowego. 
Będziemy mogli w tym czasie skonfigurować kontrolę rodzicielską (wyświetli się odpowiednie okienko –
 patrz Kroki 15-22). Jeżeli nie chcemy teraz tego robić albo nie zainstalowaliśmy wskazanego modułu, 
możemy przejść od razu do Kroku 23.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 15. Aby określić zakres i czas dostępu do internetu dla wybranych użytkowników komputera, 
klikamy w nowo otwartym okienku Dalej.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 16. Rozpoczynamy od definiowania użytkowników komputera. Do wyboru mamy trzy tryby 
przeglądania: „Małe dzieci”, „Nastolatki” oraz „Małe dzieci i nastolatki”.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 17. Zarówno w przypadku małych dzieci, jak i nastolatków, możemy ograniczyć codzienny czas 
przeglądania internetu – zaznaczając odpowiadającą nam opcję i przesuwając suwak, określamy, ile 
godzin dziecko bądź nastolatek będzie mogło spędzić na surfowaniu w sieci.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 18. Istnieje też możliwość – zarówno w przypadku małych dzieci, jak i nastolatków – ograniczenia
 codziennego czasu przeglądania internetu do określonych godzin.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 19. W przypadku nastolatków możemy jeszcze wybrać typy zawartości, do których dostęp 
chcemy zablokować (np. narkotyki, przemoc, hazard, materiały dla dorosłych).
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 20. Jeżeli z danego komputera będą korzystać zarówno małe dzieci, jak i nastolatki, program 
poprosi o stworzenie hasła dla nastolatków, które umożliwi im ominięcie ograniczeń trybu przeglądania 
dostosowanego do małych dzieci.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 21. W kolejnym etapie będziemy mogli utworzyć hasło rodzica potrzebne do wprowadzania zmian
 w ustawieniach oraz uzyskiwania dostępu do internetu bez ograniczeń.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 22. Aby zakończyć konfigurowanie modułu kontroli rodzicielskiej, klikamy Zakończ.
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 23. Po pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji program będzie gotowy do pracy. Klikamy Zamknij.

 

Kliknij obraz by powiększyć

Konfiguracja

Krok 1. Program możemy w dowolnej chwili uruchomić, klikając jego ikonę na pasku zadań lewym 
przyciskiem myszy. Powinniśmy wówczas zobaczyć następujące okienko:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 2. Aby uzyskać dostęp do ustawień, będziemy musieli wprowadzić hasło rodzica kontroli 
rodzicielskiej (oczywiście jeśli wcześniej je utworzyliśmy).
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 3. Program już na starcie jest dość dobrze skonfigurowany. W zakładce „Skanowanie w 
poszukiwaniu wirusów i szpiegów” warto jednak zaznaczyć wszystkie dostępne opcje, tak jak na 
poniższym obrazku:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 4. Powinniśmy również zaplanować codzienne skanowanie komputera, wybierając tę opcję w 
zakładce „Skanowanie zaplanowane” i określając jego godzinę:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 5. Jeżeli korzystamy z wdzwanianego dostępu do internetu (ang. dial- up access), warto 
rozważyć włączenie kontroli połączeń telefonicznych i utworzenie listy zaufanych numerów:
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Kliknij obraz by powiększyć

Krok 6. W zakładce „Internet – Kontrola rodzicielska” możemy określić, jakie strony internetowe będą 
mogły przeglądać dzieci.

 

Kliknij obraz by powiększyć

W tym celu klikamy odnośnik Wyświetl witryny sieci Web, w nowo otwartym okienku przechodzimy do 
zakładki „Dozwolone” i za pomocą przycisku Dodaj… dodajemy strony internetowe, które będą 
akceptowane przez kontrolę rodzicielską:

 

Kliknij obraz by powiększyć

Krok 7. W zakładce „Inne ustawienia – Prywatność” możemy ponadto zrezygnować z anonimowego 
przekazywania danych do firmy F- Secure w ramach programu Sieć ochrony w czasie rzeczywistym.
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Kliknij obraz by powiększyć

Innych ustawień domyślnych doradzamy nie zmieniać. Nie należy wyłączać funkcji DeepGuard ani 
zapory sieciowej, ani tym bardziej aktualizacji automatycznych, gdyż pomagają one chronić komputer 
przed szkodliwym oprogramowaniem i atakami z zewnątrz.

Poprawki bezpieczeństwa do programów Microsoft

W lutym 2010 Microsoft opublikował lutowy zestaw poprawek obejmujący pięć aktualizacji 
zakwalifikowanych jako krytyczne, siedem ważnych i jedną umiarkowanie ważną. Wśród łatanych 
produktów znalazły się wszystkie wersje systemu Windows oraz składniki pakietu Microsoft Office 
zainstalowane na komputerach Apple'a. Zaleca się natychmiastową instalację poprawek, stosując 
metody opisane w pierwszym wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

Biuletyn MS10-006

Pierwszy z biuletynów krytycznych dotyczy dwóch podatności w kliencie SMB we wszystkich wersjach 
systemu - od Windows 2000 do Windows 7. Usuwane błędy zezwalają na zdalne wykonanie kodu po 
odebraniu odpowiednio spreparowanej odpowiedzi SMB. Aby wykorzystać luki, atakujący musi 
przekonać użytkownika do zainicjowania połączenia z niebezpiecznym serwerem SMB.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-007

Ta z kolei aktualizacja usuwa lukę w systemach Windows 2000, XP oraz Server 2003, która umożliwia 
zdalne wykonanie kodu, jeśli przeglądarka WWW przekaże specjalnie spreparowane dane do funkcji 
API ShellExecute za pośrednictwem procedury obsługi powłoki systemu.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-008

Usuwana w tym przypadku luka może pozwolić na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik wyświetli 
za pomocą Internet Explorera specjalnie spreparowaną stronę WWW, która uruchomi formant ActiveX. 
Użytkownicy, których konta zostały skonfigurowane w taki sposób, że mają niewielkie uprawnienia w 
systemie, ponoszą mniejsze ryzyko niż ci, którzy pracują z uprawnieniami administracyjnymi. 
Aktualizacja dotyczy wszystkich wersji Windowsa, ale wskaźnik „krytyczny” ma tylko w przypadku 
systemów Windows 2000 i XP.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-009

Ten biuletyn likwiduje cztery luki w zabezpieczeniach Windows Vista i Windows Server 2008. 
Najpoważniejsza z nich umożliwia zdalne wykonanie kodu, jeśli specjalnie spreparowane pakiety 
ICMPv6 zostaną przesłane do komputera z włączoną obsługą protokołu IPv6. Atak się powiedzie tylko 
wtedy, gdy osoba atakująca będzie uczestnikiem łącza.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-013

Ostatnia aktualizacja krytyczna usuwa dziurę w zabezpieczeniach Microsoft DirectShow. Tak jak 
poprzednie, pozwala ona na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany
 plik AVI. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać błąd, uzyska pełną kontrolę nad systemem - 
będzie wówczas mogła instalować programy, przeglądać, zmieniać i usuwać dane oraz tworzyć nowe 
konta z pełnymi uprawnieniami. Biuletynem tym powinni zainteresować się użytkownicy wszystkich 
wersji Windowsa.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-003

Pierwszy z biuletynów zakwalifikowanych jako ważne pozwala na usunięcie luki w zabezpieczeniach 
pakietu Microsoft Office XP oraz 2004 dla komputerów Macintosh. Udany atak z wykorzystaniem tego 
błędu umożliwia przejęcie pełnej kontroli nad systemem użytkownika.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-004
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Również ten biuletyn dotyczy pakietu Microsoft Office, konkretnie zaś programu PowerPoint 2002, 
2003 oraz 2004 dla komputerów Macintosh. Luki usuwane przez tę aktualizację mogą zostać 
wykorzystane do przejęcia kontroli nad systemem, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowaną 
prezentację.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-010

Ta natomiast aktualizacja usuwa błąd w zabezpieczeniach funkcji Hyper- V systemów Windows Server 
2008 i Windows Server 2008 R2. Umożliwia on przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (DoS), 
jeśli nieprawidłowa sekwencja instrukcji maszyny zostanie uruchomiona przez użytkownika 
uwierzytelnionego na jednej z maszyn wirtualnych gościa. Aby wykorzystać tę lukę, osoba atakująca 
musi dysponować prawidłowymi poświadczeniami logowania. Nie da się wykonać ataku w sposób 
zdalny lub przez użytkownika anonimowego.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-011

W tym przypadku usuwany jest błąd w zabezpieczeniach podsystemu wykonawczego serwera/ klienta 
systemu Windows 2000, XP oraz Server 2003. Pozwala on na podniesienie uprawnień, jeśli osoba 
atakująca zaloguje się do systemu i uruchomi specjalnie spreparowaną aplikację, która działa także po 
wylogowaniu się osoby atakującej.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-012

Kolejna aktualizacja likwiduje kilka luk we wszystkich wersjach Windowsa. Najpoważniejsze z nich 
pozwalają na zdalne wykonanie kodu, jeśli osoba atakująca utworzy specjalnie spreparowany pakiet 
SMB i wyśle go do systemu, którego dotyczy problem. Microsoft zapewnia, że stosowanie domyślnie 
skonfigurowanego firewalla tej firmy chroni sieć przed omawianym atakiem.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-014

Ten biuletyn dotyczy serwerowych wersji Windowsa (2000, 2003 oraz 2008). Łatana luka umożliwia 
przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (DoS), gdy spreparowane żądanie odnowienia biletu 
zostanie wysłane do domeny Kerberos systemu Windows przez użytkownika uwierzytelnionego w 
innym zaufanym obszarze.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-015

Dzięki tej aktualizacji użytkownicy wszystkich wersji Windowsa dla komputerów 32- bitowych pozbędą 
się luk w jądrze systemu, które mogą umożliwić podniesienie uprawnień, jeśli osoba atakująca zaloguje
 się do systemu i uruchomi specjalnie spreparowaną aplikację. Nie jest możliwe wykorzystanie tych luk 
w sposób zdalny ani przez użytkownika anonimowego.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-005

Jedyna aktualizacja, której nadano status umiarkowany, usuwa błąd pozwalający na zdalne wykonanie 
kodu, jeżeli użytkownik wyświetli specjalnie spreparowany plik JPEG przy użyciu programu Microsoft 
Paint. Luka dotyczy systemów Windows 2000, XP oraz Server 2003.

(szczegółowe informacje)

W styczniu 2010 gigant z Redmont opublikował tylko jedną aktualizację poprawiającą bezpieczeństwo 
systemu Windows. Zaleca się natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w 
pierwszym wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS10-001

Usuwa luki w systemie Windows, umożliwiające zdalne wykonanie kodu, w przypadku gdy użytkownik 
wyświetli w przeglądarce Internet Explorer lub programach PowerPoint czy Word treści napisane 
specjalnie przygotowaną przez przestępców czcionką OpenType (EOT). Wykorzystując łataną tym 
biuletynem lukę atakujący może uzyskać pełna kontrolę nad systemem ofiary, np. instalować 
oprogramowanie, zmieniać i usuwać dane, tworzyć nowe konta w systemie, itd. Warto dodać, że 
osoby, które nie pracują na koncie administratora są w mniejszym stopniu narażone na ataki tego typu. 
Błąd dotyczy systemów Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008 oraz Windows 7.

(szczegółowe informacje)

W grudniu 2009 Microsoft opublikował kolejną porcję poprawek, usuwając tym razem 12 luk m.in. w 
przeglądarce Internet Explorer oraz konwerterze tekstu pakietu Microsoft Office. Spośród sześciu 
wydanych w grudniu biuletynów trzy uzyskały status ważności "krytyczny". Zaleca się natychmiastową 
instalację poprawek, stosując metody opisane w pierwszym wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS09-071

Dwie luki usuwane przez tę aktualizację umożliwiają zdalne wykonanie kodu, gdy wiadomości 
odebrane przez serwer usługi uwierzytelniania internetowego zostaną nieprawidłowo skopiowane do 
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Dwie luki usuwane przez tę aktualizację umożliwiają zdalne wykonanie kodu, gdy wiadomości 
odebrane przez serwer usługi uwierzytelniania internetowego zostaną nieprawidłowo skopiowane do 
pamięci podczas obsługi prób uwierzytelnienia PEAP. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać 
jedną z tych podatności, może uzyskać pełną kontrolę nad atakowanym systemem. Poprawkę powinni 
zainstalować użytkownicy Windows 2000, XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008 (choć nie dla 
wszystkich wymienionych systemów ma ona wskaźnik ważności "krytyczny").

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-072

Jest to zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń przeznaczona dla wszystkich wersji Internet Explorera - 
specjaliści zdążyli już uznać ją za najważniejsze uaktualnienie tego miesiąca. Łata ono w sumie pięć 
luk związanych z uszkodzeniem niezainicjowanej pamięci, uszkodzeniem pamięci obiektu HTML oraz 
inicjalizacją obiektu COM biblioteki ATL (Active Template Library). Wszystkie umożliwiają zdalne 
wykonanie kodu podczas odwiedzin na specjalnie sprerarowanej stronie internetowej. Na uwagę 
zasługuje fakt, że spośród łatanych błędów aż trzy dotyczą także Internet Explorera 8. Eksperci 
zalecają jak najszybsze zainstalowanie tej aktualizacji.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-074

Ostatni z biuletynów krytycznych usuwa dziurę w zabezpieczeniach programu Microsoft Office Project, 
która może pozwolić na zdalne wykonanie kodu w przypadku uruchomienia specjalnie 
spreparowanego pliku. Cyberprzestępca, któremu uda się wykorzystać tę lukę, będzie mógł na 
zaatakowanym systemie instalować programy, przeglądać, zmieniać i usuwać dane oraz tworzyć nowe
 konta z pełnymi uprawnieniami. Błąd dotyczy wersji 2000, 2002 oraz 2003.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS09-069

Ta z kolei aktualizacja eliminuje błąd w zabezpieczeniach systemu Windows 2000, XP oraz Server 
2003. Usuwana luka umożliwia przeprowadzenie ataku typu DoS (Denial of Service, z ang. odmowa 
usługi), jeśli podczas sesji komunikacji za pośrednictwem zabezpieczeń protokołu internetowego 
(IPSEC) z usługą LSASS w zagrożonym systemie uwierzytelniona osoba atakująca wyśle specjalnie 
spreparowany komunikat ISAKMP.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-070

Tym biuletynem powinni zainteresować się użytkownicy wszystkich wersji Windows Server 2003 i 
2008. Usuwa on dwie luki. Jedna z dziur w zabezpieczeniach usługi ADFS (Active Directory Federation
 Services) umożliwia osobie atakującej podszycie się pod użytkownika uwierzytelnionego, jeśli uzyska 
ona dostęp do stacji roboczej. Drugi z błędów w tej samej usłudze jest groźniejszy i pozwala na zdalne 
wykonanie kodu, w wyniku czego może dojść do przejęcia pełnej kontroli nad zaatakowanym 
systemem.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-073

Na uwagę zasługuje też aktualizacja usuwająca lukę w zabezpieczeniach konwerterów tekstu 
programu WordPad oraz pakietu Microsoft Office. Dziura ta może pozwolić na zdalne wykonanie kodu 
podczas otwierania specjalnie spreparowanych plików. Intruz, któremu uda się wykorzystać błąd, może
 uzyskać takie same uprawnienia, jak użytkownik. Omawiana aktualizacja ma wskaźnik ważności 
„ważny” dla programu WordPad we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000, XP 
oraz Server 2003. Powinni ją zainstalować także użytkownicy oprogramowania Office Word 2002 i 
2003, Works 8.5 oraz Office Converter Packa.

(szczegółowe informacje)

W listopadzie 2009 Microsoft opublikował 6 biuletynów bezpieczeństwa usuwających w sumie 15 
błędów, 8 spośród nich dotyczy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel. Zaleca się 
natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w pierwszym wydaniu "Bezpiecznego 
Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS09-063

Pierwszy z omawianych biuletynów krytycznych dotyczy usterki umożliwiającej zdalne uruchomienie 
szkodliwego kodu, występującej w Web Services on Devices Application Programming Interface 
(WSDAPI). Poprawkę powinni zainstalować użytkownicy systemów Windows Vista oraz Windows 
Server 2008.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-064

Administratorzy systemu Windows 2000 nie mogą natomiast przeoczyć łatki usuwającej błąd w usłudze
 License Logging Server. Atakujący może go wykorzystać do przejęcia pełnej kontroli nad 
niezabezpieczonym komputerem.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-065
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Najgroźniejsza z łatanych w tym miesiącu luk dotyczy jądra systemu. Wyświetlenie zawartości, do 
sporządzenia której użyto spreparowanych czcionek Embedded OpenType (EOT), może skutkować 
utratą kontroli nad podatną maszyną. Na szczęście, jak wynika z raportu SANS, nie powstały dotąd 
żadne exploity wykorzystujące wspomnianą usterkę, choć jej szczegóły upubliczniono już w internecie. 
Problem dotyczy systemów Windows 2000, XP oraz Server 2003. Omawiany biuletyn eliminuje też 
dwie inne dziury pozwalające przestępcy na podniesienie jego uprawnień. Błędy występują zarówno w 
wymienionych wcześniej systemach, jak też w Windows Vista i Windows Server 2008.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS09-066

Pierwszy z biuletynów oznaczonych jako ważne usuwa lukę w usługach Active Directory, Active 
Directory Application Mode (ADAM) oraz Active Directory Lightweight Directory Service (AD LDS). Jej 
wykorzystanie w systemach Windows 2000, XP, Server 2003 oraz Server 2008 umożliwia 
przeprowadzenie ataku DoS (ang. Denial of Service - odmowa usługi).

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-067

Kolejnym biuletynem powinni zainteresować się użytkownicy pakietu Microsoft Office. Usterki 
umożliwiające zdalne wykonanie kodu podczas otwierania złośliwie zmodyfikowanego pliku występują 
w arkuszu Excel - zarówno w wersjach dla Windows (2002, 2003, 2007), jak i Mac OS (2004, 2008). 
Inne podatne aplikacje to Open XML File Format Converter, Excel Viewer oraz Compatibility Pack.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-068

Próba otwarcia spreparowanego pliku może źle się skończyć także w przypadku programu Microsoft 
Office Word w wersjach dla Windows (2002, 2003) i Mac OS (2004, 2008). Poprawkę powinni 
zainstalować także użytkownicy konwertera plików Open XML oraz aplikacji Word Viewer.

(szczegółowe informacje)

W październiku 2009 Microsoft opublikował 13 biuletynów bezpieczeństwa usuwających 34 luki. 8 
poprawek oznaczono jako krytyczne, pozostałym 5 nadano status ważnych. Gigant z Redmond pobił 
tym samym swój czerwcowy rekord, kiedy to załatał 31 dziur, wydając 10 biuletynów. Zaleca się 
natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w pierwszym wydaniu "Bezpiecznego 
Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS09-050

Specjalistów ds. bezpieczeństwa powinno ucieszyć załatanie odkrytej w ubiegłym miesiącu luki w 
protokole SMB2, który umożliwia udostępnianie plików i drukarek. Dziennik Internautów informował o 
pojawieniu się w sieci exploita wykorzystującego nieprawidłowe przetwarzanie nagłówków dla jednej z 
funkcji, co mogło skutkować albo zawieszeniem systemu, albo zdalnym wykonaniem kodu. Luka 
zagraża użytkownikom systemów Windows Vista i Windows Server 2008. Finalna wersja Windows 7 
nie jest podatna na atak, błąd występuje jednak w wydaniu Release Candidate.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-051

Ten z kolei biuletyn rozwiązuje problemy z Windows Media Runtime w systemach Windows 2000, XP, 
Server 2003, Vista i Server 2008. Do skutecznego ataku wystarczy, jeśli użytkownik otworzy specjalnie 
spreparowany plik multimedialny - może to spowodować zdalne wykonanie kodu. Ostatnie łaty 
Microsoftu ponownie wskazują na ryzyko korzystania z internetu bez odpowiedniej ochrony - komentuje
 Dave Marcus, dyrektor ds. badań nad bezpieczeństwem w McAfee Labs.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-052

Tą poprawką powinni zainteresować się użytkownicy starego już Windows Media Playera 6.4 
działającego w systemach Windows 2000, XP oraz Server 2003. Skuteczny atak z wykorzystaniem tej 
luki pozwala cyberprzestępcy na uzyskanie takich samych uprawnień, jak zalogowany użytkownik. 
Największe ryzyko ponoszą więc użytkownicy, którzy pracują na kontach z uprawnieniami 
administracyjnymi.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-054

Zbiorcza aktualizacja dla wszystkich wydań przeglądarki Internet Explorer eliminuje cztery luki 
bezpieczeństwa, które - podobnie jak wcześniej wymienione - umożliwiają zdalne wykonanie 
szkodliwego kodu. Na uwagę zasługuje fakt, że poprawka ta dotyczy także Windows 7. Na tydzień 
przed premierą nowego systemu Microsoft opublikował 5 uwzględniających go biuletynów. Sugeruje to,
 że po Windows 7 nie należy się spodziewać radykalnej poprawy poziomu bezpieczeństwa - komentują 
przedstawiciele McAfee.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-055

20

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-065.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-065.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-065.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-066.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-066.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-066.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-067.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-067.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-067.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-068.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-068.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-068.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-050.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-050.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-050.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-051.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-051.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-051.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-052.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-052.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-052.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-054.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-054.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-054.mspx


Kolejna zbiorcza poprawka ma związek z ActiveX i łata dziurę w zabezpieczeniach biblioteki Active 
Template Library (ATL). Również tym biuletynem powinni zainteresować się użytkownicy Windows 7, 
na atak podatne są poza tym systemy Windows 2000, XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008 (także 
w wersji R2).

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-060

Oddzielną aktualizację, usuwającą trzy błędy we wspomnianej wyżej bibliotece ATL, Microsoft 
przygotował dla użytkowników Outlooka w wersjach 2002, 2003 i 2007. Usterki występują także w 
oprogramowaniu Visio 2002 Viewer, Office Visio 2003 Viewer i Office Visio Viewer 2007. Dwie z 
łatanych dziur umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jedna może zostać wykorzystana do ujawnienia 
informacji.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-061

Przedostatni biuletyn o statusie krytycznym eliminuje trzy błędy w komponencie Microsoft .NET 
Common Language, który można znaleźć w oprogramowaniu .NET Framework działającym w 
środowisku Windows (wszystkie wspierane edycje systemu). Zagrożeni są także użytkownicy 
Silverlight 2 w systemach Mac, co można łatwo naprawić, aktualizując aplikację do wersji 3.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-062

Na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wydanych w tym miesiącu biuletynów krytycznych, łata on 
bowiem aż 8 dziur w Graphics Device Interface odpowiedzialnym za przetwarzanie plików graficznych 
oraz przesyłanie ich do urządzeń wyjściowych, takich jak monitory i drukarki. Microsoft musiał 
wielokrotnie usuwać problemy związane z Windows GDI +, a luki i podatności w tym komponencie były 
często wykorzystywane do ataków. Należy spodziewać się, że wczorajsze łaty zostaną dokładnie 
zbadane, co może doprowadzić do powstania nowych exploitów - uważa Dave Marcus z McAfee Labs.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS09-053

Biuletyn, który usuwa ujawnioną w ubiegłym miesiącu lukę w usłudze FTP popularnego 
oprogramowania serwerowego Internet Information Services, programiści z Redmond oznaczyli jako 
ważny. Na uwagę zasługuje fakt, że w internecie pojawił się już exploit wykorzystujący ten błąd w celu 
zdalnego wykonania kodu. Na atak podatne są wersje IIS 5.0 (Windows 2000), IIS 5.1 (Windows XP), 
IIS 6.0 (Windows Server 2003) oraz FTP Service 6.0 używany w IIS 7.0 (Windows Vista i Windows 
Server 2008).

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-056

Kolejna z aktualizacji dotyczy komponentu CryptoAPI. W przypadku tej biblioteki szyfrowania, 
wykorzystywanej przez wiele programów wchodzących w skład Windows, cyberprzestępca może 
podstawić spreparowane certyfikaty SSL dla obcych domen w celu przejęcia lub zmanipulowania 
chronionego w ten sposób transferu danych sieciowych (ang. spoofing). Na atak podatne są wszystkie 
wersje systemu Microsoftu łącznie z Windows 7.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-057

Ten z kolei biuletyn usuwa lukę w usłudze indeksowania, która pozwala na zdalne wykonanie kodu, jak 
większość łatanych w tym miesiącu błędów. Ze względu na to, że problem występuje jedynie w 
starszych wersjach systemu - Windows 2000, XP oraz Server 2003, nadano mu status ważnego.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-058

Przedostatni z biuletynów oznaczonych jako ważne poświęcony jest możliwości podniesienia 
uprawnień w środowisku Windows 2000, XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008. Łatane usterki 
występują w jądrze systemu.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-059

Luka usuwana przez tę aktualizację umożliwia przeprowadzenie ataku typu odmowa usługi (ang. 
Denial of Service) we wszystkich wydaniach systemu Windows oprócz najstarszego z dotychczas 
wspieranych, czyli Windows 2000. Zagrożeni są m.in. użytkownicy Windows 7.

(szczegółowe informacje)

We wrześniu 2009 Microsoft opublikował pięć biuletynów bezpieczeństwa oznaczonych jako krytyczne
 - wszystkie dotyczą luk, które umożliwiają napastnikowi przejęcie pełnej kontroli nad podatnym 
komputerem. Zaleca się natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w pierwszym 
wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE
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Biuletyn MS09-045

Usuwa zgłoszoną przez użytkowników lukę w zabezpieczeniach aparatu skryptów JScript w wersjach 
5.1, 5.6, 5.7 oraz 5.8. Na atak podatni są użytkownicy systemów Windows 2000, XP, Server 2003, 
Vista oraz Server 2008 - wystarczy odwiedzić stronę WWW zawierającą szkodliwy kod lub otworzyć 
specjalnie spreparowany plik. Zaatakowany komputer może następnie zostać dołączany do botnetu, 
osoba atakująca zyska bowiem możliwość instalowania na nim dowolnych programów.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-046

Eliminuje usterkę w kontrolce ActiveX składnika edycji w formacie DHTML, która pozwala na zdalne 
uruchomienie kodu, jeśli użytkownik odwiedzi odpowiednio przygotowaną witrynę- pułapkę. Osoba 
atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak zalogowany 
użytkownik. Zagrożeni są posiadacze systemów Windows 2000, XP oraz Server 2003.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-047

Łata dwie luki w zabezpieczeniach formatu Windows Media. Obie umożliwiają zdalne wykonanie kodu 
po otwarciu specjalnie spreparowanego pliku multimedialnego. Jeśli użytkownik będzie zalogowany 
jako administrator, osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta te dziury, może uzyskać pełną 
kontrolę nad systemem. Aktualizację oznaczono jako krytyczną dla programów Windows Media Format
 Runtime 9.0, 9.5 i 11, Windows Media Services 9.1 i 2008, jak również pakietu Microsoft Media 
Foundation.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-048

Dotyczy trzech problemów z przetwarzaniem protokołu TCP/ IP. Wykorzystanie luki związanej z 
sygnaturami czasowymi w systemach Windows Vista i Server 2008 umożliwia zdalne wykonanie kodu, 
gdy osoba atakująca wyśle przez sieć specjalnie spreparowane pakiety TCP/ IP do komputera z usługą
 nasłuchiwania. W systemach Windows 2000 i Server 2003 udany atak może zaskutkować jedynie 
odmową usługi. Warto odnotować, że aktualizacja usuwa luki, adaptacyjnie zrywając istniejące 
połączenia TCP i ograniczając liczbę nowych połączeń TCP do momentu przywrócenia zasobów 
systemowych, zmienia też sposób, w jaki przetwarzane są pakiety TCP/ IP.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-049

Ostatni z wrześniowych biuletynów ma związek z usługą Autokonfiguracja bezprzewodowej sieci LAN. 
Luka usuwana przez tę aktualizację pozwala na zdalne wykonanie kodu, jeśli klient lub serwer z 
włączonym interfejsem sieci bezprzewodowej odbierze specjalnie spreparowane ramki sieci 
bezprzewodowej. Łatkę powinni zainstalować użytkownicy systemów Windows Vista i Server 2008. Na 
uwagę zasługuje fakt, że systemy bez włączonej karty bezprzewodowej nie są zagrożone.

(szczegółowe informacje)

W sierpniu 2009 Microsoft opublikował 9 biuletynów bezpieczeństwa, w tym 5 oznaczonych jako 
krytyczne, co jest najwyższą kategorią stosowaną przez Microsoft. Pozostałe cztery uznano za ważne. 
W sumie usunięto 19 luk. Zaleca się natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w 
pierwszym wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS09-037

Dotyczy komponentu Active Template Library (ATL). Udostępniona dwa tygodnie temu przedterminowa
 aktualizacja usunęła wprawdzie błąd umożliwiający obejście mechanizmu killbit, wykorzystywanego do 
dezaktywowania kontrolek ActiveX. Nowo opublikowana poprawka łata pięć kolejnych dziur w ATL, co 
ma poprawić bezpieczeństwo aplikacji bazujących na tej bibliotece. Aktualizację powinni zainstalować 
użytkownicy następujących wersji Windowsa: 2000, XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008. Na atak 
podatne są m.in. starsze wydania programu Outlook Express i Windows Media Player (wersje 9, 10 i 
11).

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-038 Usuwa dwa błędy występujące przy przetwarzaniu spreparowanych plików AVI w 
systemach Windows 2000, XP, Server 2003, Vista i Server 2008. Umożliwiają one nieuwierzytelnionej 
osobie, atakującej zdalnie, uzyskanie dostępu do komputera i przejęcie nad nim kontroli. Użytkownicy, 
którzy pracują na koncie z ograniczonymi uprawnieniami są mniej zagrożeni od tych, którzy korzystają 
z konta administratora.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-039

Eliminuje dwie luki w usłudze Windows Internet Name Service (WINS), w którą zaopatrzone są 
Windows 2000 i Windows Server 2003. Użytkownicy innych systemów mogą pominąć tę aktualizację, 
chyba że ręcznie doinstalowali WINS. Usuwane błędy pozwalają na zdalne wykonanie złośliwego kodu.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-043
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Łata znalezione w ubiegłym miesiącu luki w komponencie webowym Microsoft Office. Umożliwiają one 
przejęcie pełnej kontroli nad systemem - pierwsze ataki z wykorzystaniem tych podatności odnotowano
 zaraz po ich odkryciu. Zagrożeni są użytkownicy następujących pakietów: Office Suites (XP i 2003), 
Office Web Components (2000, XP i 2003), Internet Security and Acceleration Server (2004 i 2006), 
BizTalk Server 2002, Visual Studio .NET 2003 oraz Office Small Business Accounting 2006.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-044

Ostatni z biuletynów o znaczeniu krytycznym dotyczy usługi Remote Desktop Connection w systemach
 Windows 2000, XP, Server 2003, Vista i Server 2008, jak również Remote Desktop Connection Client 
for Mac 2.0. Aktualizacja uniemożliwia przemycenie do systemu szkodliwego kodu za pomocą 
spreparowanej strony WWW, czego efektem może być dołączenie komputera do botnetu lub kradzież 
prywatnych danych użytkownika.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS09-036

Usuwa lukę w komponencie Microsoft .NET Framework (w wersjach 2.0 i 3.5) w systemach Windows 
Vista oraz Windows Server 2008. Można ją wykorzystać do wykonania ataku Denial of Service poprzez
 wysłanie spreparowanego żądania HTTP do serwera. Atak się powiedzie tylko w przypadku, gdy 
zainstalowany jest program Internet Information Services (IIS) 7.0, a program ASP.NET został 
skonfigurowany w celu użycia trybu zintegrowanego.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-040

Naprawia błąd w usłudze Windows Message Queuing Service (MSMQ). Jej wykorzystanie umożliwia 
podniesienie uprawnień zalogowanego użytkownika. Luka występuje w systemach Windows 2000, XP 
z SP2, Server 2003 oraz Vista.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-041

Dotyczy komponentu Windows Workstation Service - łatana luka umożliwia w systemach Windows XP i
 Windows Server 2003 podniesienie uprawnień, w przypadku systemów Windows Vista i Windows 
Server 2008 pozwala na przeprowadzenie ataku Denial of Service (z ang. odmowa usługi) i ma status 
średnio ważny.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-042

Eliminuje lukę w zabezpieczeniach usługi Microsoft Telnet, która występuje w systemach Windows 
2000, XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008. Usterka umożliwia osobie atakującej uzyskanie 
poświadczeń, a następnie wykorzystanie ich do ponownego zalogowania się do systemu. Taki 
scenariusz może w efekcie doprowadzić do zdalnego wykonania kodu.

(szczegółowe informacje)

W lipcu 2009 Microsoft opublikował 6 biuletynów bezpieczeństwa, w tym 3 oznaczone jako krytyczne. 
Zaleca się natychmiastową instalację poprawek, stosując metody opisane w pierwszym wydaniu 
"Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS09-028

Dotyczy komponentu Microsoft DirectShow. Udostępniona aktualizacja łata DirectX 7.0 i 8.1 pod 
Windows 2000, a także DirectX 9.0 w systemach Windows 2000, XP oraz Server 2003 (w najnowszym 
Windows Vista podatność nie występuje). Wykorzystując lukę, cyberprzestępcy mogą przemycić do 
systemu dowolny kod podczas odwiedzin na specjalnie przygotowanej stronie WWW - problem pojawia
 się przy przetwarzaniu spreparowanych plików multimedialnych w formacie QuickTime.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-029

Likwiduje błąd w komponencie Embedded OpenType Font Engine, który podobnie jak opisany 
powyżej, umożliwia napastnikowi przejęcie pełnej kontroli nad systemem operacyjnym zaatakowanego 
użytkownika. Technologia OpenType pozwala osadzać w dokumencie HTML czcionki, których nie ma 
na lokalnym komputerze. Luka występuje w systemach Windows 2000, XP, Server 2003, Vista oraz 
Server 2008. Osoby pracujące na koncie z ograniczonymi uprawnieniami są mniej zagrożone niż te, 
które korzystają z konta administratora.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-032

Dostarcza zbiorczą aktualizację zabezpieczeń funkcji Killbit formantów ActiveX przede wszystkim dla 
Windows XP oraz Server 2003, choć Microsoft zaleca jej instalację także w systemach Windows 2000, 
Vista i Server 2008. Luka, którą likwiduje ta poprawka, była już aktywnie wykorzystywana przez 
cyberprzestępców - do przeprowadzenia udanego ataku wystarczyło, aby użytkownik starszych wersji 
Internet Explorera otworzył specjalnie spreparowaną stronę WWW. Wspomniany błąd umożliwia 
rozprzestrzenianie kilku próbek złośliwego oprogramowania, służącego m.in. do wykradania poufnych 
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Dostarcza zbiorczą aktualizację zabezpieczeń funkcji Killbit formantów ActiveX przede wszystkim dla 
Windows XP oraz Server 2003, choć Microsoft zaleca jej instalację także w systemach Windows 2000, 
Vista i Server 2008. Luka, którą likwiduje ta poprawka, była już aktywnie wykorzystywana przez 
cyberprzestępców - do przeprowadzenia udanego ataku wystarczyło, aby użytkownik starszych wersji 
Internet Explorera otworzył specjalnie spreparowaną stronę WWW. Wspomniany błąd umożliwia 
rozprzestrzenianie kilku próbek złośliwego oprogramowania, służącego m.in. do wykradania poufnych 
informacji.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS09-030

Usuwa błąd, na który podatny jest jedynie Microsoft Office Publisher 2007 z zainstalowanym SP1. Do 
ataku może dojść, gdy użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik programu Publisher. Osoba, 
która wykorzysta tę podatność, uzyska możliwość zdalnej instalacji oprogramowania, podglądu, 
kopiowania oraz usuwania danych użytkownika, a także tworzenia nowych kont z pełnymi 
uprawnieniami.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-031 Likwiduje lukę w oprogramowaniu Microsoft Internet Security and Acceleration 
Server 2006, która pozwala napastnikowi uzyskać dostęp do dowolnych zasobów, jeśli tylko będzie on 
skonfigurowany do uwierzytelniania Radius One Time Password (OTP).

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS09-033

Dotyczy błędów w narzędziach wirtualizacyjnych Microsoftu, których wykorzystanie umożliwia 
cyberprzestępcy uzyskanie pełnej kontroli nad systemem. Luka występuje w programach Virtual PC 
2004 i 2007 oraz Virtual Server 2005, nie jest na nią podatny Virtual PC for Mac 7.1.

(szczegółowe informacje)

do góry ^

AKTUALNOŚCI: Najnowsze wirusy i zagrożenia w Internecie

Pamiętajmy, iż bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej oraz zasobów Internetu zapewniają 
nie tylko programy antywirusowe, antyspyware i zapory sieciowe, ale przede wszystkim wiedza na 
temat możliwych zagrożeń i wyobraźnia internauty. Zdobyciu tej wiedzy, a jednocześnie poszerzeniu 
zakresu wyobraźni służyć mają właśnie poniższe doniesienia.

Klienci PKO BP na celowniku oszustów 

Klienci PKO BP stali się celem ataku phishingowego. Są zachęcani e- mailem do podania danych w 
celu odblokowania konta. Atak został  przygotowany nieco nieudolnie, ale i tak warto zwrócić na 
niego uwagę i przestrzec przed podobnymi próbami oszustwa. 

Łamana polszczyzna w oszukańczej wiadomości wskazuje na to, że jej autor nie znał dobrze języka 
polskiego i prawdopodobnie korzystał z automatycznego tłumacza. W treści wiadomości znajduje się 
link prowadzący rzekomo do strony banku. W rzeczywistości jest to podrobiona strona iPKO, na której 
użytkownik jest proszony o podanie numeru karty i innych danych. Adres podrobionej strony wyraźnie 
wskazuje na to, że nie należy ona do PKO BP.  

Jak zwykle w przypadku takich ataków, warto przypomnieć, że żaden bank nie wysyła do swoich 
klientów e- maili z prośbą o logowanie się lub podanie innych wrażliwych danych. Poza tym żaden bank
 nie umieszcza w treści e- maili linku do strony logowania. Wszelkie prośby o podanie danych w celu 
"odblokowania konta" lub "weryfikacji" powinno się ignorować.  

więcej

Microsoft: IE "pomógł" w ataku na Google

Grudniowe ataki na Google i dwadzieścia innych firm mogły być spowodowane dziurą w 
zabezpieczeniach jednej z aplikacji Microsoftu. Wciąż nie wiadomo jednak, kto za nimi stoi. Microsoft 
przyznał jednak, że to oprogramowanie tej firmy mogło ułatwić atak na Google i pozostałe firmy 
(poinformowano o ponad 20 przedsiębiorstwach, które w różnej formie stały się przedmiotami ataków). 
W wyniku wewnętrznego śledztwa ustalono, że dziura w Internet Explorerze 6.0 była jednym z 
czynników, które umożliwił dostanie się do kont pocztowych na Gmailu. 

więcej

Złodzieje kart kredytowych wychodzą z podziemia

Oferty sprzedaży podrobionych kart kredytowych oraz sprzętu umożliwiającego kradzież danych z 
bankomatów są publikowane nie tylko na undergroundowych forach, ale także na popularnych 
serwisach WWW. Zdaniem firmy G Data Software jest to niebezpieczne nie tylko dla klientów banków, 
ale także dla ewentualnych uczestników takich transakcji.

więcej

Problemy z płatnościami, SMS- y z przyszłości i inne niespodzianki 2010 roku

Zapowiadana na 2000 rok katastrofa komputerowa nie nadeszła - błąd Y2K, nazywany przez media 
"milenijną pluskwą", okazał się mniej groźny, niż przewidywali specjaliści. Natomiast wraz z początkiem
 bieżącego roku 30 mln niemieckich kart płatniczych i kredytowych przestało działać, gdyż znajdujące 
się w nich mikrochipy nie potrafią rozpoznać daty.
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więcej

Najbardziej wyróżniające się wirusy 2009 roku

Zamiast rankingu najbardziej rozpowszechnionych wirusów czy tych, które spowodowały najwięcej 
infekcji, laboratorium PandaLabs przedstawiło listę szkodników, które z racji zastosowania technik 
inżynierii społecznej lub widocznego wpływu na komputery najbardziej wyróżniały się w zeszłym roku.

więcej

Ubiegły rok potwierdził przewidywania specjalistów

Poziom zagrożeń znacząco wzrósł zwłaszcza w ostatnim kwartale 2009 roku, ale w tym momencie 
trudno powiedzieć, czy był to sezonowy trend, czy równie aktywnie szkodniki będą się rozprzestrzeniać
 na początku bieżącego roku - podają specjaliści z polskiej firmy ArcaBit.

więcej

Szyfrowane sprzętowo pendrive'y mniej bezpieczne niż zakładano

Specjaliści z firmy SySS wykryli lukę w oprogramowaniu szyfrującym dane na pendrive'ach, które 
otrzymały certyfikat FIPS 140 poświadczający, że są one bezpieczne i nadają się do przechowywania 
poufnych informacji. Tymczasem dostęp do nich można uzyskać, nie znając hasła.

więcej

Trendy się nie zmieniły

Ataki stają się coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniejsze w analizie, a ich celem, w ogromnej 
większości przypadków, jest zarabianie pieniędzy - twierdzą analitycy firmy Kaspersky Lab, którzy 
przygotowali dwa rankingi najbardziej aktywnych szkodników ostatniego miesiąca 2009 roku.

więcej

Co nam grozi w 2010 roku, czyli sprzeczne wizje firm antywirusowych

Producenci rozwiązań antywirusowych zgadzają się co do jednego: w nadchodzącym roku liczba 
zagrożeń czyhających na internautów wzrośnie. Co konkretnie znajdzie się na celowniku 
cyberprzestępców? Dziennik Internautów zapoznał się z prognozami takich firm, jak Panda Security, 
Symantec, F- Secure i Kaspersky Lab - ich przewidywania okazały się w paru punktach sprzeczne.

więcej

Rok 2010: Cyberprzestępcy przestawią się na Adobe

Dla cyberprzestępców programy firmy Adobe stają się coraz atrakcyjniejszym celem, bo posiada je 
niemal każdy internauta, niezależnie od systemu i przeglądarki. Poza tym w 2010 r. można się 
spodziewać ataków z wykorzystaniem serwisów społecznościowych i ulepszonych trojanów – uważają 
specjaliści McAfee.

więcej

Kolejna luka w Microsoft IIS

Microsoft potwierdził istnienie luki odkrytej przez Sorousha Daliliego, nie spieszy się jednak z jej 
załataniem. Problem dotyczy oprogramowania serwerowego Internet Information Services (IIS) w 
wersji 6 oraz starszych wydań.

więcej

Złamano zabezpieczenia telefonów komórkowych?

21- letni algorytm chroniący rozmowy telefoniczne większości posiadaczy komórek mógł zostać 
złamany. Może to stanowić poważne zagrożenie dla prywatności oraz bezpieczeństwa.

więcej

Badanie bezpieczeństwa sieci Wi- Fi: Trójmiasto prowadzi

Ostatnie z serii badań bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych na terenie polskich miast wyłoniło 
nowego lidera, a właściwie liderów, bo na wynik zapracowały wspólnie Gdańsk, Gdynia i Sopot.

więcej

Microsoft naraża na niebezpieczeństwo użytkowników Windowsa

Tak przynajmniej twierdzi David Sancho z firmy Trend Micro. Gigant z Redmond opublikował bowiem 
na stronach pomocy technicznej artykuł zalecający wyłączenie ze skanowania antywirusowego 
wybranych plików i folderów systemu Windows.

więcej

Informacje o Brittany Murphy przykrywką dla fałszywych antywirusów

Niespodziewaną śmierć hollywoodzkiej aktorki, która zagrała w takich filmach, jak „Clueless” czy „8 
Mila”, cyberprzestępcy uznali za doskonałą przynętę mogącą wspomóc rozpowszechnianie fałszywych 
programów antywirusowych.

więcej

Sieciaki nauczą dzieci korzystać z serwisów społecznościowych
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W poniedziałek, 21 grudnia wystartowała nowa wersja serwisu internetowego dla dzieci poświęconego 
edukacji w zakresie bezpieczeństwa w internecie – Sieciaki.pl.

więcej

Ranking programów filtrujących niepożądane treści

Większość programów filtrujących, chroniących dzieci przed niepożądanymi treściami w internecie, 
dość skutecznie blokuje dostęp do materiałów pornograficznych - wynika z badań przeprowadzonych 
przez działające w ramach NASK zespoły Dyżurnet.pl i CERT Polska. Testowane aplikacje nie 
stanowią za to wystarczającej ochrony przed stronami propagującymi rasizm, ksenofobię czy używki.

więcej

Twórcy złośliwego oprogramowania lubią święta

Co roku nowy wirus oszukuje licznych użytkowników, wykorzystując Boże Narodzenie jako przynętę. 
Tegoroczne święta ma szansę zdominować najnowszy wariant znanego robaka Koobface GK, który 
rozprzestrzenia się za pośrednictwem Facebooka - uważają eksperci firmy Panda Security.

więcej

Użytkownicy Facebooka podają dane na tacy

Aż 46% użytkowników serwisu społecznościowego Facebook jest skłonnych do ujawnienia swoich 
prywatnych danych zupełnie obcym, fikcyjnym osobom - wynika z badań przeprowadzonych przez 
specjalistów z firmy Sophos.

więcej

Dzieci na celowniku phisherów

Cyberprzestępcy, fałszując witryny jednego z międzynarodowych portali rozrywkowych dla dzieci - 
Habbo Hotel, wykradli hasła i uzyskali dostęp do kont graczy, odnosząc przy tym wymierne korzyści.

więcej

Fani filmu "Zmierzch" na celowniku cyberprzestępców

Na ekrany kin trafiła niedawno druga część sagi „Zmierzch”, nosząca tytuł „Księżyc w nowiu”. Twórcy 
szkodliwego oprogramowania nie omieszkali wykorzystać ogromnego zainteresowania tym filmem - 
informują specjaliści firmy PC Tools.

więcej

 

do góry ^
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Słowniczek

Active Directory- to usługa katalogowa w systemie Windows, której zadaniem jest autoryzacja 
dostępu jednych usług lub obiektów w systemie Windows do innych.

Active Directory Application Mode (ADAM)- to implementacja Active Directory, o podobnej do 
Acitve Directory funkcjonalności, która zwykle działa w systemie Windows jako usługa.

ActiveX- technologia Microsoftu umożliwiająca przekazywanie danych pomiędzy programami 
pracującymi pod kontrolą systemu Windows

ad- hoc- sposób połączenia dwóch urządzeń - zwykle komputerów znajdujących się w 
bezpośrednim zasięgu i wyposażonych w odpowiednie karty do połączeń bezprzewodowych (Wi- Fi
) - w którym obydwa urządzenia mają równe prawa i mogą pełnić funkcję zarówno klienta jak i 
punktu dostępowego

adres IP- (Internet Protocol address), to unikalny numer (adres) przyporządkowany komputerom 
podłączonym do Internetu oraz w sieciach lokalnych. Adres IP zapisywany jest w postaci czterech 
oktetów w postaci dziesiętnej, oddzielonych od siebie kropkami, np. adres IP Banku Pekao S.A.: 
193.111.166.208.
Do adresów IP zwykle przypisane są nazwy domen, np. pekao24.pl (bez istnienia nazw domen, 
trudno byłoby zapamiętać adresy numeryczne znanych nam, publicznych stron internetowych)

adres MAC- (Media Access Control) - jest to 48- bitowa liczba stanowiąca identyfikator na stałe 
przypisany do danej karty sieciowej

adware- patrz: program adware

antyphishing- rozwiązanie zabezpieczające użytkownika Internetu przed oszukańczymi stronami, 
poprzez które cyberprzestępcy wyłudzają poufne dane

antyspam- patrz: program antyspamowy

antywirus- patrz: program antywirusowy

archiwa- jeden lub więcej plików lub folderów skompresowanych odpowiednim programem, tak by 
zmniejszyć jego wielkość na dysku komputera

ASCII- jest to kod przyporządkowujący liczby z zakresu 0-127 różnym znakom, jak litery, cyfry, znaki
 przestankowe oraz inne symbole

ASP- Active Server Pages - jest to technologia do tworzenia dynamicznych stron internetowych, 
opracowana przez firmę Microsoft.

atak phishingowy- patrz: phishing

automatyczna aktualizacja- automatyczne pobranie z Internetu i zainstalowanie na komputerze 
danego programu, bez potrzeby jakichkolwiek działań lub przy niewielkim udziale ze strony 
użytkownika komputera

autorun.infto plik tekstowy umieszczany na nośniku danych (np. pendrive, czy płytach CD), 
zawierający instrukcje dla komputera dotyczące automatycznego uruchomienia wybranego 
programu, który znajduje się na tym nośniku

Biuletyn Microsoft- opis poprawionych błędów w oprogramowaniu tej firmy wraz z plikiem, który 
eliminuje te błędy

bluetooth- technologia bezprzewodowej krótkodystansowej (ok 10 metrów) komunikacji pomiędzy 
urządzeniami elektronicznymi, takimi jak telefony komórkowe, laptopy, itd

bot- program, który automatycznie wykonuje różne rzeczy za człowieka, często określa się tak 
również zainfekowany komputer, który jest częścią większej sieci komputerów (botnet) 
wykonujących zadania zlecone im przez przestępców, jak rozsyłanie spamu, przeprowadzanie 
ataków na inne komputery lub strony.

botnet- sieć komputerów podłączonych do internetu, które są pod kontrolą przestępcy - może on 
zdalnie zarządzać wykonywanymi przez te komputery zadaniami, np. rozsyłaniem spamu, 
przeprowadzaniem ataków na inne komputery. Zarządzanie i uczestnictwo w tych procederach 
odbywa się bez wiedzy właścicieli tych maszyn.

Browser Helper Object- to aplikacja zaprojektowana dla przeglądarki Internet Explorer, której 
zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności tej przeglądarki, np. wyświetlanie w przeglądarce plików 
zapisanych w formatach, których sama IE nie potrafi interpretować

cracker– osoba, która łamie zabezpieczenia oprogramowania oraz zabezpieczenia serwerów

CSRF– atak w którym atakujący wykorzystuje uprawnienia ofiary do wykonania różnych operacji, 
pozwalający np. na przechwycenie korespondencji z konta e- mail, podczas którego konieczne jest 
by ofiara była zalogowana na swoje konto pocztowe
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DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) – to protokół, który służy do dynamicznego 
przydzielania adresów IP komputerom pracującym w sieci

DirectX- opracowany przez Microsoft zestaw funkcji wspomagających generowanie grafiki i dźwięku
 w grach i aplikacjach multimedialnych

DNS- DNS (ang. Domain Name System, system nazw domenowych), to system serwerów 
zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom (nazw domen - patrz: adres IP) Internetu na
 adresy IP urządzeń w sieci komputerowej. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa domeny, np. adres IP,
 czyli 193.111.166.208

DoS- atak odmowy usługi polega na przeciążeniu działającej aplikacji lub "zalaniu" połączenia z 
siecią bardzo dużą ilością danych, przez co dany program, a często także cały komputer przestaje 
działać (pot. zawiesza się)

exploit- program, który wykorzystuje błąd (lukę) w oprogramowaniu, który może posłużyć do ataku 
na system operacyjny

firewall- patrz: zapora sieciowa

GDI- komponent Microsoft Windows pozwalający na odwzorowanie grafiki na urządzeniach 
zewnętrznych, np. drukarkach i monitorach

generowanie kluczy- tworzenie kluczy kryptograficznych umożliwiających szyfrowanie i 
podpisywanie różnych danych

hasło maskowane- bezpieczna metoda logowania, w której system prosi o wpisanie tylko losowo 
wybranych znaków z naszego hasła, np. pierwszego, trzeciego, siódmego i ósmego znaku. Metoda 
ta uniemożliwia złodziejowi ani programowi szpiegującemu odtworzenie całego hasła, nawet jeśli 
przechwycone zostanie kilka z jego znaków

heurystyka- umiejętność wykrywania przez oprogramowanie antywirusowe nowych, jeszcze 
niezidentyfikowanych szkodników komputerowych

hotspot- publiczny punkt umożliwiający bezprzewodowy dostępu do Internetu poprzez sieć radiową
 - Wi- Fi

ISS- to zestaw usług internetowych dla serwerów korzystających z systemu Windows

IP- patrz: adres IP

JScript- opracowany przez Microsoft język programowania, przeznaczony do pisania skryptów 
wbudowanych w strony internetowe

karta Wi- Fikarta sieciowa umożliwiająca bezprzewodowe połączenie z punktem dostępowym do 
Internetu - Wi- Fi

keylogger- program szpiegujący rejestrujący wszystkie znaki, które użytkownik wprowadza 
podczas korzystania z programów zainstalowanych w systemie.

klucz publiczny- jest to udostępniony publicznie ciąg znaków umożliwiający np. zaszyfrowanie 
danego przekazu informacji lub weryfikację specjalnie zaszyfrowanego podpisu

kodek- zwykle program, który zmienia dane lub sygnał w formę zakodowaną lub dekoduje 
zakodowaną formę danych, by np. uruchomić film zapisany w danym formacie w odtwarzaczu 
multimedialnym

komunikator internetowy- to program umożliwiający przeprowadzanie przez Internet w czasie 
rzeczywistym rozmów tekstowych, głosowych lub wideo

konfiguracja programu- polega na pożądanym przez danego użytkownika ustawieniu parametrów 
programu komputerowego, tak by działanie tego programu spełniało oczekiwania jego użytkownika

konto gościa (ang. guest)- konto standardowe użytkownika w systemie Windows przeznaczone 
dla osób, które nie mają założonego własnego konta na danym komputerze

konto administratora- konto użytkownika w systemie operacyjnym komputera, które umożliwia 
pełną, nieograniczoną modyfikację ustawień tego systemu, m.in. modyfikację kont innych 
użytkowników, instalację programów, sprzętu, konfigurację sytemu, zmianę ustawienia 
zabezpieczeń oraz ma dostęp do wszystkich plików zgromadzonych w systemie

konto standardowe (użytkownika)- konto w systemie operacyjnym komputera, które ma 
ograniczone uprawnienia do dokonywania zmian w systemie, umożliwia jednak korzystanie z 
większości funkcji komputera, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo systemu operacyjnego ani 
konta innych użytkowników

koń trojański- program działający w ukryciu na komputerze ofiary, bez jej wiedzy, zwykle 
monitorujący czynności wykonywane przez użytkownika komputera, zbierający różne dane i 
przesyłający je przez Internet do przestępcy

link- patrz: odnośnik

LSASS- Local Security Authority Subsystem Service - to usługa w systemie operacyjnym Windows, 
która jest odpowiedzialna za lokalne uwierzytelnianie zabezpieczeń, czyli sprawdza użytkowników 
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- Local Security Authority Subsystem Service - to usługa w systemie operacyjnym Windows, 
która jest odpowiedzialna za lokalne uwierzytelnianie zabezpieczeń, czyli sprawdza użytkowników 
logujących się w systemie, zarządza zmianami w hasłach oraz tworzy tokeny dostępowe, czyli 
informacje wykorzystywane w trakcie sesji logowania, umożliwiające identyfikacje użytkownika

man- in- the- middle- to atak, który polega na podsłuchaniu dwóch stron komunikacji, np. 
komputera łączącego się z hotspotem, poprzez włączenie się w łańcuch komunikacyjny. Dzięki 
temu atakujący może odbierać komunikaty wysyłane przez komputer do hotspotu i na odwrót, 
zmieniać te komunikaty w zależności od swoich potrzeb i przesyłać dalej. W ten sposób przestępcy 
często kradną poufne dane, np. w sieciach bezprzewodowych

mailto- to element kodu stron internetowych służący do tworzenia odwołań do adresów e- mail. 
Kliknięcie w zestaw znaków opisanych w kodzie strony elementem "mailto" powoduje uruchomienie 
programu pocztowego

master boot record (MBR)- to pewna struktura danych (zawierająca m.in. program rozruchowy) 
umieszczona w pierwszym sektorze dysku twardego komputera

menu kontekstowe- lista opcji dostępnych dla wybranego pliku lub folderu, zazwyczaj poprzez 
kliknięcie prawego przycisku myszy położonego nad danym obiektem

MMORPG (Massively- Multiplayer Online Role Playing Game)- to rodzaj fabularnej gry 
komputerowej umożliwiającej jednoczesną interakcję wielu graczom w wirtualnym świecie, często 
poprzez internet

money mule- proceder prania brudnych pieniędzy lub towarów zdefraudowanych lub ukradzionych 
przez internet

.NET framework- jest to darmowa platforma udostępniana przez firmę Microsoft, która umożliwia 
zarządzanie różnymi elementami systemu operacyjnego Windows

Office Web Components- to niewielkie programy, które mogą być umieszczone na stronach 
internetowych oraz w różnych formularzach

OLE Automation- lub Automation - wewnętrzny mechanizm komunikacji pomiędzy programami 
Microsoftu

odnośnik- adres do strony internetowej, w postaci http:// www.strona.pl lub www.strona.pl

OpenSSL- protokół szyfrujący, którego celem jest zapewnienie poufności i bezpieczeństwa 
przesyłanych danych

p2p (peer- to- peer)- model wymiany danych między komputerami, w którym każdy z komputerów 
ma takie same prawa i pełni rolę zarówno serwera udostępniającego pliki/ dane jak i klienta 
pobierającego pliki/ dane

pakiet- jest to jednostka nośnika informacji

pendrive- urządzenie przenośne zawierające pamięć typu Flash, przeznaczone do 
przechowywania i przenoszenia danych pomiędzy komputerami, podłączane do komputera poprzez
 wejście USB

pasek stanu- jest to część okna programu lub systemu komputerowego w postaci poziomego 
wąskiego paska, najczęściej umiejscowiona w dolnej części okna danego programu lub systemu. 
Pasek stanu prezentuje w postaci tekstowej lub graficznej różne informacje na temat działania 
programu lub systemu.

PGM- format zapisu grafiki

phisher- złodziej, kradnący poufne dane przy wykorzystaniu Internetu

phishing- kradzież danych w Internecie poprzez podstawienie użytkownikowi podrobionej strony 
WWW

pharming- bardziej niebezpieczna dla użytkownika oraz trudniejsza do wykrycia forma phishingu. 
Oszust wykonuje dodatkowo atak na serwer DNS w celu skojarzenia prawdziwego adresu URL z 
serwerem WWW podrobionej strony internetowej

plik osadzony- plik, który zostały skompresowany do postaci archiwum, np. zip albo rar i "siedzi" w 
środku tego archiwum, które z kolei jako plik z innym rozszerzeniem, np. zip, albo rar jest widoczne 
na dysku

pliki wykonywalne- pliki na komputerze, najczęściej z rozszerzeniem .exe lub .bat, które mogą być 
bezpośrednio uruchomione w systemie operacyjnym

okienko pop- up- wyskakujące okienko lub karta przeglądarki automatycznie uruchamiane przez 
stronę internetową, zawierające reklamę lub inną treść

program adware- podstępnie zainstalowany na komputerze program wyświetlający niechciane 
reklamy

program antyspamowy- program, który filtruje skrzynkę poczty elektronicznej pod kątem 
niechcianych wiadomości e- mail, a następnie - zależnie od wprowadzonych przez nas ustawień - 
usuwa te wiadomości do kosza lub odpowiednio je oznacza, byśmy mogli łatwo je rozpoznać

program antyszpiegowski- program, który chroni komputer przed aplikacjami szpiegowskimi, które
 zbierają z komputera różne dane, bez wiedzy i przyzwolenia jego właściciela
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program antywirusowy- program, który chroni komputer przed wirusami komputerowymi

program szpiegowski- program zbierający różne dane z komputera, bez wiedzy jego właściciela i 
wysyłający je przez Internet do przestępców

protokół uwierzytelniania- to zestaw reguł umożliwiający zweryfikowanie tożsamości urządzenia 
lub usługi, która bierze udział w wymianie danych

serwer proxy- jest to specjalny komputer pośredniczący, który obsługuje komunikację między 
naszym komputerem a Internetem. Wykorzystywany jest często przez dostawców Internetu jako 
akcelerator połączenia, przyśpieszania pobierania plików

punkt dostępowy- to urządzenie połączone z siecią przewodową i emitujące sygnał sieci 
bezprzewodowej, do której mogą podłączyć się inne urządzenia, np. komputery wyposażone w 
kartę Wi- Fi

ransomware– złośliwe oprogramowanie, które po instalacji w systemie operacyjnym blokuje 
kluczowe pliki systemowe lub szyfruje dokumenty użytkownika, a następnie żąda od użytkownika 
zainfekowanego komputera przekazania okupu twórcy ransomware w zamian za odblokowanie 
systemu lub odszyfrowanie dokumentów.

rootkit- narzędzie wykorzystywane przez cyberprzestępców do włamań do systemów 
komputerowych. Zazwyczaj rezyduje w komputerze ofiary jako plik i ukryty proces, które umożliwiają
 kontrolę nad systemem. Rootkity są stosunkowo trudne do wykrycia

RPC– (Remote Procedure Call, pol. zdalne wywołanie procedury) - protokół zdalnego wywoływania 
procedur, którego rola polega na ułatwieniu komunikacji pomiędzy komputerami

RPG– rodzaj komputerowej gry, w której gracz wciela się w postać lub grupę postaci i kieruje ich 
działaniami w środowisku gry

serwer- program lub komputer, który świadczy różne usługi dla innych programów lub komputerów, 
np. pośredniczy w komunikacji, udostępnia różne zasoby, itd.

serwisy społecznościowe- strony, których treść współtworzy wiele rozproszonych po świecie osób
 o podobnych zainteresowaniach lub mających podobne cele, np. serwisy z fotografiami, filmami, 
odnośnikami do innych stron, agregatory informacji dodawanych przez internautów, serwisy 
towarzyskie, np. Nasza- Klasa

skaner- program przeszukujący

skanowanie- przeszukiwanie zasobów komputera (zwykle przez jakiś program) pod kątem 
określonego rodzaju plików lub informacji

SMB- protokół służący udostępnianiu m.in. plików i drukarek

socjotechnika- metoda, w której przestępca wykorzystuje niewiedzę lub łatwowierność innych 
osób, w celu uzyskania korzyści, np. przejęcia poufnych danych lub skłonienia ofiary do wykonania 
jakiejś czynności, np. kliknięcia w odnośnik

spam- niechciana i niezamawiana przez odbiorcę wiadomość elektroniczna, zwykle reklamująca 
jakieś produkty, usługi lub strony

spamer- osoba rozsyłająca niechciane i niezamawiane przez odbiorców wiadomości elektroniczne, 
zwykle reklamujące jakieś produkty, usługi lub strony

spoofing- podszywanie się pod innego użytkownika internetu lub stronę WWW poprzez 
fałszowanie adresu IP

spyware- programy komputerowe, których celem jest szpiegowanie działań użytkownika

SSID- (Service Set Identifier) - nazwa identyfikująca daną sieć bezprzewodową

SSL- (Secure Socket Layer) - tzw. bezpieczne połączenie - ma na celu zapewnienie poufności i 
integralności transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia

TCP- Transmission Control Protocol - protokół umożliwiający komunikację między dwoma 
komputerami.

TCP/ IP- Transmission Control Protocol / Internet Protocol - pakiet protokołów TCP oraz IP 
umożliwiających komunikację w sieci (także Internecie) między różnymi od siebie urządzeniami

trojan- patrz: koń trojański

trojany bankowe- szkodniki komputerowe, typu koń trojański, których celem jest wykradanie 
danych dostępowych do kont bankowych i przesyłanie ich przestępcom

uprawnienia- czyli zestaw reguł dotyczących danego elementu systemu komputerowego, 
określające co dany użytkownik systemu może z tym elementem zrobić, np. możliwość kasowania 
plików, instalacji programów

URI– jest to łańcuch znaków służący jako identyfikator źródła (np. strony z tekstem, wideo, obrazka, 
czy programu) w Internecie i wskazujący sposób dostępu do danego źródła. Częścią URI jest adres 
URL
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URL- patrz: odnośnik

USB- Pamięć USB (znana także pod nazwami: PenDrive, USB Flash Drive, Flash Disk, FlashDrive) 
- urządzenie przenośne zawierające pamięć nieulotną, zaprojektowane do współpracy z każdym 
komputerem poprzez port USB i używane do przenoszenia danych (zapisywanych w plikach) 
między komputerami

Uwierzytelnianie (autentykacja)- to potwierdzenie tożsamości danej osoby, najczęściej poprzez 
zalogowanie do serwisu, czyli podanie loginu i hasła

VBScript- opracowany przez Microsoft język programowania, przeznaczony do pisania skryptów 
wbudowanych w strony internetowe

WebDAV- Web- based Distributed Authoring and Versioning to rozszerzenie protokołu HTTP, 
umożliwiające zdalne zarządzanie plikami w Internecie poprzez wielu użytkowników

WEP(Wired Equivalent Privacy) - nietrudny do złamania standard szyfrowania, stosowany w 
sieciach bezprzewodowych, którego zadaniem jest zapewnić danej sieci bezpieczeństwo przesyłu 
danych i prywatność jej użytkownikom, wykorzystując do szyfrowania jeden ze zdefiniowanych 
kluczy.

whaling- phishing skierowany do kadry zarządzającej

WINS- usługa Microsoftu, która umożliwia tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe

WPA(Wi- Fi Protected Access) - to silniejszy niż WEP standard szyfrowania i zabezpieczenia sieci 
bezprzewodowych. Uwierzytelnianie użytkowników danej sieci odbywa się poprzez wcześniej 
zdefiniowany klucz lub serwer do autoryzacji. Jest to standard przejściowy pomiędzy WEP a WPA2

WPA2(Wi- Fi Protected Access 2) - to uważany obecnie za najbezpieczniejszy standard 
szyfrowania WPA, wykorzystywany do szyfrowania sieci bezprzewodowych, pozbawiony słabości 
znanych z protokołu WEP

Web Proxy Auto- Discovery(WPAD) - to usługa automatycznego wykrywania serwera proxy w 
sieci Internet

Wi- Fi- Wireless Fidelity - to zestaw standardów do tworzenia bezprzewodowych sieci radiowych

Win32 API- interfejs bazy programistycznej systemów operacyjnych firmy Microsoft, umożliwiający 
komunikację pomiędzy systemem operacyjnym a zainstalowanymi na nim programami

zapora sieciowa- program, zwany także firewall, którego zadaniem jest zabezpieczanie komputera 
przed intruzami, którzy mogą włamać się do niego podczas połączenia z Internetem. Firewall nie 
tylko monitoruje połączenia przychodzące do komputera, ale również wychodzące z niego.

zombie- komputer opanowany przez przestępcę i bez wiedzy właściciela maszyny wykorzystywany 
do rozsyłania spamu, przeprowadzania ataktów w internecie, składowania nielegalnych materiałów 
w postaci plików elektronicznych

do góry ^

Biuletyn "Bezpieczny Internet" wydawany jest przez Bank Pekao S.A. w ramach usługi Pekao24.
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