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Poprawki bezpieczeństwa do programów Microsoft

W kwietniu 2008 r. Microsoft wydał osiem biuletynów bezpieczeństwa, z których pięć ma znaczenie 
krytyczne - usuwają one usterki pozwalające na zdalne uruchomienie kodu na komputerze użytkownika.
 Jedna z takich luk jest szczególnie groźna - pozwala na atak z wykorzystaniem obrazków. Zaleca się jak
 najszybsze zainstalowanie wskazanych poniżej poprawek Microsoftu poprzez metody opisane w 
pierwszym wydaniu "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE:

Biuletyn MS08-018

Pozwala usunąć lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Project (w wersjach 2000, 2002 i 2003) z 
pakietu biurowego Microsoft Office, która umożliwia atakującemu zdalne wykonanie kodu i przejęcie 
pełnej kontroli nad systemem Windows ofiary. Atak następuje po uruchomieniu przez użytkownika 
systemu Windows specjalnie przygotowanego przez atakującego pliku programu MS Project. Warto 
dodać, że użytkownicy korzystający z konta z ograniczeniami ponoszą mniejsze ryzyko udanego ataku 
niż osoby pracujące na koncie administratora.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-021

Dotyczy dwóch usterek w zabezpieczeniach interfejsu GDI - wewnętrznego języka systemu Windows, 
który jest wykorzystywany do prezentowania grafiki na monitorze i drukowania. Atak może nastąpić po 
otworzeniu specjalnie przygotowanego pliku EMF lub WMF. Oznacza to, że praktycznie istnieje 
możliwość dokonania ataku przez stronę internetową lub e- mail. Luki pozwalają na przejęcie pełnej 
kontroli nad systemem Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows 
Server 2008

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-022

Usuwa lukę w zabezpieczeniach aparatu obsługi skryptów VBScript i JScript w systemie Windows, 
która naraża użytkownika na atak w czasie przeglądania stron internetowych. Udany atak oznacza 
przejęcie pełnej kontroli nad systemem Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-023

Usuwa luki bezpieczeństwa dla formantów ActiveX, które umożliwiają przeprowadzenie zdalnego ataku
 za pomocą strony internetowej. Biuletyn ma znaczenie krytyczne tylko dla użytkowników przeglądarki 
Internet Explorer w systemach Windows 2000 i Windows XP. Osoby pracujące z Windows na koncie z 
ograniczonymi uprawnieniami są mniej zagrożone niż te, pracujące na koncie administratora.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-024

Jest to skumulowana aktualizacja dla przeglądarki Internet Explorer (IE) wykorzystywanej w systemach 
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008. Usuwana 
przez ten biuletyn luka umożliwia przeprowadzenie zdalnego ataku na osoby przeglądające za pomocą 
IE specjalnie spreparowane strony internetowe. Osoby pracujące na koncie z ograniczeniami w 
systemie Windows ponoszą mniejsze ryzyko ataku.

(szczegółowe informacje)
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BIULETYNY WAŻNE:

Biuletyn MS08-019

Usuwa lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Visio (w wersjach 2002, 2003 i 2007) z pakietu 
biurowego Microsoft Office, pozwalającą na zdalne wykonane kodu. Atak powiedzie się, jeśli użytkownik
 tego programu otworzy specjalnie spreparowany plik programu Visio. Atakujący może uzyskać pełną 
kontrolę nad systemem Windows. Najmniej zagrożone skutecznym atakiem są osoby pracujące na 
koncie z ograniczeniami.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-020

Usuwa lukę w zabezpieczeniach klientów DNS systemu Windows, pozwalającą atakującemu na 
podszywanie się pod zaufane strony. Luka dotyczy systemów Windows 2000, Windows XP, Windows 
Server 2003 oraz Windows Vista.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-025

Dotyczy luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows, pozwalającej atakującemu na podniesienie 
poziomu uprawnień na koncie z ograniczeniami. Dzięki wykorzystaniu tej luki osoba zalogowana na 
koncie z ograniczeniami może mieć takie same uprawnienia do wykonywania operacji w systemie, jakby
 zalogowała się na koncie administratora. Usterka dotyczy systemu Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008.

(szczegółowe informacje)

 

W maju 2008 r. Microsoft opublikował tylko cztery biuletyny bezpieczeństwa, z których trzy mają 
znaczenie krytyczne. W tym miesiącu udostępniony został także zestaw poprawek (Service Pack 1) do 
pakietu biurowego MS Office 2008 for Mac. Zaleca się jak najszybsze zainstalowanie wskazanych 
poniżej poprawek Microsoftu.

BIULETYNY KRYTYCZNE:

Biuletyn MS08-026

Usuwa usterkę w zabezpieczeniach programu Microsoft Word, umożliwiającą zdalne wykonanie kodu w 
systemie Windows ofiary. Atak z jej wykorzystaniem może nastąpić, kiedy użytkownik otworzy 
specjalnie spreparowany dokument programu Word. Osoba atakująca może w wyniku tego przejąć 
pełną kontrolę nad systemem ofiary. Ryzyko udanego ataku jest mniejsze w przypadku osób 
pracujących na koncie z ograniczonymi uprawnieniami. Luka dotyczy pakietu Microsoft Office 2000, 
Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 oraz 2007 Microsoft Office System.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-027

Dotyczy luki w zabezpieczeniach programu Office Publisher, która to umożliwia przeprowadzenie 
zdalnego ataku i przejęcie pełnej kontroli nad systemem Windows ofiary. Atak następuje, gdy 
użytkownik otworzy specjalnie przygotowany dokument programu Publisher. Ryzyko udanego ataku jest
 mniejsze w przypadku osób pracujących na koncie z ograniczonymi uprawnieniami. Luka dotyczy 
pakietu Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 oraz 2007 Microsoft Office 
System.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-028

Usuwa błąd w zabezpieczeniach bazy danych Microsoft Jet (aparat ten ma zastosowanie głównie w 
programie MS Access). Atak z wykorzystaniem luki może nastąpić zdalnie, po otworzeniu specjalnie 
spreparowanego dokumentu (np. dokumentu Word z osadzonym plikiem .mdb) lub przez program 
pocztowy Outlook 2003, albo Outlook 2007 (jeśli dokument zostanie wyświetlony w postaci HTML). 
Atakujący może dzięki tej usterce przejąć pełną kontrolę nad systemem Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003. Ryzyko udanego ataku jest mniejsze w przypadku osób pracujących na koncie z 
ograniczonymi uprawnieniami.

(szczegółowe informacje)
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BIULETYN ŚREDNIEJ WAGI:

Biuletyn MS08-029

Eliminuje dwie luki w module Microsoft Malware Protection Engine używanym w zabezpieczeniach 
Microsoftu (np. w Windows Live OneCare) przed złośliwym oprogramowaniem. Wykorzystując tę lukę, 
poprzez podstawienie ofierze specjalnie spreparowanego pliku, atakujący może przeprowadzić atak 
typu "odmowa usługi" (DoS) skierowany na oprogramowanie zabezpieczające firmy Microsoft, które 
przestanie działać i zostanie automatycznie ponownie uruchomione. Podatne na atak programy 
Microsoftu to Windows Live OneCare, Microsoft Antigen for Exchange, Microsoft Antigen for SMTP 
Gateway, Microsoft Windows Defender, Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Security 
for Exchange Server oraz Microsoft Forefront Security for SharePoint.

(szczegółowe informacje)

 

W czerwcu 2008 r. Microsoft wydał siedem biuletynów bezpieczeństwa, z których trzy mają znaczenie 
krytyczne. Dotyczą one stosu Bluetooth, przeglądarki IE oraz komponentu DirectX. Zaleca się jak 
najszybsze zainstalowanie wskazanych poniżej poprawek Microsoftu poprzez metody opisane w 
jednym z poprzednich wydań "Bezpiecznego Internetu".

BIULETYNY KRYTYCZNE:

Biuletyn MS08-030

Usuwa lukę w zabezpieczeniach stosu Bluetooth, która to umożliwia zdalne wykonanie kodu i przejęcie
 pełnej kontroli nad systemem Windows ofiary. W ocenie ekspertów od bezpieczeństwa luka ta jest 
groźna, ponieważ urządzenia korzystające z systemów Windows XP oraz Vista wyposażone w funkcję 
Bluetooth są dość powszechne. Utrudnieniem dla atakującego jest to, że w czasie ataku musi się on 
znajdować stosunkowo blisko ofiary. W przypadku większości urządzeń z funkcją Bluetooth odległość 
pozwalająca na wymienianie danych to ok. 10 m.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-031

Jest to zbiorcza aktualizacja eliminująca luki w zabezpieczeniach przeglądarki Internet Explorer. 
Odkryte błędy umożliwiają zdalne przeprowadzenie ataku – wystarczy, że użytkownik Internet Explorera
 odwiedzi specjalnie spreparowaną stronę internetową. Na atak narażeni są użytkownicy wspomnianej 
przeglądarki w wersjach 5.01, 6 i 7, uruchomionych w systemie Windows 2000, Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Vista oraz Windows Server 2008. Ryzyko skutecznego ataku można zmniejszyć 
pracując na koncie z ograniczonymi uprawnieniami.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-033

Usuwa błąd w obsłudze plików MJPEG oraz SAMI przez DirectX, kluczowy komponent Windows, 
związanym z grami i multimediami. Luka ta umożliwia zdalne przeprowadzenie ataku poprzez 
podstawienie ofierze specjalnie spreparowanego pliku multimedialnego, a w konsekwencji przejęcie 
pełnej kontroli nad systemem Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i 
Windows Server 2008. Ryzyko skutecznego ataku można zmniejszyć pracując na koncie z 
ograniczonymi uprawnieniami.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE:

Biuletyn MS08-034

Dotyczy luki w zabezpieczeniach usługi WINS, która pozwala na podniesienie uprawnień i przejęcia 
całkowitej kontroli nad systemem w czasie ataku dokonanego lokalnie. Systemy podatne na atak to 
Windows 2000 i Windows Server 2003.

(szczegółowe informacje)

3

http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-029.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-029.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-029.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-030.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-030.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-030.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-031.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-031.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-031.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-033.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-033.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-033.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-034.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-034.mspx
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-034.mspx


Biuletyn MS08-035

Usuwa błędy w zabezpieczeniach usług Active Directory w systemach Windows 2000 Server, Windows 
Server 2003, Windows XP oraz Windows Server 2008. Luki te pozwalają na przeprowadzenie ataku 
"odmowa usługi" (DoS), czyli tzw. zawieszenie systemu oraz ponowne automatyczne uruchomienie 
systemu.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS08-036

Ten biuletyn usuwa dwie luki w protokole PGM, umożliwiające przeprowadzenie ataku typu "odmowa 
usługi" (DoS) w przypadku odebrania nieprawidłowo uformowanych pakietów PGM przez zagrożony 
system. Zaatakowany system może przestać odpowiadać (zawiesi się) i będzie wymagał ponownego 
uruchomienia. Luka dotyczy systemu Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista oraz 
Windows Server 2008.

(szczegółowe informacje)

BIULETYN ŚREDNIEJ WAGI:

Biuletyn MS08-032

Dotyczy zbiorczej aktualizacji usuwającej lukę związaną z funkcją rozpoznawania mowy (Speech API) w
 systemie Windows, o której było głośno w lutym ubiegłego roku. Luka ta pozwala na dokonanie ataku 
poprzez skierowanie ofiary korzystającej z przeglądarki Internet Explorer na specjalnie spreparowaną 
stronę internetową, na której nastąpi odtworzenie pliku audio. Atak powiedzie się pod warunkiem, że 
użytkownik ma akurat włączony mikrofon i funkcję rozpoznawania mowy. Osoby pracujące na kontach z
 ograniczonymi uprawnieniami są mniej narażone na atak tego typu. Podatne systemy to Windows 2000,
 Windows XP i Windows Vista.

(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.

 

Po zalogowaniu nigdy bez przyczyny nie podawaj jednorazowych haseł

Cyberprzestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane sposoby - łącząc kilka technik - by zdobyć poufne
 dane użytkowników Internetu, a szczególnie bankowości internetowej. Najpierw, poprzez e- mail 
zwabiają internautę na stronę z trojanem, który ukrywa się pod postacią aktualizacji programu Flash 
Player. Po instalacji szkodnik czeka cierpliwe, aż ofiara odwiedzi stronę jednego z polskich banków. W 
wyniku działania trojana, zamiast strony banku otwiera się strona internetowa cyberprzestępców 
wyglądająca niemal identycznie, jak serwis transakcyjny banku, włącznie z oznaczeniem szyfrowanego 
połączenia w pasku adresu (https) oraz zamkniętej kłódki w pasku stanu. Po "zalogowaniu się" do banku
 otwiera się kolejna strona, na której użytkownik proszony jest o podanie pięciu kolejnych haseł 
jednorazowych. W ten sposób przestępcy uzyskują nie tylko dane do logowania, ale również hasła 
umożliwiające dokonanie 5 operacji na koncie ofiary. Specjaliści ostrzegają, że kluczowym elementem 
ochrony przed tym atakiem jest niedopuszczenie do zainstalowania się fałszywej aktualizacji Flash 
Playera.

więcej
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Nowe, jeszcze bardziej bezpieczne wersje przeglądarek internetowych

Kilkanaście dni temu na rynku pojawiły się nowe wersje bezpiecznych i często aktualizowanych 
przeglądarek internetowych - Opera 9.5 i Firefox 3.0. Programy te polecane są przez specjalistów od 
bezpieczeństwa ze względu na fakt błyskawicznej reakcji ich producentów na informacje o znalezionych
 błędach. Dzięki temu stanowią dobre i bezpieczne narzędzia do korzystania z dobrodziejstw Internetu. 
Przeglądarka Opera 9.5 została wyposażona w technologię Fraud Protection, oparta na rozwiązaniach 
firm Haute Secure, Netcraft i PhishTank, która automatycznie blokuje strony internetowe powodujące 
problemy, aby zapewnić użytkownikowi bezpieczne surfowanie po sieci. W Firefox 3 także zastosowano
 nowe mechanizmy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem i próbami oszustwa (phishingiem). 
Program oferuje także wygodny dostęp do informacji o tożsamości witryny. Jedno kliknięcie pozwala 
sprawdzić, czy strona jest faktycznie tą, za którą się podaje.

więcej

Ryzykowne domeny

Firma McAfee opublikowała raport "Mapping the Mal Web Revisited" na temat niebezpiecznych domen. 
Dane publikacji oparto na podstawie analiz narzędzia SiteAdvisor, które przeszukuje Internet i 
sprawdza, jakie niebezpieczeństwa mogą się kryć pod linkami na poszczególnych stronach. Badaniu 
poddano 9,9 mln często odwiedzanych stron. Z raportu wynika, że do najbardziej niebezpiecznych stron
 należą te z końcówką .hk w adresie. 19,2% z nich to strony niebezpieczne. Na drugim miejscu wśród 
ryzykownych domen znalazła się końcówka chińska (.cn), dla której odsetek stron zakażonych to 11%. 
Na kolejnych miejscach znalazły się domeny .ph (Filipiny), .ro (Rumunia) oraz .ru (Rosja). Za 
bezpieczne miejsca w Sieci można uznać strony w domenach narodowych Finlandii (.fi), Japonii (.jp), 
Norwegii (.no) i Słowenii (.si).

więcej

Groźny flash i masowe infekcje stron WWW

Specjaliści od bezpieczeństwa ostrzegają przed nowym atakiem, w którym przestępcy aktywnie 
wykorzystują nieznaną dotąd lukę we wtyczce Adobe Flash Player, odpowiedzialnej za odtwarzanie 
animacji flash w przeglądarkach internetowych. Wspomniany błąd w Adobe Flash Player (w wersjach 
najnowszych 9.0.115.0 i 9.0.124.0 oraz prawdopodobnie również starszych) umożliwia cyberprzestępcy 
uruchomienie dowolnego programu w systemie ofiary. Atakujący najpierw infekują strony internetowe, w
 których kodzie umieszczają specjalnie przygotowany kod. Google pokazuje około 20 tys. 
zainfekowanych stron, ale pracownicy Symantec sugerują, że może być ich nawet 250 tys. Kiedy 
internauta odwiedza zainfekowaną stronę zostaje automatycznie przeniesiony na kolejną, na której 
zamieszczone są animacje flash wykorzystujące dziurę we wspomnianej wtyczce. W ten sposób 
przestępcy mogą zdalnie wprowadzić do systemu ofiary złośliwe programy, np. kradnące poufne dane 
dostępowe, jak loginy i hasła. Eksperci od bezpieczeństwa zalecają unikanie stron, do których nie mamy
 zaufania.

więcej

Bezpłatne odnowienia certyfikatów SSL

W związku z wykryciem krytycznej luki w bibliotece OpenSSL w systemach Debian, Ubuntu i 
pochodnych, zalecane jest ponowne wygenerowanie kluczy i wystąpienie o odnowienie certyfikatów 
SSL. Klienci korzystający z GeoTrust, RapidSSL, Thawte i VeriSign mogą to zrobić bezpłatnie. Program
 bezpłatnej wymiany certyfikatów jest ograniczony czasowo do 30. czerwca 2008 r. W celu odnowienia
 certyfikatu należy postępować według zawartych wskazówek pod poniższymi adresami:

Odnowienia certyfikatów RapidSSL

Odnowienia certyfikatów GeoTrust

Odnowienia certyfikatów VeriSign

Odnowienia certyfikatów Thawte
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Oszuści nie śpią

Od dwóch miesięcy do skrzynek polskich internautów trafiają e- maile z prośbą o uaktywnienie konta i 
odnośnikiem do rzekomej aktywacji. To kolejny atak typu phishing, którego celem jest wyłudzenie 
danych dostępowych do konta bankowego. Należy pamiętać, że żadna instytucja finansowa nie wysyła 
w e- mailach próśb o podawanie jakichkolwiek danych swoich klientów ani odnośników do aktywacji. 
Takie działania są niezgodne z elementarnymi zasadami bezpieczeństwa. Jeśli w Twojej skrzynce e- 
mail także znalazł się taki list najlepiej natychmiast poinformuj bank, którego dotyczy próba oszustwa. 
Dzięki temu możesz uchronić wiele nierozważnych lub nieświadomych niebezpieczeństwa osób, przed 
ujawnieniem ich danych i ograniczyć skalę oszustwa.

więcej

Dane 6 milionów Chilijczyków online

Dane 6 milionów mieszkańców kraju zostały skradzione w piątek, 9. maja, z serwerów Ministerstwa 
Edukacji, Komisji Wyborczej oraz wojska. Zostały następnie umieszczone na chilijskim blogu, skąd 
każdy mógł je pobrać. Administrator serwisu zwrócił na to uwagę w sobotni poranek, natychmiast 
powiadomiona została policja, która nakazała ich natychmiastowe usunięcie. Nie jest jednak wiadome, 
ile osób skopiowało wcześniej zawartość strony. Cracker znany jako "Anonymous Coward" (pol. 
anonimowy tchórz) poinformował, że zrobił to, by pokazać, w jaki sposób chronione są dane obywateli 
Chile. Miejmy nadzieję, że dane w polskich instytucjach są lepiej zabezpieczone.

więcej

Trojany coraz groźniejsze dla internetowych graczy

Konie trojańskie wykradające hasła oraz loginy graczy sieciowych RPG mają coraz większy udział w 
infekcjach komputerów. Jeden ze szkodników tego typu w ciągu zaledwie miesiąca wspiął się na 
pozycję wicelidera rankingu firmy ESET. Trojan Win32/ PSW.OnLineGames instaluje się na komputerze
 użytkownika bez jego wiedzy, a następnie ukrywając przed ofiarą swoją obecność, działa jak typowy 
keylogger rejestrując wszystkie znaki, które użytkownik wprowadza podczas logowania się do gry. 
Zgromadzone dane trojan przesyła prosto do cyberprzestępcy. Ten dzięki tak zdobytym informacjom 
może m.in. pozbawić danego użytkownika wszystkich cennych artefaktów zdobytych podczas 
wielomiesięcznych potyczek w sieci lub zakupionych wcześniej za prawdziwe pieniądze.

więcej

Dostawcy wyszukiwarek w trosce o bezpieczeństwo

Dwaj czołowi dostawcy wyszukiwarek podjęli nowe kroki na rzecz zapewnienia użytkownikom 
bezpieczeństwa. Firma Google skupiła się na wsparciu projektu oCERT, którego celem jest szybkie 
eliminowanie luk w otwartych produktach. Z kolei Yahoo zawarło sojusz z firmą McAfee. Dzięki tej 
współpracy użytkownicy wyszukiwarki Yahoo są teraz ostrzegani przed podejrzanymi stronami za 
pomocą czerwonych wykrzykników umieszczonych obok niektórych wyników wyszukiwania.

więcej

Jesteś grubą rybą? Uważaj na whaling!

Prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw to świetny cel. Infekując ich komputery cyberprzestępcy mogą 
pozyskać cenne informacje. Niedawno zaobserwowano atak typu phishing, adresowany do konkretnych
 osób zajmujących wysokie stanowiska. Atak ułatwia fakt, że "grube ryby" otrzymują sporo oficjalnej 
korespondencji. E- maile rozsyłane do kadry kierowniczej wyglądają zwykle jak oficjalne pismo - 
wiadomość z sądu z wezwaniem do stawienia się na rozprawę. Przygotowany starannie list zawierał 
dane wezwanego, numer rzekomej sprawy itd. Był w nim również link do kopii dokumentu z większą 
ilością informacji. Kliknięcie w link owocowało zainstalowaniem keyloggera czyli programu, który 
zapisuje ciągi znaków wpisywane z klawiatury i przekazuje je do swojego twórcy. Mniej niż 40% 
komercyjnych programów antywirusowych było w stanie wykryć szkodnika ukrytego za linkiem. W USA 
tego typu wiadomości rozesłano już na tyle dużo, aby dwa sądy w Kalifornii opublikowały ostrzeżenia na
 ten temat. Ataki tego typu określono terminem "whaling" (wielorybnictwo) co ma odnosić się do "łowienia
 grubych ryb"

więcej
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P2P i bezpieczeństwo aplikacji

Obecne mechanizmy aktualizacji oprogramowania są niebezpieczne i powinny zostać szybko 
przeprojektowane - uważają naukowcy z kilku uniwersytetów. Odkryli oni lepsze - ich zdaniem - sposoby
 na szybkie i zautomatyzowane tworzenie niebezpiecznych kodów na podstawie otrzymanej łatki. 
Przykładowo łatki mogłyby być konstruowane tak, aby ukrywały co naprawiają. Innym rozwiązaniem 
mogłoby być udostępnianie możliwości zaaplikowania łatki dopiero po tym, jak wszyscy ją pobrali. 
Aktualizacja byłaby wtedy szyfrowana, a klucz do szyfru byłby uwalniany dopiero po pewnym czasie. 
Jeszcze inny pomysł to skorzystanie z sieci P2P w celu dystrybucji łatek, co pozwoliłoby na pobieranie 
ich przez różnych użytkowników mniej więcej w tym samym czasie.

więcej

Dane klientów instytucji oraz firm nie są bezpieczne

Z 94 przypadków kradzieży informacji wrażliwych, jakie zgłoszono w Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku, 
2/3 dotyczyło instytucji państwowych. Jedynie w trzech przypadkach udało się odzyskać ich treść - 
informuje BBC. Dużym problemem jest jednak także bezpieczeństwo danych klientów firm. Złodzieje, 
mimo znacznego postępu technologicznego, wciąż posługują się najprostszymi sposobami zdobycia 
danych - kradną komputery. Informacje w nich zwarte okazują się być łatwym łupem - 80 proc. firm, z 
których ukradziono komputery, przyznało, że dane na nich nie były z jakikolwiek sposób zabezpieczone.

więcej

Mamy więcej zombie niż USA

Prawie połowa (43%) komputerów zombie pochodzi z Europy - najczęściej z Niemiec lub Włoch. 
Wśród 10 krajów, które mają największy udział w botnetach znajduje się także Polska – wynika z badań 
G DATA SecurityLabs. Dziennie aż 350 tysięcy komputerów "dorabia na boku" jako zombie. W 
szczytowych momentach liczba ta rośnie nawet do 700 tysięcy. Sieci botów są dla cyberprzestępców 
źródłem miliardowych przychodów. Służą do rozsyłania spamu, masowych ataków denial- of- service (
DoS), phishingu, pharmingu, dystrybucji szkodliwego oprogramowania oraz kradzieży danych. 
Komputery zombie wykorzystywane są również jako serwery stron phishingowych, oraz tych 
rozprowadzających szkodliwe oprogramowanie.

więcej

Oszuści wykorzystują markę Naszej- klasy i Fotka.pl

Spamerzy i cyberprzestępcy coraz częściej doceniają polski rynek internetowy. Ostatnio 
przeprowadzono kilka zmasowanych ataków przeciwko użytkownikom popularnych w Polsce serwisów 
Fotka.pl i Nasza- klasa.pl. W rozsyłanych e- mailach przestępcy podszywają się pod mechanizmy 
powiadamiania o nowej poczcie na kontach wspomnianych witryn, próbując nakłonić adresatów do 
odwiedzin na podejrzanej stronie. Strony ,do których prowadzi link, zwykle zachęcają do pobrania pliku 
podszywającego się pod instalację odtwarzacza Flash Player.

więcej

Uwaga na lukę w poczcie Interii!

Logując się na skrzynkę pocztową w Interii przez przeglądarkę (tzw. webmail) możemy być narażeni na 
atak CSRF pozwalający na przechwycenie listów znajdujących się w skrzynce. Ataki typu CSRF to 
takie, które wymagają aby użytkownik był zalogowany do serwisu internetowego. Dodatkowo jego 
przeglądarka musi wysłać żądanie operacji, która ostatecznie może mieć niekorzystne skutki uboczne, 
np. przechwycenie korespondencji. Atak może nastąpić jeśli użytkownik będąc zalogowanym do poczty 
otworzy w nowym oknie (lub w nowej zakładce przeglądarki) link do strony ze złośliwym skryptem. Ten 
link może on otrzymać np. w e- mailu. .

więcej
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Zainfekowani mimo ochrony

Systemy operacyjne Windows 72% firm i 23% użytkowników domowych, z zainstalowanym aktualnym 
oprogramowaniem zabezpieczającym, były zainfekowane złośliwym oprogramowaniem - wynika z 
badania PandaLabs przeprowadzonego w 2007 r. na próbie liczącej ponad 1,5 miliona użytkowników. 
Wielu właścicieli zainfekowanych maszyn zwykle nie zdawało sobie sprawy z infekcji. Dane te są - 
według specjalistów PandaLabs - dowodem na występowanie coraz większej liczby zagrożeń 
internetowych oraz tego, iż tradycyjne systemy ochronne nie zapewniają skutecznej ochrony przed 
nowymi złośliwymi kodami, które pojawiają się każdego dnia.

więcej

Robaki tyją i robią się złośliwsze...

W lutym br. największy szkodliwy program miał rozmiar ponad 200 MB. Już w marcu ten rekord został 
poprawiony na ponad 300 MB. Robaki pobiły też nowe rekordy w dziedzinie pazerności i liczby 
modyfikacji – wynika z listy najbardziej charakterystycznych szkodników opracowanej przez firmę 
Kaspersky Lab. Jednym najbardziej „pazernym” wśród internetowych robaków okazał się Banker.zq, 
który w marcu br. jednocześnie zaatakował 109 różnych banków. W przypadku robaków atakujących 
systemy płatności online, to we znaki daje się ostatnio Banker.etk. Jednym z najbardziej szkodliwych 
programów jest backdoor Rbot.gen. Programy z tej rodziny wykorzystują szereg metod mających na 
celu wyłączanie wielu rozwiązań antywirusowych.

Złodzieje danych muszą kraść coraz więcej

Konkurencja na czarnym rynku danych jest duża, ceny kradzionych danych spadają i coraz częściej 
trzeba oferować klientom rabaty - donosi firma Symantec w raporcie Internet Security Threat Report. w 
drugiej połowie 2007 roku dane takie jak numery kart kredytowych można było kupić za 40 centów od 
sztuki (przy założeniu, że nabywca wziął od razu 500 numerów, czyli zapłacił za nie 200 USD). To o 
ponad połowę taniej niż w pierwszej połowie 2007 roku, kiedy to 100 sztuk można było kupić za 100 
USD. Jeśli chodzi o zestawy danych osobowych zawierające numer karty ubezpieczenia, nazwisko, 
adres i datę urodzenia, to obecnie kosztują one zaledwie 100 USD za 50 pakietów. Co jednak ciekawe, 
wśród tych danych mogą trafić się duże różnice w cenie. Przykładowo dane obywateli UE są droższe niż
 dane obywateli USA.

więcej

Estonia poprowadzi NATO do cyberwojny

Rok po wirtualnych atakach na Estonię, w których ucierpiały strony rządowe oraz wielu firm tego kraju, 
NATO wypowiada wojnę cyberprzestępcom. Przewodzić jej będzie właśnie nadbałtycka republika. W 
kwietniu powołano Cyber Defence Centre of Excellence, które działalność operacyjną ma jednak 
rozpocząć w przyszłym roku. Udział w projekcie zadeklarowało 8 państw - Stany Zjednoczone, Niemcy, 
Włochy, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Słowacja oraz Estonia. Ta ostatnia została wybrana na koordynatora 
całego przedsięwzięcia. Co więcej, siedziba nowej instytucji znajdzie się w Tallinie. Pracować w niej 
będzie około 30 osób, w połowie będą to informatycy. Do głównych zadań centrum należeć będą 
zwiększenie interoperacyjności w ramach NATO, zdynamizowanie współpracy międzynarodowej, 
tworzenie odpowiednich rozwiązań prawnych, a także stworzenie doktryny obronnej dotyczącej 
Internetu.

Pamięci przenośne wciąż niebezpieczne

Dyski przenośne oraz pamięci USB są jedną z najczęstszych przyczyn infekcji komputerów 
użytkowników na całym świecie. Chodzi o pomysł przestępców na wykorzystanie plików autorun.inf do 
infekowania komputerów ofiar. Ponieważ pamięci i dyski USB są coraz popularniejsze, szkodniki które 
je wykorzystują zaczynają rozprzestrzeniać się coraz szybciej. Najprostszym sposobem na uniknięcie 
zainfekowania przez zagrożenia ukryte w plikach autorun jest wyłączenie opcji autostartu nośników w 
ustawieniach systemowych. Dla pewności warto również sprawdzić pendrive skanerem programu 
antywirusowego lub darmowym skanerem online.

więcej

do góry ^
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WARTO WIEDZIEĆ: Zasady udostępniania i ochrony swoich danych w Internecie

W czasach, gdy większość systemów nas otaczających opiera się na identyfikacji, rozsądne 
zarządzanie udostępnianiem naszych danych oraz skuteczna ich ochrona stają się kluczowymi 
czynnikami w utrzymaniu prywatności i bezpiecznym korzystaniu z dobrodziejstw Internetu, takich jak 
m.in. korzystanie z bankowości internetowej, czy zakupy online. O wadze danych osobowych świadczy 
przede wszystkim ogromne zainteresowanie pozyskiwaniem tych informacji przez cyberprzestępców. 
Od kilku lat ich działalność skupia się przede wszystkim na kradzieży poufnych danych oraz danych 
osobowych, które to otwierają im dostęp do naszych pieniędzy i kont, nie tylko bankowych.

Wśród najbardziej pożądanych przez przestępców informacji są:

loginy i hasła do kont bankowych, kont instytucji pośredniczących w płatności, platform aukcyjnych, 
kont klienta w sklepach internetowych, serwisów społecznościowych, skrzynek pocztowych, kont w 
grach online, komunikatorów

numery kart kredytowych oraz powiązane z nimi PIN- y

numery kont bankowych

adresy e- mail

By uzyskać podane wyżej przykłady poufnych danych, przestępcy nie tylko dokonują bezpośrednich 
prób wyłudzenia, typu phishing, ale niejednokrotnie wykorzystują także inne prywatne dane. 
Odpowiednio użyte przez atakującego pomagają w wyłudzeniach, oszukiwaniu ofiar, podszywaniu się 
pod ofiary, otwierają drzwi do naszego prywatnego świata. Mowa tutaj m.in. o:

imionach i nazwiskach

datach urodzenia

numerach identyfikacyjnych, np. PESEL, rejestracjach samochodów

numerach polis ubezpieczeniowych

adresach zamieszkania

miejscach pracy

stanowiskach, które piastujemy w pracy

nazwiskach naszych przełożonych

Oczywiście powyższe dane są często niezbędne w korzystaniu z usług internetowych. Bez ich 
ujawnienia odpowiednim instytucjom nie moglibyśmy korzystać z internetowych kont bankowych, 
internetowy sklep nie mógłby przyjąć od nas zamówienia i nie wiedziałby, gdzie je wysłać, trudno byłoby 
szukać pracy przez Internet, korzystać z serwisów społecznościowych, serwisów aukcyjnych, itd. 
Dlatego ujawnianie tych danych w pewnych sytuacjach jest konieczne. Rzecz w tym, by robić to z głową 
i nie wpaść w pułapkę złodziei danych.

Warto sobie uzmysłowić, że w dobie ogromnej popularności serwisów społecznościowych typu Nasza- 
Klasa.pl, Fotka.pl, Facebook, czy MySpace rozwaga w ujawnianiu danych nabrała zupełnie innego, 
niezwykle ważnego wymiaru. Niejednokrotnie użytkownicy tych serwisów bez zastanowienia 
uzupełniają swoje publiczne profile o bardzo szczegółowe dane, w nadziei, że będą łatwiejsi do 
zidentyfikowania poprzez większą liczbę znajomych. Niestety, powinni przy tym pamiętać, że część z 
użytkowników tych serwisów to konta przestępców, czyhających na takie łakome kąski. Co istotne, 
przestępcy nie zbierają poufnych danych ręcznie - zazwyczaj wykorzystują w tym celu specjalne 
oprogramowanie, które szybko i na masową skalę przeczesuje zasoby Internetu i gromadzi interesujące
 ich informacje.

Przykładowo zdarza się, że w swoim profilu udostępniamy szczegółowe informacje dotyczące naszego 
pracodawcy oraz informujemy, jakie panują między nami relacje biznesowe. Tymczasem coraz częściej 
przestępcy wykorzystują takie informacje, podszywając się w e- mailach pod zwierzchnika, jego 
przełożonego, albo inną nadrzędną instytucję, by poprosić nas o bardziej lub mniej poufne informacje. 
Dane te mogą stanowić dla nich bardzo ważny element w układance identyfikacyjnej, umożliwiając 
dostęp i przejęcie kolejnych potrzebnych do przestępstwa danych lub zwiększając wartość ich bazy z 
danymi, którą wystawiają na sprzedaż na tzw. "czarnym rynku".
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Jako użytkownicy Internetu powinniśmy zatem mieć świadomość ogromnej, wzrastającej z roku na rok 
wagi naszych danych. Wiedza na temat ich ochrony powinna stanowić dla nas jeden z ważniejszych 
aspektów korzystania z zasobów sieci WWW.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO OD STRONY TECHNOLOGICZNEJ

W codziennej pracy z komputerem oraz w Internecie korzystaj tylko z konta z ograniczeniami, 
które w wielu przypadkach chroni Cię przed instalacją w systemie niepożądanych aplikacji 
szpiegujących, wykradających i przesyłających poufne dane cyberprzestępcom.

1. 

Zawsze dbaj o jak najszybsze instalowanie aktualizacji swojego systemu operacyjnego i 
oprogramowania - najlepiej w ustawieniach danych programów włącz opcję automatycznej 
aktualizacji. Pozwala to zmniejszyć liczbę luk, poprzez które przestępcy mogą wykraść Twoje 
dane.

2. 

Korzystaj z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, które posiadają funkcję identyfikacji 
niebezpiecznych stron, próbujących zainstalować w systemie odwiedzającego szpiegowskie 
oprogramowanie lub podszywających się pod serwisy znanych instytucji finansowych i 
wyłudzających dane.

3. 

Podczas wypełniania internetowych formularzy czy logowania się na konta przy pomocy 
poufnych danych, zawsze sprawdzaj czy połączenie jest szyfrowane: na początku adresu strony 
powinien znajdować się ciąg znaków https:// a w pasku stanu lub adresu przeglądarki zamknięta 
kłódka, oznaczające bezpieczne połączenie.

4. 

OGRANICZ SWOJĄ WIDOCZNOŚĆ W INTERNECIE

Maksymalnie staraj się ograniczać liczbę osobistych informacji, które udostępniasz w Internecie, czy 
to podczas przekazywania danych w formularzach internetowych, w katalogach użytkowników 
różnych usług (np. komunikatorów), w profilach użytkowników serwisów społecznościowych, na 
kontach internetowych graczy, podczas korzystania z różnych usług internetowych, wypełniania 
formularzy i ankiet, rozmów na czatach, komunikatorach, grupach dyskusyjnych i forach, podczas 
blogowania, komentowania artykułów, itd.

Zawsze sprawdzaj politykę prywatności serwisów, w których zostawiasz jakiekolwiek swoje 
prawdziwe dane, która powinna informować o tym jak operator tego serwisu zamierza wykorzystać 
Twoje dane.

Będąc użytkownikiem serwisów społecznościowych zawsze korzystaj z opcji prywatności i 
ograniczania udostępnionych danych (każdy szanujący swoich użytkowników serwis takie opcje 
oferuje) tylko do wybranego grona osób, które dobrze znasz i którym możesz zaufać. Opcje takie 
dotyczą zwykle tego, kto i jakie z Twoich danych może oglądać na Twoim profilu oraz czy i dla kogo 
Twój profil jest dostępny w wyszukiwarce serwisu.

W serwisach społecznościowych wystrzegaj się dodawania twojego konta do listy kontaktów przez 
osoby, które mają ogromną liczbę internetowych znajomych przypisanych do ich kont oraz 
znajomych Twoich znajomych. Mogą to być konta przestępców, dla których jest to sposób na 
dotarcie do Twoich poufnych danych.

Nawiązując nowy kontakt, przyjaźń lub randkując przez Internet nie pal się do zbyt wczesnego 
ujawnienia informacji o sobie. Lepiej jak najdłużej w takim związku pozostać osobą anonimową, a w 
międzyczasie przeszukać zasoby Internetu pod kątem informacji i opinii na temat osoby, z którą 
rozwijasz właśnie znajomość. Z dystansem podchodź także do prawdziwości danych przekazanych 
Ci przez drugą stronę.

Nie udostępniaj publicznie osobistych fotografii, nagrań audio oraz wideo zawierających treści, które 
mogą ułatwić obcym osobom identyfikację. Większość serwisów umożliwia ograniczenie dostępu do 
Twoich danych tylko dla wybranych przez Ciebie osób. Jeśli jakiś serwis nie oferuje takiej opcji 
zrezygnuj z niego.

Wiele stron zachęca swoich użytkowników do wypełniania formularzy, w których to prosi o dużą 
liczbę osobistych informacji. Jeśli tylko nie jest to konieczne nigdy nie podawaj w takich formularzach 
żadnych dodatkowych informacji. Jeśli wprowadzenie tych danych jest wymagane przez operatora 
strony, a wypełnienie formularza nie wiąże się z Twoimi ważnymi biznesowymi relacjami, po prostu 
wprowadzaj dane nieprawdziwe.

Nie ufaj różnego rodzaju informacjom na odwiedzanych stronach, czy w otrzymanych e- mailach, że 
właśnie stałeś się szczęśliwym posiadaczem wygranej i teraz pozostało Ci już tylko podać 
organizatorowi konkursu osobiste dane, by dopełnić formalności i odebrać nagrodę. To bardzo 
częsty sposób na kradzież poufnych danych, na który wiele osób niestety się nabiera.

Pamiętaj, że żadne banki, instytucje finansowe, czy też poważni dostawcy różnego rodzaju usług 
internetowych nie wysyłają do swoich klientów nieoczekiwanych e- maili z prośbą o aktualizację 
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Pamiętaj, że żadne banki, instytucje finansowe, czy też poważni dostawcy różnego rodzaju usług 
internetowych nie wysyłają do swoich klientów nieoczekiwanych e- maili z prośbą o aktualizację 
danych, zalogowanie się w związku z groźbą zawieszenia konta, czy też zmianę hasła. Jeśli dostałeś
 tego typu wiadomość na pewno jest to oszustwo i próba kradzieży danych.

Nigdy nie klikaj w podstawione Ci, w nieoczekiwanych e- mailach oraz wiadomościach na 
komunikatorach, odnośniki. Wchodząc na serwisy, w których masz swoje konta, zawsze uważnie 
wprowadzaj odnośnik w pasek adresu lub korzystaj z zachowanych przez Ciebie w przeglądarce 
zakładek, sprawdzając czy otwarta w ten sposób strona ma poprawny adres.

Logując się na swoim koncie bankowym zawsze sprawdź informację o ostatniej próbie logowania, 
czy odpowiada ona Twojemu logowaniu oraz dokładnie przejrzyj historię transakcji, szukając 
obciążeń lub uznań na koncie, o których nic nie wiesz.

Jeśli do skorzystania z danej usługi, pobrania programu operator strony żąda od Ciebie ujawnienia 
adresu e- mail, na który chce przesłać np. odnośnik aktywacyjny, podaj taki adres, którego nie 
wykorzystujesz do normalnej korespondencji.

Jeśli nie zobowiązuje Cię do tego prawo, nie umieszczaj na swoich stronach internetowych danych 
osobowych lub umieszczaj ograniczoną ich liczbę w taki sposób, by były nieczytelne dla programów 
przeszukujących Internet i zbierających ze stron takie dane, np. podaj swój e- mail w postaci 
jan(małpa)kowalski.com

Wysyłając listy e- mail do większej liczby osób uszanuj ich prywatność i wprowadź ich adresy e- mail 
w polu: Ukryta kopia (BCC)

NAUCZ SWOJE DZIECI BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU

Poinformuj swoje dzieci, by nigdy nie dzieliły się osobistymi informacjami na swój temat, ani na 
temat rodziny z obcymi, ani osobami, których nie znają zbyt dobrze.

1. 

Zwróć uwagę na to, by Twoje dzieci odwiedzały tylko bezpieczne, znane Tobie strony 
internetowe oraz monitoruj czas, jaki Twoje dzieci spędzają w Internecie.

2. 

Stopniowo, w odpowiednim dla wieku Twoich dzieci oraz świadomości zagrożeń czasie przekazuj
 swoim dzieciom informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i rozsądnego 
udostępniania danych osobowych, upewniając się, że rozumieją i stosują Twoje nauki.

3. 

Co zrobić, jeśli pomimo wszystko Twoje dane zostaną skradzione?

Zabezpiecz dowody kradzieży: zrób zrzuty ekranu fałszywych stron, zachowaj ich adresy, 
wydrukuj kopie podejrzanych e- maili i nie usuwaj tych e- maili z programu pocztowego

1. 

Poinformuj o kradzieży danych wszystkich operatorów Twoich kont, do których złodzieje mogą 
mieć dostęp, dzięki kradzieży

2. 

Zablokuj konta, w których wykorzystywałeś skradzione dane3. 

Pozmieniaj wszystkie hasła w pozostałych usługach i na kontach, z których korzystasz online4. 

Jak najszybciej poinformuj o kradzieży danych Policję5. 

do góry ^
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PORADNIK: Instalacja i konfiguracja antyrootkita

Rootkity to złośliwe oprogramowanie, które ukrywa się w innych aplikacjach lub jądrze systemu 
operacyjnego. Początkowo były wykorzystywane do zacierania śladów po nieautoryzowanym dostępie 
do komputera. Od dłuższego czasu rootkity coraz chętniej wykorzystywane są przez cyberprzestępców 
do maskowania obecności szkodliwego oprogramowania użytego do zbierania informacji osobowych, 
takich jak numery kart kredytowych lub hasła do systemów bankowych.

Co istotne, rootkity były do tej pory często pomijane podczas skanowania przez programy antywirusowe,
 dlatego też stanowiły poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników komputerów. W obliczu 
coraz częstszych przypadków stosowania rootkitów przez przestępców, firmy zajmujące się 
bezpieczeństwem zaczęły udostępniać osobne aplikacje służące wykrywaniu tych szkodników. Od 
niedawna coraz częściej narzędzia te włączane są już do pełnych pakietów programów antywirusowych.

Poniżej przedstawiamy instalację i konfigurację jednego z darmowych dla użytku niekomercyjnego 
narzędzi tego typu, opracowanego przez firmę Grisoft - AVG Anti- Rootkit Free dla systemu Windows. 
Program ten umożliwia wykrycie oraz usunięcie rootkita z pliku i strumienia w jakim się ukrywał.

Najpierw pobieramy program AVG Anti- Rootkit Free na dysk 
komputera. Po zakończeniu pobierania, zamykamy wszystkie 
pracujące aplikacje i uruchamiamy plik instalacyjny avgarkt- 
setup-1.1.0.42.exe 

 

Na początku pokaże się okno informacyjne:

 
Kliknij obraz by powiększyć

Klikamy przycisk "Next" i przechodzimy do wyboru interfejsu programu, z jakim chcemy pracować po 
zakończeniu instalacji i restarcie systemu Windows.

 
Kliknij obraz by powiększyć

POBIERZ
AVG Anti- Rootkit Free
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W kolejnym okienku czytamy umowę licencyjną i zatwierdzamy ją poprzez kliknięcie przycisku "I Agree"

 
Kliknij obraz by powiększyć

Teraz należy wybrać folder, w którym zostanie zainstalowany program AVG Anti- Rootkit Free

 
Kliknij obraz by powiększyć

Na kolejnym ekranie instalacyjnym wybieramy folder w Menu Start, w którym umieszczony zostanie 
skrót do pliku uruchamiającego aplikację

 
Kliknij obraz by powiększyć

Po wyborze folderu klikamy przycisk "Install" i rozpoczyna się instalacja AVG Anti- Rootkit Free.
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Po zakończeniu procesu instalacji program wymaga restartu systemu Windows - zaznaczamy zatem 
opcję "Reboot now" i klikamy przycisk "Finish".

 
Kliknij obraz by powiększyć

Jeśli chcemy odłożyć restart na później wybieramy opcję "I want to manually reboot later" i klikamy 
przycisk "Finish"

Podczas instalacji na pulpicie pojawi się ikonka

reprezentująca skrót do AVG Anti- Rootkit Free.

Uruchamiamy program klikając dwukrotnie w tę ikonkę lub wybierając AVG Anti- Rootkit Free z Menu 
Start (z folderu, który wskazaliśmy podczas procesu instalacji).

Aplikacja uruchamia się z otwartą zakładką Search for rootkits. W celu przeszukania systemu pod kątem
 zainstalowanych rootkitów klikamy przycisk "Search for rootkits", który umiejscowiony jest w lewym 
dolnym rogu interfejsu aplikacji.

 
Kliknij obraz by powiększyć
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AVG Anti- Rootkit Free rozpoczyna przeszukiwanie systemu o czym informuje poprzez pasek postępu 
pracy położony nad przyciskami.

 
Kliknij obraz by powiększyć

W każdej chwili możemy zatrzymać przeszukiwanie systemu klikając przycisk "Stop search".

Po zakończeniu przeszukiwania pojawia się okienko z informacją o jego wynikach:

 
Kliknij obraz by powiększyć

Aplikacja posiada jeszcze dwie dodatkowe zakładki: Learn more oraz About & Update, które spełniają 
jedynie rolę informacyjną.

AVG Anti- Rootkit Free umożliwia ponadto wybór nośnika danych, który ma przeszukać pod kątem 
rootkitów. W tym celu należy w zakładce Search for rootkits kliknąć przycisk "Perform in- depth search", 
który wywoła okienko z możliwością wyboru nośnika. Po dokonaniu wyboru klikamy przycisk "Scan".

 
Kliknij obraz by powiększyć

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 16



- 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

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)

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
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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 
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
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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

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

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

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

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.

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

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
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skaner- program przeszukujący

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

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

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

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
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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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