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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.

Dziura na dziurze i dziurą pogania
201  nowych  luk  -  prawie  dwa  razy  więcej  niż  w  maju  -  wykryło  w  czerwcu  2010  r.  
laboratorium FortiGuard. 71 spośród nich (35,3%) jest już aktywnie wykorzystywana przez 
cyberprzestępców. Zdecydowana większość wykrytych podatności otrzymała status krytyczny 
bądź wysoki (odpowiednio - 51 i 73). Przy takim wzroście liczby błędów w oprogramowaniu 
nie dziwi popularność atakujących przez nie zagrożeń.
Specjaliści  laboratorium  FortiGuard  zwracają  uwagę  zwłaszcza  na  kody  JavaScript,  które 
mogą służyć do uruchamiania eksploitów i przekierowywania na złośliwe strony WWW. Coraz 
częściej są też wykorzystywane do infekowania dokumentów PDF
Więcej

Uwaga na tabnabbing - nową technikę ataków typu phishing
52 proc. nowych zagrożeń w II kwartale br. stanowiły trojany, a Polska zajmuje 4 miejsce  
wśród  najbardziej  zainfekowanych  państw  na  świecie  -  wynika  z  nowego  raportu 
laboratorium PandaLabs,  obejmującego okres  od kwietnia  do czerwca.  Szczególną uwagę 
specjaliści zwracają na nową technikę phishingu ujawnioną pod koniec maja.
Tabnabbing wykorzystuje system przeglądania kart w nowoczesnych przeglądarkach, dając 
użytkownikom wrażenie, że znajdują się na znajomej stronie internetowej, takiej jak Gmail, 
Hotmail czy Facebook… i kradnąc ich hasła. Atak z użyciem tej techniki wygląda następująco:

1.Polecenie JavaScript wykrywa, czy użytkownik nie przegląda otwartej wcześniej strony. Kod 
może zostać użyty do automatycznego przepisania zawartości strony, a także ikony i tytułu. 

2.Jeśli po przejrzeniu różnych stron i otwarciu wielu kart użytkownik postanowi zajrzeć np. na 
konto Gmail, najpierw sprawdzi, czy odpowiednia karta jest otwarta. W tym wypadku jest to 
fałszywa strona Gmail. Użytkownik może nie pamiętać, kiedy wchodził na stronę, a widząc 
formularz logowania, założy, że otwierał ją dawno i sesja wygasła. 

3.Po wprowadzeniu danych do logowania fałszywa strona zachowuje dane i przekierowuje 
użytkownika na oryginalną stronę. 
Więcej

600 tys. użytkowników Facebooka "polubiło" nową złośliwą aplikację
Cyberprzestępcy zamieścili  na Facebooku kolejną złośliwą aplikację. Kusi ona nieuważnych 
internautów  filmem,  który  rzekomo  99%  ludzi  jest  w  stanie  oglądać  dłużej  niż  przez  25 
sekund - ostrzega na prowadzonym przez siebie blogu eksperckim Roger Thompson, główny 
dyrektor AVG Technologies ds. badań. Osoby gotowe zmierzyć się z rzuconym wyzwaniem 
nieświadomie  narażają  system  na  infekcję.  Zanim  dane  im  będzie  obejrzeć  film,  muszą 
bowiem skopiować i  wkleić  w pasku adresowym przeglądarki  internetowej specjalny kod, 
który w istocie jest złośliwym skryptem napisanym w języku JavaScript.
Jak podaje na swoim blogu Roger Thompson, internauci, którzy uruchomili podejrzany skrypt, 
tracili na chwilę władzę nad swoim profilem - przenoszeni byli na stronę, która automatycznie 
umieszcza w statusie danego użytkownika link do złośliwej aplikacji oraz informuje wszystkich  
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jego znajomych,  że  on ją  „lubi”.  Zastosowana sztuczka okazała  się  niezwykle  skuteczna -  
strona zgromadziła blisko 600 tys. fanów.
Więcej 

Groźne ramki na zaufanych stronach WWW
Bardzo  wysoko,  bo  aż  na  piątym  miejscu  comiesięcznego  rankingu  zagrożeń  firmy  ESET, 
został sklasyfikowany JS/TrojanDownloader.Pegel.BR - nowe zagrożenie atakujące z poziomu 
pozornie bezpiecznej strony WWW
To niepozorny skrypt, który wszczepiony do kodu słabo zabezpieczonej strony internetowej  
dodaje  do  jej  zawartości  ramkę  IFrame.  Ramka  ta  zwykle  pozostaje  dla  użytkownika 
niewidoczna  ze  względu  na  wyjątkowo  mały  rozmiar  lub  tło  upodabniające  ją  do  reszty 
strony. Jak tłumaczą eksperci z firmy ESET, ramka ta stanowi równocześnie rodzaj otwartej 
bramy  do  zupełnie  innej  witryny,  będącej  wirtualnym  odpowiednikiem  składowiska 
niebezpiecznych  odpadów.  Wizyta  internauty  na  znanej,  ale  zainfekowanej  stronie  może 
skutkować przeniknięciem do jego komputera różnego rodzaju zagrożeń.
Przed  szkodnikiem  tym  ochroni  użytkowników  większość  pakietów  antywirusowych  - 
uspakajają specjaliści. Osoby, które nie korzystają z żadnych programów zabezpieczających, 
mogą zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę umożliwiającą kontrolowanie i blokowanie 
wybranych skryptów oraz apletów na przeglądanych stronach (w przypadku Firefoksa może 
to być np. NoScript).
Więcej

The Pirate Bay zhakowany
Włamania  do  serwisów internetowych czy  systemów komputerowych firm nie  są  niczym 
nadzwyczajnym.  Codziennie  dochodzi  zapewne  do  wielu  tego  typu  przypadków,  opinia 
publiczna zazwyczaj się o nich jednak nie dowiaduje. Instytucjom, których słabości zostały 
wykryte, raczej nie zależy na rozgłosie.
W niektórych jednak przypadkach tego typu informacje wychodzą na światło dzienne. Tak 
stało się właśnie z serwisem torrentowym The Pirate Bay, którego zabezpieczenia zostały 
złamane przez  argentyńskiego hakera  o  pseudonimie  Russó oraz  jego dwóch  znajomych.  
Udało mu się uzyskać dostęp do panelu administracyjnego serwisu. Dzięki temu miał pełną 
kontrolę nad dostępną bazą danych filmów, muzyki czy gier komputerowych.
Mało tego, miał także wgląd w dane użytkowników - ich pseudonimy, hasła, adresy poczty 
elektronicznej oraz numery IP. Jak tłumaczy, chciał w ten sposób zwrócić uwagę internautów 
na zagadnienie  bezpieczeństwa informacji  o  nich samych.  Nie  zamierzał  w żaden sposób 
wykorzystywać uzyskanego dostępu.
Więcej

Wtyczka chroniąca przed atakami z użyciem IE
Do bezpłatnych narzędzi firmy Trend Micro dołączył Browser Guard 2010. Jest to łatwa w 
obsłudze  wtyczka  do Internet  Explorera,  która  rozpoznaje  niebezpieczne strony i  blokuje  
ewentualne zagrożenia, zanim uda się im zainfekować komputer użytkownika.
Nowo udostępnione narzędzie chroni przed atakami znanymi jako Hydraq czy też Aurora. 
Cyberprzestępcy starają się bowiem wykorzystać niezałatane luki w przeglądarce Microsoftu 
natychmiast  po  upublicznieniu  informacji  o  nich.  Przykładowo,  umieszczają  na  stronach 
internetowych złośliwy kod JavaScript w nadziei, że użytkownicy niezabezpieczonych wersji IE 
odwiedzą te strony i nieświadomie pobiorą szkodliwe oprogramowanie.
Browser  Guard  ma  temu  zapobiegać.  Wtyczka  współpracuje  z  Internet  Explorerem  w 
systemach operacyjnych Windows XP Home/Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszym), 
Windows Vista (z najnowszym pakietem serwisowym) oraz Windows 7.
Bezpłatne narzędzia zabezpieczające firmy Trend Micro oraz wersje próbne są dostępne do 
pobrania w serwisie Free.Antivirus.com.

Komputery Apple coraz częściej na celowniku cyberprzestępców
Rosnąca  popularność  to  w  świecie  komputerów  istotny  powód,  by  poważnie  zadbać  o 
zabezpieczenia  swoich  maszyn.  Jak  wynika  z  raportu  firmy  Intego,  problem  szkodliwego 
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oprogramowania  (wirusów,  robaków,  trojanów,  spyware)  coraz  częściej  dotyka  ostatnio 
także użytkowników komputerów firmy Apple.
W 2009 roku powstało wiele zagrożeń, których celem były rozwiązania firmy Apple, wliczając 
w to Mac OS X oraz iPhone’y. Z raportu firmy Intego wynika, że w ubiegłym roku ponad 20 
tys. użytkowników Maca padło ofiarą konia trojańskiego iServices A, którego źródłem była 
strona internetowa. Nieco później iServices B uszkodził kolejnych 5 tys. komputerów. 
W 2009 roku wykryto także ataki wirusów Tored-A i Jahlav-C, wymierzone w przeglądarkę 
internetową Safari oraz program iTunes. Na dodatek raporty z ostatniego miesiąca wskazują 
także niezałataną, jak dotąd, lukę w zabezpieczeniach internetowej przeglądarki Safari 4.0.  
Wygląda więc na to, że komputery Mac nie są już tak bezpieczne, jak kiedyś. 
Więcej

Dzieci uważają się za bardziej ostrożne w sieci od swoich rodziców
Internet  jest  obecnie stałym elementem dorastania dzieci  na całym świecie.  Jednakże na 
nasze pociechy czeka w sieci nie tylko rozrywka i materiały edukacyjne, ale także wszelkiego 
rodzaju zagrożenia - od pobierania oprogramowania wirusowego do przemocy i nakłaniania 
przez obcych do spotkań w świecie rzeczywistym - przestrzega w swoim najnowszym raporcie 
Norton Online Family Report 2010 firma Symantec. Co ciekawe, wiele z ankietowanych dzieci 
uważa, że to ich rodzice sami nie wiedzą, co robią w sieci.
Raport Norton Online Family Report 2010 jest oparty na badaniu przeprowadzonym w lutym 
2010 roku w 14 krajach (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy,  
Japonia, Nowa Zelandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone). W ramach 
badania przepytanych zostało 2800 dzieci i młodzieży w wieku 8-17 lat oraz ponad 7 000 
dorosłych.  Pytania  dotyczyły  aktywności  internetowej  i  doświadczeń.  Następnie 
przeanalizowano  rzeczywiste  doświadczenia  internetowe  najmłodszych  użytkowników, 
porównując je z przekonaniami rodziców - wyniki były nieraz zaskakujące.
Jak  wynika  z  odpowiedzi  uczestników  raportu,  najmłodsi  użytkownicy  nie  tylko  poznają 
sposoby poruszania się w sieci, ale także doświadczają nowych emocji, uczą się innych zasad 
niż  te  obowiązujące  w  świecie  rzeczywistym,  a  także  zdobywają  nowe  doświadczenia  – 
niestety często negatywne. 
Więcej

Kaspersky Lab będzie przewidywać epidemie szkodliwego oprogramowania
Kaspersky Lab opatentował w Stanach Zjednoczonych system wczesnego ostrzegania, który 
pozwala  przewidzieć  skalę  epidemii  szkodliwego  oprogramowania  oraz  zapobiec  jej 
rozprzestrzenianiu się.
Wykrywanie  szkodliwego  oprogramowania  na  poszczególnych  komputerach  nie  przynosi 
zadowalających rezultatów, gdy trwa epidemia. Nowo opatentowana technologia działa w 
oparciu  o  analizę  statystycznych  danych  napływających  z  globalnej  sieci  monitorującej  
bezpieczeństwo. Sieć rejestruje pobieranie złośliwego kodu, ataki cyberprzestępców i inne 
zdarzenia  związane  z  bezpieczeństwem,  określając  czas  ich  występowania,  położenie 
geograficzne  itp.  Wszystko  odbywa  się  w  czasie  rzeczywistym,  co  ułatwia  zlokalizowanie  
źródła  epidemii  i  pozwala  przewidzieć  schemat  jej  dalszego  rozprzestrzeniania  się.
Więcej

Dwa e-maile zrujnowały życie przedsiębiorcy
Jeden  załącznik  i  prawie  pół  miliona  dolarów  straty.  Przykład  firmy  Village  View  Escrow 
dobitnie  pokazuje,  jak  niewiele  trzeba,  aby  zostać  pozbawionym  dorobku  całego  życia. 
Wystarczy jedno kliknięcie.
Kalifornijski przedsiębiorca Michelle Marisco z Pasadeny omal nie dostała zawału serca, kiedy  
zobaczyła, że jej pełne dzień wcześniej konto bankowe nagle zaświeciło pustkami. Marisco 
jest współwłaścicielem firmy Village View Escrow, zajmującej się internetowym transferem 
środków pieniężnych w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na terenie Kalifornii. Pech 
chciał, że Marisco stała się celem wyjątkowo zmyślnego i złośliwego ataku cyberprzestępców, 
którzy wyczyścili jej firmowe konto do dna. Teraz musi zapłacić klientom z własnej kieszeni.
W marcu 2010 cyberprzestępcy włamali się do sieci firmowej Village View Escrow, uzyskali  
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dostęp do funduszy, po czym bezprawnie wysłali je w 26 transzach do 20 różnych osób na 
świecie. Marisco była zwykle powiadamiana o każdej pojedynczej transakcji poprzez e-mail,  
lecz nie tym razem. Włamanie do sieci umożliwiło przestępcom wyłączenie tej opcji, dzięki  
czemu mogli oni „po cichu” realizować przelewy bez wiedzy administratorów systemu.
Więcej

Adobe łata 17 luk krytycznych
Producent  aplikacji  Adobe  Reader  i  Adobe  Acrobat  zdecydował  się  na  załatanie  ich  dwa 
tygodnie przed ustalonym wcześniej terminem (firma wydaje aktualizacje co kwartał w drugi  
wtorek miesiąca,  co oznacza,  że  pierwotnie  łatki  miały się  ukazać 13 lipca).  Stało  się  tak 
prawdopodobnie  ze  względu na lukę w bibliotece authplay.dll,  aktywnie  wykorzystywaną 
przez cyberprzestępców.
Wspomniana wyżej luka została wykryta na początku czerwca i występowała też we Flash 
Playerze, gdzie została jednak załatana wraz z wydaniem stabilnej  wersji  10.1.  Błąd mógł  
zostać wykorzystany do wykonania dowolnego kodu i przejęcia kontroli nad zaatakowanym 
systemem. Stanowił zagrożenie zwłaszcza dla użytkowników Windowsa, którym nieopatrznie 
zdarzyło się odwiedzić specjalnie spreparowaną stronę WWW. Teraz luka została załatana 
także w Adobe Readerze i  Adobe Acrobacie. Poza tym producent usunął 16 innych dziur,  
m.in.  postarał  się  utrudnić  wykorzystanie  opcji  Launch Actions  /  Launch File  zapisanej  w 
specyfikacji PDF, która pozwala na uruchamianie skryptów i plików EXE.
Więcej

Eminem nie żyje? Cyberprzestępcy kuszą filmem z rzekomego wypadku
Nowo odkryta odmiana konia trojańskiego Zbot rozsyła  wiadomości  e-mail  informujące o 
domniemanej śmierci amerykańskiego rapera Eminema. W polu „Nadawca” widnieje stacja 
CBS News, w treści można przeczytać, że piosenkarz zginął w wypadku samochodowym.
Odbiorcy  wiadomości  są  proszeni  o  kliknięcie  odsyłacza,  który  ma  kierować  do  filmu  z 
reportażem o wypadku. To znana od wielu miesięcy socjotechniczna sztuczka, która ma na 
celu  przekierowanie  nieświadomego  internauty  na  stronę,  z  której  na  jego  komputerze 
zainstaluje  się  plik  wykonywalny  -  w  tym  konkretnym  przypadku  koń  trojański 
TROJ_ZBOT.HBI,  który  kradnie  dane  logowania  do  systemów  bankowości  internetowej,  
serwisów społecznościowych i kont poczty elektronicznej.
Więcej

Google przejęła hasła
To pierwsze wyniki prowadzonego we Francji dochodzenia w sprawie zbierania przez Google 
danych z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. Firmie może być coraz trudniej się wybronić.
Dziennik Internautów pod koniec maja informował, że władze Francji i Włoch mają zamiar 
dokładnie  zbadać  działania  amerykańskiej  firmy  Google  w  zakresie  zbierania  danych  z 
niezabezpieczonych  sieci  bezprzewodowych.  Pomimo  bagatelizowania  tej  sprawy  przez 
szefostwo  Google  współpracuje  ona  z  odpowiednimi  instytucjami  kilku  państw  celem 
wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
National  Commission  on Computing  and Liberty  (CNIL),  francuska  agenda rządowa,  bada 
zajście od 4 czerwca. Właśnie podano do wiadomości pierwsze wyniki prac komisji powstałe 
na bazie analizy danych zawartych na dwóch dyskach twardych, które oddane zostały jej do 
dyspozycji.  Wynika  z  nich,  że  Google  weszła  w  posiadanie  haseł  do  kont  poczty 
elektronicznej, a także fragmentów samych maili.
Więcej

Nowe rozszerzenie do Firefoksa zwiększa bezpieczeństwo użytkowników
Rozszerzenie przygotowane przez Electronic Frontier Foundation i  osoby zaangażowane w 
projekt Tor służy do automatycznego przełączania (tam, gdzie to możliwe) protokołu HTTP na  
bardziej bezpieczny HTTPS.
HTTPS Everywhere, którego betę udostępniono na stronach fundacji, wbrew swojej nazwie 
obsługuje  tylko  niektóre  serwisy,  m.in.  Wikipedię,  Twittera,  Facebooka,  Paypal,  Tor, 
wyszukiwanie  Google  (pod  koniec  ubiegłego  miesiąca  gigant  z  Mountain  View uruchomił  
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testową wersję wyszukiwarki pozwalającą na szyfrowanie kwerend, co niektórzy eksperci ds. 
bezpieczeństwa uznali za zręczny chwyt marketingowy).
Rozszerzenie,  oparte częściowo na technologii  Strict Transport  Security,  może się przydać 
także  czytelnikom  takich  gazet,  jak  The  New  York  Times  oraz  The  Washington  Post. 
Użytkownicy  zainteresowani  możliwością  dodania  własnych  reguł  mogą  zapoznać  się  na 
stronie EFF z dość szczegółową instrukcję, jak to robić.
Więcej

Facebook: Użytkownicy uwiedzeni przez "gorące kobiety"
Użytkownicy Facebooka po raz kolejny padli  ofiarą ataku typu clickjacking – robaka, który 
wykorzystuje ukryty przycisk „Like” (Lubię to). Gdziekolwiek nie klikniesz, oznacza, że lubisz.
Za  sprawą  ataku  clickjacking  (nazwanego  przez  Sophos  likejacking)  wiele  profili  
użytkowników  sieci  Facebook  zostało  zaktualizowanych  o  wiadomość  mówiącą,  że 
użytkownik lubi stronę zatytułowaną:
: |: | 101 Hottest Women in the World: D: |: | (101 najgorętszych kobiet na świecie)
Kliknięcie  w  dowolnym  miejscu  na  zainfekowanej  witrynie  -  jeśli  jesteś  zalogowany  na 
Facebooku – automatycznie, bez Twojej zgody, aktualizuje profil o informację, że lubisz tę 
witrynę. Prawdopodobnie nawet tego nie dostrzeżesz, szczególnie gdy po chwili przeglądarka  
przekieruje Cię do zdjęć znanych atrakcyjnych kobiet na stronie internetowej magazynu dla 
mężczyzn Maxim.
Ukrywając niewidzialny przycisk pod kursorem myszy, cyberprzestępcy są w stanie uchwycić 
kliknięcie w dowolnym miejscu na stronie internetowej. Wymuszone w ten sposób wciśnięcie 
klawisza myszy potajemnie "klika" na przycisk, który przekazuje Facebookowi informację.
więcej

Skype: Luka w zabezpieczeniach nadal wykorzystywana
Cyberprzestępcy  ponownie  użyli  nieco  przestarzałego,  ale  wciąż  użytecznego  nośnika  do 
rozpowszechniania  szkodliwego  oprogramowania.  Ostatnio  w  magazynie  ZDNet 
opublikowano informacje o „nowym” eksploicie, który mierzy w użytkowników komunikatora 
Skype – przestrzega TrendLabs.
Eksploit  ten wykorzystuje lukę w zabezpieczeniach w składniku oprogramowania  Skype o 
nazwie EasyBits Extras Manager. Mimo odkrycia i usunięcia tej dziury w październiku 2009 
roku, wielu użytkowników nadal pracuje na starych wersjach komunikatora.
Poprzez tę lukę do komputera użytkownika przedostaje się trojan TROJ_ZBOT.COC. Ukrywa 
się  on w plikach systemowych,  tak  aby  utrudnić  użytkownikowi  jego  usunięcie.  Szkodnik  
próbuje uzyskać dostęp do internetu, aby pobrać plik zawierający dodatkowe informacje i 
wysłać  skradzione  dane.  Celuje  głownie  w loginy  i  hasła  użytkownika  do systemów kont 
bankowych.
Więcej

Firmy znów inwestują w e-bezpieczeństwo
Firmy działające w sektorze technologii, mediów i telekomunikacji (TMT) ponownie zaczęły 
inwestować w bezpieczeństwo informacyjne – oceniają eksperci  firmy doradczej  Deloitte. 
Główną barierą  w zbudowaniu  odpowiednich  zabezpieczeń  wydają  się  niskie  budżety  na 
bezpieczeństwo oraz złożoność zagrożeń.
Według  najnowszego  raportu  Deloitte,  zatytułowanego  "Powrót  do  normy:  Globalny 
przegląd bezpieczeństwa w 2010 roku", 10% firm z branży TMT zwiększyło swoje budżety w 
zakresie bezpieczeństwa informacyjnego o więcej  niż 10% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  
Ponad jedna trzecia (36%) zwiększyła budżety o 10% lub mniej. 
więcej

Nigeryjskie oszustwa: Cyberprzestępcy wykorzystują mundial jako przynętę
Według telewizji  CNN Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010 rozpoczynają „erę mediów 
społecznościowych”,  nikogo  więc  nie  zdziwi  fakt,  że  wiele  kampanii  cyberprzestępczych 
wykorzystuje  tę  imprezę  sportową,  aby  nakłonić  kibiców  do  udostępniania  danych 
osobowych i innych.
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Jeden  z  najnowszych  ataków  wykorzystujących  mistrzostwa  świata  w  piłce  nożnej  jako 
przynętę opiera się na stosowaniu metod socjotechnicznych i szkodliwego oprogramowania 
na  portalu  Twitter.  Za  pośrednictwem  popularnego  serwisu  mikroblogowego 
rozpowszechnianych  jest  kilka  złośliwych  aplikacji.  Tego  rodzaju  kampanie  wykorzystują 
interesujące  wydarzenia,  aby  nakłonić  użytkowników  do  kliknięcia  zainfekowanych  łączy 
umieszczonych w informacjach publikowanych na Twitterze.
Więcej

Oszuści nadal żerują na katastrofie prezydenckiego samolotu
Uwaga na e-maile z ofertą skorzystania z lokaty lub odszkodowania po jednej z ofiar tragedii  
w Smoleńsku. "To oszustwo, które może nas kosztować utratę majątku lub zarzuty karne" - 
ostrzega podinspektor Jarosław Zarzycki z Komendy Głównej Policji.
List na pierwszy rzut oka wygląda wiarygodnie. Napisany jest po angielsku przez rzekomego 
prawnika  o  swojsko  brzmiącym  nazwisku  Jozef  Kuczynski.  Oferta  brzmi  podejrzanie,  ale 
kusząco. Chodzi  o udostępnienie swojego konta, aby przetransferować 12,5 mln dolarów.  
Taką sumę na anonimowej lokacie miał zgromadzić szef PKOL Piotr Nurowski, który zginął w 
smoleńskiej katastrofie. Prawnik proponuje podział: 40 proc. dla nas, 50 proc. dla niego. Nie  
ukrywa, że chodzi o oszukanie fiskusa, ale zapewnia o legalności transakcji.
Więcej

LinkScanner będzie czuwał nad użytkownikami Mac OS
Użytkownicy komputerów Apple mogą już sprawdzać za pomocą narzędzia LinkScanner, czy 
pod  odnośnikami  nie  kryją  się  zagrożenia.  Narzędzie  obsługuje  przeglądarki  internetowe 
Safari oraz Firefox od wersji  3.x w górę. Produkt AVG wykrywa obecność zainfekowanych 
stron, testując cel każdego łącza URL w czasie rzeczywistym.
-  Użytkownicy  Maca byli  dotychczas  mniej  narażeni  na  wirusy  i  ataki  z  powodu swojego 
mniejszego udziału w rynku. Sytuacja ta jednak szybko się zmienia i obecnie żaden system 
operacyjny  nie  jest  na  nie  uodporniony.  Współczesne  ataki  wykorzystują  sieć  do 
rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania, którego celem są przeglądarki internetowe 
oraz luki w aplikacjach – mówi J.R. Smith, Dyrektor Generalny AVG Technologies.
LinkScanner  jest  stale  aktualizowany  przy  pomocy  danych  zgromadzonych  przez  zespół 
badaczy  AVG  oraz  informacji  nadsyłanych  przez  członków  społeczności  AVG. 
Oprogramowanie sprawdza każdą stronę internetową w czasie rzeczywistym, jeszcze zanim 
zostanie  ona  otwarta,  i  w razie  zagrożenia  ostrzega użytkowników,  aby powstrzymali  się 
przed jej otwarciem. 
Więcej

Przenośne nośniki danych groźne w Polsce i w całej Europie
Do najczęstszych powodów infekcji  komputerów w Polsce i  w Europie należy nieostrożne 
posługiwanie się przenośnymi nośnikami danych, takimi jak pendrive’y czy dyski USB - wynika 
ze statystyk laboratorium antywirusowego firmy ESET.
Mimo że w Polsce najczęściej atakującym zagrożeniem od wielu miesięcy pozostaje rodzina 
koni trojańskich wykradających loginy i hasła do gier sieciowych, eksperci zwracają uwagę na 
drugie  na  liście  zagrożenie  INF/Autorun,  atakujące  za  pośrednictwem  plików  autostartu 
nośników danych.  W rozprzestrzenianiu  się  tego  zagrożenia  pomagają  sami  użytkownicy,  
którzy wymieniając się pomiędzy sobą plikami, wykorzystują do tego celu nie tylko sieć, ale  
również przenośne nośniki danych – pendrive’y oraz dyski USB
Wetknięcie  w  port  USB  zainfekowanego  nośnika  kończy  się  zarażeniem  komputera  z 
systemem  Windows,  który  przekazuje  zagrożenie  każdemu  kolejnemu  pendrive’owi.  W 
efekcie w maju INF/Autorun był  przyczyną 8,86% infekcji  wykrytych w Polsce oraz 8,08% 
infekcji  zlokalizowanych  w  Europie.   ESET  uważa,  że  do  infekcji  INF/Autorun  dochodzi 
najczęściej  przypadkowo,  a  sam użytkownik  jest  nieświadomy zagrożenia,  jakie  na  niego 
czyha.
więcej

Serial „Lost” wykorzystywany do rozpowszechniania fałszywego antywirusa
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PandaLabs wykryło rozpowszechnianie się w wyszukiwarkach stron dystrybuujących fałszywy 
program  antywirusowy  MySecurityEngine.  Jako  przynętę  jego  twórcy  zastosowali  ostatni 
odcinek serialu „Lost”.
Jeśli ktoś szuka w internecie informacji na temat serialu „Lost”, np. wiadomości o ostatnim 
odcinku  lub  sposobie  obejrzenia  go  w  sieci,  może  trafić  na  odnośniki  do  perfekcyjnie 
wypozycjonowanych  fałszywych  stron  internetowych.  Po  kliknięciu  takiego  odnośnika 
użytkownik jest proszony o zaakceptowanie pobrania kodeka, w wyniku czego instalowany 
jest fałszywy program antywirusowy.
więcej

Programy Adobe pod obstrzałem
Programy firmy Adobe  są  obecnie  głównym celem cyberprzestępców na całym świecie  - 
wynika z raportu firmy Kaspersky Lab „Zagrożenia dla bezpieczeństwa informatycznego w 
pierwszym kwartale 2010”. Jest to spowodowane popularnością tych produktów, a także ich 
obecnością na różnych systemach.
Pośród  ogromnej  ilości  wykrytych  exploitów  najbardziej  popularna  była  rodzina 
Exploit.Win32.Pdfka, która stanowiła 42,97% tego typu szkodników. Exploity te wykorzystują 
luki występujące w programach Adobe Reader i Adobe Acrobat.
więcej

Threat Watch poinformuje użytkowników gadżetów Apple o zagrożeniach
W App Store pojawiła się aplikacja firmy Trend Micro o nazwie Threat Watch, przeznaczona 
do urządzeń iPhone, iPod touch oraz iPad. Jej zadaniem jest informowanie użytkowników 
produktów Apple o zagrożeniach i atakach cyberprzestępców. Aplikacja Threat Watch jest 
bezpośrednio  połączona  z  TrendWatch  –  centrum  zasobów  i  informacji  Trend  Micro. 
Aplikacja Threat Watch dostarcza informacji ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Środkowego 
Wschodu. Producent udostępnił ponad 30 filmów edukacyjnych o zagrożeniach, jakie czyhają 
w internecie. Wiadomość o nowym zagrożeniu lub luce w zabezpieczeniach sygnalizowane 
jest poprzez informacje na ekranie głównym programu.
Więcej

Prywatność nie na wymianę
Zdecydowana większość internautów nie wymieniłaby dostępu do swoich danych osobowych 
za darmowe usługi w sieci. Z drugiej jednak strony szybko maleje odsetek osób poważnie 
traktujących ich ochronę.
W  kontekście  boomu  na  Web  2.0  coraz  częściej  mamy  do  czynienia  z  zagadnieniami 
dotyczącymi prywatności. Po części wynika to z charakteru powstałych w sieci serwisów, po 
części  jednak  jest  wynikiem  naszych  działań,  nie  zawsze  do  końca  przemyślanych.  
Umieszczanie przez nas w różnego rodzaju serwisach ogromnych ilości informacji, nierzadko 
bardzo prywatnych, sprawia, że konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony.
Najwięcej  problemów  z  tym  zagadnieniem  mają  największe  firmy,  utrzymujące,  że  tylko 
dzięki  dostępowi  do  prywatnych  danych  internautów  są  w  stanie  świadczyć  najwyższej 
jakości usługi. I zapewnić swój finansowy byt. Ten bowiem w największej mierze zależy od 
firm, które oczekują coraz bardziej skutecznych reklam. I tutaj koło się zamyka.
O ile internauci są w stanie zaakceptować oglądanie reklam w zamian za bezpłatny dostęp do 
serwisu (w przeprowadzonej  przez eMarketer  ankiecie za  taką  opcją opowiedziało  się  47 
procent badanych), brak możliwości wspólnej rozrywki (43 procent) czy też brak dostępu na 
większej liczbie urządzeń (40 procent), o tyle na naruszenie swojej prywatności w tym celu 
zgadza się zaledwie 13 procent osób.
Więcej

Komputerowy wirus w człowieku. Groźne? (wideo)
Dr  Mark  Gasson  określa  siebie  jako  pierwszego  człowieka,  który  wstrzyknął  sobie 
komputerowego  wirusa.  Jego  zdaniem  udało  się  udowodnić,  że  w  przyszłości  wirtualne 
szkodniki naprawdę zaszkodzą ludziom. Badania krytykuje jednak firma Sophos, która uważa 
dokonanie Gassona za "sianie paniki".
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Tak naprawdę Mark Gasson nie mógł wstrzyknąć sobie komputerowego wirusa, ale umieścił  
go  na  urządzeniu,  które  znajduje  się  w  jego  ciele.  Tym  urządzeniem  był  układ  RFID 
wszczepiony do ręki Gassona w ubiegłym roku. 
Ten układ daje naukowcowi dostęp do zabezpieczonych budynków University of Reading i  
pozwala  na  korzystanie  z  telefonu  komórkowego.  Prostsze  rozwiązania  tego  typu  są  już 
stosowane do identyfikowania zagubionych zwierząt. 
Mark  Gasson  z  kolegami  stworzył  wirusa  dla  swojego  układu  RFID  i  zainstalował  go  na 
urządzeniu.  W czasie  odwiedzin  w laboratorium wirus  zaimplementował  się  w centralnej 
bazie danych, a potem był w stanie infekować karty identyfikacyjne używane przez kolegów 
Gassona. 
Więcej

Specjaliści ostrzegają przed nową falą zombie
Na przełomie kwietnia i maja liczba aktywnych komputerów zombie wzrosła z 8 do 15 mln -  
ostrzegają  eksperci  z  firmy G Data  Software.  Największy odsetek zainfekowanych maszyn 
należy do naszych sąsiadów z zachodniej granicy i mieszkańców Indii.
Przed  nami  walka  z  kolejnymi  próbami  destabilizacji  pracy  systemów  komputerowych, 
masowej wysyłki spamu oraz infekcji niezabezpieczonych stacji roboczych - komentuje Łukasz 
Nowatkowski, dyrektor techniczny G Data Software.
Jego  zdaniem  za  tak  duży  przyrost  komputerów  zombie  odpowiedzialni  są  użytkownicy, 
którzy bagatelizują zagrożenia czyhające na nich w internecie. Nieświadomi infekcji własnego 
komputera stanowią niebezpieczeństwo nie tylko dla samych siebie,  ale i  dla  pozostałych 
użytkowników sieci - uważa Nowatkowski
Więcej

Script kiddies grasują na Twitterze
Wystarczy  kilka  kliknięć  myszką,  aby  utworzyć  szkodliwy  kod  pozwalający  na  zmienianie 
zainfekowanych komputerów w zombie, których połączenie utworzy botnet kontrolowany za 
pomocą konta  na Twitterze.  Tak działa  TwitterNET Builder  -  narzędzie  hakerskie  wykryte 
przez specjalistów firmy Kaspersky Lab.
Aktualnie istnieją dwie wersje programu TwitterNET Builder.  Pierwsza z nich wykorzystuje 
szkodliwe polecenia ze stałymi nazwami. Druga natomiast pozwala użytkownikom zmieniać 
nazwy  poleceń,  co  utrudnia  zidentyfikowanie,  z  których  kont  Twittera  kontrolowane  są 
botnety. Aplikacja jest darmowa, chętnie więc używają jej nowicjusze (z ang. script kiddies).
Jak zauważają specjaliści ds. bezpieczeństwa, zainteresowanie Twitterem wśród przestępców 
wciąż rośnie. Od połowy marca coraz popularniejsza staje się kradzież danych pozwalających 
na  uzyskanie  dostępu  do  kont  Twittera  oraz  umieszczanie  w  tym  serwisie  szkodliwych 
odnośników.  Obserwujemy  także  wzrost  tendencji  do  handlowania  tymi  danymi  -  mówi 
Costin Raiu, ekspert z Kaspersky Lab, członek Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT).
więcej

Facebook, Twitter i inne social media wysyłają nasze dane firmom zewnętrznym
Informacje pozwalające nas zidentyfikować wysyłane są podmiotom zewnętrznym. Facebook 
twierdzi,  że  w  wyniku  błędu,  inne  serwisy  społecznościowe  nie  uznają  danych  swoich 
użytkowników za  dane osobowe,  gdyż nie  wymagają  podawania  prawdziwych informacji. 
Problem jest jednak poważny.
Nie jest niczym nadzwyczajnym, że podczas kliknięcia w baner reklamowy znajdujący się na 
jakiejś stronie informacje o adresie jego pochodzenia przekazywane są reklamodawcy. Ma to 
na  celu  określenie  skuteczności  kampanii.  Problemy mogą  się  pojawić  w momencie,  gdy 
razem z tą informacją wysyłane są inne, dotyczące konkretnych użytkowników. Jak informuje 
The Wall Street Journal, tak się właśnie dzieje w przypadku serwisów społecznościowych.
Korzystanie  z  nich  możliwe  jest  po  zalogowaniu.  Klikając  w  wyświetlające  się  reklamy, 
nieświadomie wysyłamy dane umożliwiające naszą identyfikację. Adres strony internetowej, 
z której nastąpiło przejście, zawiera bowiem najczęściej numer profilu, a nawet prawdziwe 
imię i nazwisko (jak to jest chociażby w przypadku Facebooka).
Więcej
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Atak phishingowy na użytkowników neostrady
W ostatnich dniach wzmogła się fala e-maili służących wyłudzaniu poufnych danych, których 
celem  są  osoby  korzystające  z  usług  dostępu  do  internetu  oferowanych  przez 
Telekomunikację Polską.
Phisherzy pod pozorem „aktualizacji  bazy danych” proszą o podanie m.in. nazwy konta e-
mail,  adresu  e-mail  oraz  hasła(!).  Przypominam,  że  TP  nigdy  nie  prosi  o  przekazanie  
wrażliwych  danych  drogą  mailową  -  pisze  na  blogu  technologicznym  TP  Rafał  Jaczyński, 
Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Systemów Teleinformatycznych.
Jako nadawca figurował SERVICE weryfikacji serwera lub Weryfikacja Service, a czasem po 
prostu service.  Adresy mailowe,  z których przychodziła  korespondencja,  nie przypominały 
adresów wykorzystywanych przez  Telekomunikację  Polską.  W polu  „Temat”  widniał  tekst 
WERYFIKACJA NEOSTRADA albo Zweryfikuj konto. 
Więcej

Tysiące ofiar "najseksowniejszego wideo w historii"
Na tysiącach profili użytkowników Facebooka pojawiły się odnośniki do fałszywego nagrania, 
opisanego jako "najseksowniejsze wideo w historii" - ostrzegają eksperci firmy Sophos.
Postom zachęcającym do kliknięcia w link towarzyszy obraz, który wydaje się być miniaturą 
filmu przedstawiającego kobietę ubraną w skąpą spódniczkę podczas ćwiczeń na rowerze 
treningowym.
Kliknięcie na rzekomą miniaturę powoduje wyświetlenie komunikatu o braku odpowiedniego 
oprogramowania,  niezbędnego  do  uruchomienia  wideo.  To  sztuczka,  która  ma  na  celu  
nakłonić użytkownika do zainstalowania adware - oprogramowania, które będzie go nękać 
reklamami. Podstępna aplikacja umieści powyższą wiadomość także na kontach wszystkich 
jego znajomych.
Więcej

Zainfekowane pliki PDF najpopularniejszym zagrożeniem kwietnia
Ranking szkodników opracowany przez ekspertów G Data SecurityLab potwierdza  wnioski 
innych  producentów  zabezpieczeń:  cyberprzestępcy  coraz  chętniej  wykorzystują  luki  w 
oprogramowaniu firmy Adobe, a zapoczątkowany w ubiegłym roku trend przybiera na sile.
Według analiz G Data Software wśród złośliwych programów kwietnia niekwestionowanym 
liderem  okazał  się  szkodnik  JS:Pdfka-OE  przenikający  do  systemu  za  pomocą  luki  w 
oprogramowaniu  Adobe  Reader.  Zamieszczone  obok  zestawienie  najpopularniejszych 
szkodników  minionego  miesiąca  dobrze  ilustruje  dynamikę  działania  cyberprzestępczego 
świata:  nowo  wykryte  błędy  zabezpieczeń  natychmiast  zostają  wykorzystane  do 
rozpowszechniania złośliwego kodu, co bezpośrednio wpływa na ich popularność w danym 
miesiącu.
Więcej

Prywatność: przeglądarka zostawia "odciski palców"
Informacje, jakie przeglądarki  przekazują stronom WWW, mogą mieć charakter unikalny - 
uważa Electronic Frontier Foundation (EFF), która przeprowadziła badania w tym zakresie.  
Według  fundacji  nawet  8  na  10  przeglądarek  da  się  łatwo rozpoznać,  co  oczywiście  nie  
sprzyja prywatności użytkowników.
Fundacja znana z działań na rzecz ochrony prywatności opublikowała dokument z wynikami 
eksperymentu  przeprowadzonego  na  ochotnikach  odwiedzających  stronę 
http://panopticlick.eff.org. 
Wspomniana strona - jak wiele innych witryn - zbierała pozornie niegroźne dane dotyczące 
odwiedzających, np. informacje o wersjach przeglądarek, o systemach operacyjnych, strefach 
czasowych,  wtyczkach,  z  jakich  korzystają  użytkownicy,  zainstalowanych  czcionkach, 
rozdzielczości ekranu i in. 
Każda  z  tych  danych  osobno  nie  może  być  uznana  za  daną  zagrażającą  prywatności.  A 
wszystkie razem? EFF we wspomnianym raporcie podaje, że 84% konfiguracji ma charakter 
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unikalny, możliwy do zidentyfikowania. Przeglądarki  z wtyczkami Flash lub Java są jeszcze 
łatwiejsze  w śledzeniu  -  94% z  nich  ma unikalną konfigurację.  Ogółem w eksperymencie 
uczestniczyło ponad 470 tys. przeglądarek.
Więcej

Facebook jednym z najpopularniejszych celów phisherów
Odsetek spamu w ruchu pocztowym w I kwartale br. wynosił średnio 85,2%, odsyłacze do 
stron phishingowych wykryto tylko w 0,57% wiadomości. Ponad połowa wszystkich ataków, 
jak  zwykle,  dotyczyła  systemu  płatności  PayPal.  Niespodziewanie  jednak  czwarte  miejsce 
przypadło serwisowi społecznościowemu Facebook.
Po raz pierwszy, od czasu gdy zaczęliśmy monitorowanie, zaobserwowaliśmy tak ogromną 
liczbę ataków na portale społecznościowe - piszą w raporcie jego autorki Daria Gudkowa, 
Jelena Bondarenko i Maria Namiestnikowa z Kaspersky Lab. Skradzione konta służą przede 
wszystkim do rozprzestrzeniania spamu. Ponadto cyberprzestępcy zyskują dostęp do danych 
umieszczonych  w  profilach  użytkowników,  których  konta  zostały  przejęte,  a  częściowo 
również do danych ich znajomych.
więcej

Nowa metoda ataku omija zabezpieczenia antywirusowe
Specjaliści  z  matousec.com  zaprezentowali  metodę  umożliwiającą  obejście  każdego 
przetestowanego przez nich oprogramowania antywirusowego. Lista 34 podatnych na atak 
aplikacji obejmuje rozwiązania wszystkich renomowanych producentów zabezpieczeń, takich 
jak  Symantec,  McAfee,  Kaspersky  Lab,  Trend  Micro,  Sophos  itd.  Co  ciekawe,  antywirus 
giganta z Redmond - Microsoft  Security  Essentials  -  okazał  się  odporny na wykorzystanie  
odkrytego przez badaczy błędu.
Zastosowana przez ekspertów metoda polega na ataku przez podmianę argumentów (ang.  
argument  switch  attack),  nazwanym  KHOBE.  Jest  to  akronim  od  Kernel  Hook  Bypassing 
Engine,  co oznacza  mechanizm obejścia  z  zastosowaniem punktów zaczepienia  w jądrze.  
Metodę przetestowano w systemach Windows XP SP3 oraz Windows Vista SP1 (wersja 32-
bit).
więcej

Ataki pod pozorem ochrony
Najbardziej  popularni  producenci  programów  zabezpieczających  już  teraz  spotykają  się  z 
sytuacją, że scareware przypomina ich produkty nie tylko z nazwy, ale także poprzez szatę  
graficzną.  Podobne  kolory,  identyczne  rozmieszczenie  ikon.  Nawet  doświadczona  osoba 
mogłaby mieć problem z rozróżnieniem, który program jest prawdziwy - uważa Maciej Ziarek, 
analityk zagrożeń firmy Kaspersky Lab.
Dlaczego  fałszywe  programy  antywirusowe  odnoszą  taki  sukces?  Przyczyn  jest  kilka.  Po 
pierwsze i najważniejsze - socjotechnika. To na niej opiera się cały proceder. Jest to sztuka 
manipulacji człowiekiem, wywierania na nim wpływu w taki sposób, by stał się podatny na 
wszelkiego  typu  sugestie.  Wszystko  sprowadza  się  do  odpowiedniego  zaprezentowania 
faktów (w tym przypadku rzekomej infekcji)  i pokierowania konkretną osobą dla własnych 
korzyści (zakup drogiej licencji przez ofiarę).
Fałszywe  programy  antywirusowe  wyglądają  bardzo  profesjonalnie.  Zarówno  ich  oprawa 
graficzna, jak i możliwość konfiguracji, wzbudzają zaufanie i sprawiają, że użytkownik nie jest  
świadomy zagrożenia.
więcej

Jak sprawdzić, czy komputer nie został zainfekowany i jak oczyścić go z 
wirusów.

Nie wszyscy wiedzą, że cyberprzestępcy nie tworzą już wymyślnych programów świadczących 
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o ich obeznaniu z systemem, mających uprzykrzyć życie potencjalnej  ofierze,  np.  poprzez 
wysuwanie  i  wsuwanie  tacki  napędu  CD/DVD,  zmianę  tapety  czy  irytujące  dźwięki.  Od 
dłuższego czasu motorem ich działania jest zysk, a jednym ze sposobów jego osiągnięcia jest  
kradzież poufnych danych, w tym loginów i haseł do systemów bankowości elektronicznej, 
informacji  o  kartach  kredytowych  itp.  Z  raportu  firmy  Symantec 
(http://di.com.pl/porady/32342.html) wynika, że w 2009 roku aż 89 proc. ataków miało na 
celu pozyskanie danych, które następnie były przedmiotem handlu w internecie. Przykładowa 
cena jednej karty kredytowej wahała się od 85 centów do 30 dolarów. Łącznie oszuści na 
czarnorynkowych  forach  dyskusyjnych  handlowali  danymi  o  wartości  kilkuset  milionów 
dolarów.

Tworzone  przez  nich  programy przenikają  do  systemu niezauważalnie,  a  ich  liczba  wciąż 
wzrasta – w ubiegłym roku stworzono 2,8 miliona nowych szczepionek na złośliwy kod, co w 
stosunku do roku 2008 stanowi wzrost  o 71 proc. Co gorsza,  każdy użytkownik internetu 
może  nieświadomie  działać  jako  „wspólnik”  przestępców  –  wystarczy,  że  uda  im  się 
potajemnie  wprowadzić  do pamięci  komputera  program, dzięki  któremu będą mogli  nim 
zdalnie  sterować.  Tak  powstają  botnety  –  sieci  zainfekowanych  komputerów, 
wykorzystywane do nielegalnej działalności, takiej jak rozsyłanie spamu czy ataki DoS (z ang.  
„odmowa usługi”).  Przykładowo, robak Conficker,  który do dziś utrzymuje się w czołówce 
rankingów,  wykorzystując  niezałataną  lukę  w  zabezpieczeniach  Windowsa,  zdołał  zarazić 
około 6,5 miliona systemów (http://di.com.pl/news/30958.html).  A nie  jest  to  największa 
znana  sieć  komputerów-zombie.  Botnet  Mariposa,  którego  twórcy  zostali  zatrzymani  na 
początku marca, składał się z 13 milionów zainfekowanych maszyn znajdujących się w 190 
krajach  (http://di.com.pl/news/30669.html).  Powstaje  pytanie,  jak  sprawdzić,  czy  nasz 
komputer nie padł ofiarą cyberprzestępców i nie dołączył do żadnej sieci.

Jedną  z  podstawowych  zasad  użytkownika  bankowości  elektronicznej  powinno  być 
korzystanie  z  aplikacji  typu  Internet  Security.  Pekao24  udostępnia  swoim  klientom 
bezpłatne, sześciomiesięczne wersje oprogramowania renomowanych producentów, takich 
jak F-Secure, Panda Security, Quick Heal Technologies, G Data Software oraz Softwin, który 
oferuje programy pod marką Bit Defender. Można je pobrać po zalogowaniu się do serwisu 
PekaoInternet  (na  „Stronie  głównej  klienta”  należy  wybrać  link  „Oprogramowanie 
antywirusowe" znajdujące się w sekcji  „Oferty specjalne”).  Po upływie okresu testowania 
istnieje  możliwość  zakupu  aplikacji  po  preferencyjnych  cenach.  Tego  typu  programy 
zapewniają  kompletną  ochronę  przed  wirusami,  robakami  takimi,  jak  Conficker,  koniami 
trojańskimi,  oprogramowaniem  szpiegowskim  (spyware)  oraz  rootkitami,  które  maskują 
siebie  i  inne  szkodniki  zainstalowane  na  komputerze  ofiary.  Są  wyposażone  w  zapory 
ogniowe  (firewall)  chroniące  przed  atakami  z  zewnątrz,  a  także  moduły  filtrujące  spam, 
zapobiegające  atakom  phishingowym,  blokujące  strony  internetowe,  które  służą  do 
wyłudzania poufnych danych lub rozpowszechniają szkodliwe oprogramowanie. Warunkiem 
poprawnego działania każdej z tych aplikacji jest regularna aktualizacja sygnatur wirusów – 
dzięki temu program odpowiednio zareaguje na nowe zagrożenia usiłujące przeniknąć z sieci  
do komputera. W styczniowym biuletynie Bezpieczny Internet, przygotowanym dla Pekao24 
przez redakcję Dziennika Internautów, można zapoznać się z instrukcją instalacji i konfiguracji  
programu F-Secure Internet Security 2010.
 (https://www.pekao24.pl/MCP/client/logon/specjalnie_dla_uzytkownikow_pekao24.html). 
Inne aplikacje zabezpieczające można pobrać z działu Programy DI
(http://di.com.pl/programy/kategoria/19,Bezpieczenstwo.html).

Może  się  jednak  zdarzyć,  że  komputer  zostanie  przejęty  przez  cyberprzestępców   mimo 
zainstalowanej ochrony antywirusowej. Podejrzenia powinny wzbudzić wszelkie nietypowe 
zachowania systemu, np. spowolnienie jego działania. Na uwagę zasługuje przedłużające się 
mruganie diod kontrolnych twardego dysku lub karty sieciowej w sytuacji, gdy użytkownik nie 
korzysta z komputera. Może to świadczyć o aktywności szkodliwego oprogramowania, które 
wykonuje jakieś operacje bez jego wiedzy. Warto w takim przypadku uruchomić Menedżera 
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zadań Windows. Osiągniemy to, naciskając na klawiaturze klawisze [Ctrl], [Shift] i [Esc]. W 
zakładce „Wydajność” możemy sprawdzić obciążenie procesora, a w zakładce „Sieć” – ruch 
sieciowy. Jeżeli wszystkie programy są wyłączone, a interesujące nas wartości nie oscylują w 
okolicach zera, to znaczy, że komputer może być zainfekowany.

Innym symptomem infekcji  może być pojawienie się w pliku Hosts dodatkowych wpisów, 
które  mogą  powodować  np.  przekierowanie  użytkownika  na  stronę  sfałszowaną  przez 
cyberprzestępców po wpisaniu przez niego określonego adresu w pasku przeglądarki – celem 
będzie  oczywiście  wyłudzenie  poufnych  danych.  Plik  Hosts  znajdziemy  w  katalogu 
Windows\System32\Drivers\etc  (można  go  otworzyć  w  każdym  edytorze  tekstu,  np.  w 
Notatniku).  Podejrzenia powinny wzbudzić  wszystkie wpisy,  które nie rozpoczynają się od 
znaku #, zawierające inny ciąg znaków, niż 127.0.0.1 localhost lub ::1 localhost.
Co zrobić,  jeśli  podejrzewamy,  że  komputer  został  zainfekowany? W pierwszej  kolejności  
możemy  go  przeskanować  naszym  rozwiązaniem  Internet  Security  po  obowiązkowym 
zaktualizowaniu bazy  danych wirusów. Przydatne będzie  uruchomienie  systemu w trybie 
awaryjnym (Safe  Mode).  Tryb  awaryjny  wykorzystuje  minimalny  zestaw  sterowników 
urządzeń i usług, istnieje więc pewne prawdopodobieństwo, że szkodliwe oprogramowanie 
nie  zostanie  w  nim  załadowane  i  uda  nam  się  je  usunąć.  Najprostszym  sposobem  na 
uruchomienie tego trybu jest naciśnięcie klawisza [F8]  w momencie startu komputera. W 
systemie Windows 7 wyświetli nam się następujące menu:



Domyślnie podświetloną pozycją będzie „Napraw komputer” (w wersji anglojęzycznej „Repair 
Your  Computer”).  Za  pomocą  strzałki  na  klawiaturze  zaznaczamy „Tryb  awaryjny”  („Safe  
Mode”) i wciskamy [Enter]. Istnieje też możliwość uruchomienia trybu awaryjnego z obsługą  
sieci („Safe Mode with Networking”). W przypadku starszych wersji Windowsa postępujemy 
analogicznie.

Jeśli  uruchomiliśmy  tryb  awaryjny  z  obsługą  sieci,  będziemy mogli  skorzystać  nie  tylko  z  
naszego  oprogramowania  antywirusowego,  ale  też  narzędzi  dostępnych  online, żeby 
posłużyć się nimi, trzeba zgodzić się na ściągnięcie z internetu pewnych składników, co może 
potrwać dłuższą chwilę, jeśli mamy słabe łącze. Większość skanerów da się uruchomić tylko w 
Internet  Explorerze,  zdarzają  się  jednak  chlubne  wyjątki,  np.  rozwiązanie  firmy  ESET 
obsługuje wszystkie popularne przeglądarki. Warto też wiedzieć, że niektóre z nich pozwalają 
jedynie na przeskanowanie dysków, ale nie usuwają znalezionych zagrożeń. Poniżej można 
znaleźć listę skanerów, które umożliwiają oczyszczenie komputera z wirusów:

• ESET Online Scanner (http://www.eset.com/online-scanner),
• Trend Micro HouseCall  (http://housecall.trendmicro.com/housecall7),
• Panda ActiveScan (http://www.pandasecurity.com/activescan/index),
• F-Secure Online Virus Scanner (http://www.f-

secure.com/en_EMEA/security/tools/online-scanner),
• BitDefender QuickScan (http://quickscan.bitdefender.com),
• ArcaVir Skaner Online (https://www.arcabit.pl/skaner_on_line),
• Windows Live OneCare (http://onecare.live.com/site/pl-PL/default.htm?mkt=pl-PL),
• Emsisoft Web Malware Scanner (http://www.emsisoft.com/en/software/ax),
• Rising  Online  Scanner  (http://www.rising-global.com/products/online-scanner-

intro.html).

Jeżeli  poszukiwania  szkodliwego  oprogramowania  w  trybie  awaryjnym  nie  przyniesie 
pożądanych rezultatów, warto sięgnąć po płytę CD/DVD z zainstalowanym na niej systemem 
operacyjnym. W internecie  znajdziemy kilka  darmowych  dystrybucji  Live CD opartych  na 
środowisku Linux (http://di.com.pl/news/29119.html). Występują głównie w postaci obrazu 
ISO, który należy pobrać na dysk, a potem nagrać na płytę. Na uwagę zasługuje rozwiązanie 
przygotowane przez firmę AVG Technologies, adresowane zarówno do początkujących, jak i 
zaawansowanych  użytkowników  (http://di.com.pl/news/30825.html).  Zawiera  ono  zestaw 
narzędzi administracyjnych, w tym funkcję przywracania systemu uszkodzonego działaniem 
wirusów.  Użytkownik  może  przeprowadzić  kompleksowe  skanowanie  dysków  pod  kątem 
szkodliwego  oprogramowania  i  przywrócić  bezpieczne  połączenie  z  siecią.  Jeśli  to  nie 
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wystarczy, na forum SearchEngines.pl można znaleźć bezpośrednie linki do rozwiązań Live CD 
przygotowanych przez innych producentów aplikacji zabezpieczających, część z nich posiada 
polskie  wersje  językowe  (http://www.searchengines.pl/Bootowalne-antywirusowe-CD-
t112329.html).

Warto podkreślić, że korzystanie z Linuksa na Live CD jest naprawdę łatwe. Wystarczy włożyć 
płytę  do  napędu  CD/DVD  i  zrestartować  komputer.  Jeżeli  rozwiązanie  nie  uruchomi  się, 
należy  zmienić  w  BIOS-ie  kolejność  sprawdzania  napędów  w  poszukiwaniu  systemu 
operacyjnego. W tym celu naciskamy na klawiaturze klawisz, którego nazwa pojawi się na 
ekranie startowym podczas rozruchu – najczęściej będzie to [F2] lub [F10], ale niekoniecznie.

W sekcji „Advanced BIOS Features” szukamy menu o nazwie „Boot”. Aby komputer ładował 
system z nagranej przez nas płyty,  funkcję pierwszego sprawdzanego napędu („First  Boot 
Device”)  przydzielamy  używanemu  przez  nas  (najprawdopodobniej  będzie  to  „CDROM”, 
nazwy  wpisów  w  poszczególnych  wersjach  BIOS-u  mogą  się  trochę  od  siebie  różnić). 
Zatwierdzamy zmianę i ponownie restartujemy komputer.
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W  większości  przypadków  po  starcie  systemu  można  będzie  od  razu  skorzystać  z 
oprogramowania  antywirusowego.  Przed  skanowaniem  należy  oczywiście  zaktualizować 
sygnatury  wirusów.  Nawet  najbardziej  zainfekowany  komputer  ma  szansę  zostać  w  ten 
sposób oczyszczony.

PekaoToken – nowoczesna, bezpieczna metoda autoryzacji

Praktycznie wszystkie polskie banki stosują dwustopniowy poziom zabezpieczeń. Nie inaczej 
jest  w  przypadku  Pekao24  –  aby  zalogować  się  do  rachunku,  należy  podać  hasło,  żeby 
natomiast  potwierdzić  transakcję,  użytkownik  może  posłużyć  się  6-cyfrowym  „hasłem”  z 
karty kodów jednorazowych, kodem SMS albo kodem wygenerowanym przez PekaoToken. 
Bez wątpienia najbezpieczniejszą metodą autoryzacji jest użycie PekaoTokena, aplikacji typu 
challenge-response (pytanie-odpowiedź)  instalowanej  w  telefonie  komórkowym.  Pekao24 
stosuje ją od połowy lutego br. (http://di.com.pl/news/30356.html).

W przypadku nowych klientów jest to domyślnie oferowana metoda potwierdzania operacji.  
Dotychczasowi klienci, którzy nie korzystają z PekaoTokena, w każdej chwili  mogą zmienić  
sposób  autoryzacji  w  serwisie  PekaoInternet  (w  sekcji  „Ustawienia”),  u  konsultanta 
TelePekao  lub  w  dowolnym  oddziale  banku.  Strona 
http://pekao.com.pl/indywidualni/bankowosc_elektroniczna/pekaotoken umożliwia 
sprawdzenie,  czy  używany  przez  nas  model  telefonu  komórkowego  obsługuje  aplikację 
PekaoToken.  Warto  wiedzieć,  że  ma  ona  niewielkie  wymagania  techniczne  –  wystarczy 
telefon  z  obsługą  aplikacji  napisanych  w  języku  Java  oraz  dostępem  do  internetu 
(generowanie  kodów  odbywa  się  w  trybie  offline,  połączenie  z  siecią  jest  potrzebne  do 
pobrania PekaoTokena na telefon). Aplikacja zajmuje zaledwie 300 kB pamięci.

Warto  z  niej  korzystać  przede  wszystkim  ze  względów  bezpieczeństwa  –  każdy  kod 
wygenerowany  przez  PekaoToken  jest  unikalny  i  powiązany  tylko  z  jedną  transakcją 
zleconą w PekaoInternet, a dostęp do aplikacji chroniony jest indywidualnym kodem PIN. 
Rozwiązanie jest odporne na takie metody nieuprawnionego zdobywania poufnych danych, 
jak phishing i pharming. Phisherzy starają się, by rozsyłane przez nich e-maile wyglądały jak  
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korespondencja z banku. Użytkownik, który da się zwieść i kliknie w podany przez nich link, 
zostanie  skierowany  na  fałszywą  stronę  imitującą   prawdziwą  witrynę  banku 
(http://di.com.pl/news/28161.html).  W  przypadku  osób  korzystających  z  PekaoTokena 
prośba o podanie wygenerowanego kodu nic nie da – potwierdzenie konkretnego przelewu 
wiąże  się  bowiem  z  wprowadzeniem do  aplikacji  wezwania  (  4  ostatnich  cyfr  z  numeru 
rachunku odbiorcy i 4 cyfr wyświetlonych w serwisie PekaoInternet). Przeprowadzenie ataku 
uwzględniającego ten fakt nie jest łatwe.

Pharming  różni  się  od  phishingu  właściwie  tylko  tym,  że  przekierowanie  użytkownika  na  
fałszywą stronę odbywa się automatycznie. Jeśli oszustowi uda się zamienić na komputerze 
użytkownika wpisy dotyczące serwerów DNS, to konieczność kliknięcia przez niego w link 
zostanie  wyeliminowana.  Wystarczy,  że  użytkownik  wpisze  adres  banku  w  pasku 
przeglądarki,  a  DNS  „przetłumaczy”  go  na  IP,  który  wskaże  serwer  atakującego,  gdzie 
umieszczona będzie sfałszowana strona. Korzystanie z PekaoTokena również ten atak czyni  
niegroźnym.

Rozwiązanie  oferowane  przez  Pekao24  chroni  także  przed  bardziej  zaawansowanymi 
atakami,  do  których  należą  man-in-the-middle oraz  man-in-the-browser.  Pierwszy  z 
wymienionych  ataków  polega  na  podsłuchu  i  modyfikacji  danych  przesyłanych  pomiędzy 
użytkownikiem a bankiem bez wiedzy którejkolwiek ze stron. Natomiast do ataku  man-in-
the-browser wykorzystuje się szkodliwe oprogramowanie aktywowane w momencie wejścia 
użytkownika na stronę banku. Aplikacja przejmuje wprowadzane przez niego poufne dane i 
przesyła je cyberprzestępcy. Użytkownicy PekaoTokena mogą się nie obawiać takich ataków.
Aplikacja  zasługuje  na  polecenie  również  ze  względu  na  prostotę  instalacji  i  obsługi.  Po 
wybraniu  PekaoTokena  jako  metody  autoryzacji  na  numer  telefonu  wskazany  przez 
użytkownika zostaje wysłana wiadomość z linkiem do pobrania aplikacji (WAP Push). Podczas  
pierwszego  uruchomienia  PekaoTokena  użytkownik  będzie  musiał  wprowadzić  kod 
aktywacyjny,  który  znajdzie  w  serwisie  PekaoInternet  (w  sekcji  „Ustawienia”).  Na  końcu 
trzeba utworzyć swój własny kod PIN chroniący aplikację przed nieautoryzowanym dostępem 
i już można z niej korzystać. W skrócie wygląda to tak, że użytkownik wprowadza do aplikacji  
wezwanie wygenerowane w systemie bankowości internetowej, a PekaoToken generuje kod, 
który należy wpisać w serwisie PekaoInternet, aby autoryzować konkretną transakcję. 

Na uwagę zasługuje jeszcze to, że za korzystanie z PekaoTokena  nie jest pobierana żadna 
opłata. Używanie aplikacji nie wymaga nawiązywania połączenia internetowego z bankiem. 
Połączenie z siecią konieczne jest tylko w przypadku pobierania i aktywacji PekaoTokena, a 
także zmiany ustanowionego wcześniej PIN-u (opłata za przesyłanie danych będzie wówczas 
zgodna z cennikiem operatora, z którego usług korzysta użytkownik).

Lipcowy  zestaw  aktualizacji  Microsoftu  przynosi  długo  wyczekiwane  łaty  dla  Centrum 
pomocy w Windows XP i kanonicznego sterownika ekranu w Windows 7. Pozostałe dwa 
biuletyny dostarczają poprawki dla pakietu Office. Niemal w tym samym czasie pojawiła się 
też  pierwsza publiczna wersja  beta  dodatku Service  Pack 1 dla  systemów Windows 7 i 
Windows Server 2008 R2.

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS10-042

Pierwszy z  biuletynów oznaczonych jako krytyczne łata lukę w Centrum pomocy i  obsługi 
technicznej  w  systemach Windows  XP i  Windows  Server  2003,  aktywnie  wykorzystywaną 
przez  cyberprzestępców.  Błąd  został  ujawniony  na  początku  czerwca  przez  Tavisa 
Ormandy'ego, pracownika firmy Google, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Microsoftu. 
Problem  występuje  w  implementacja  funkcji Whitelist,  która  umożliwia  sprawdzenie,  czy 
dokument  pomocy  pochodzi  z  wiarygodnego  źródła.  Wyświetlenie  na  komputerze  ofiary 
specjalnie  spreparowanej  strony  WWW może  skutkować zdalnym wykonaniem złośliwego 
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kodu.  Krążący  w  sieci  exploit  stanowi  zagrożenie  przede  wszystkim  dla  użytkowników 
Windowsa XP.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-043

Ten z kolei biuletyn umożliwia usunięcie znanego od dwóch miesięcy błędu w kanonicznym 
sterowniku ekranu (Canonical Display Driver) w 64-bitowych wersjach Windows 7 i Windows 
Server 2008 R2. Podstawowym warunkiem wykorzystania luki jest wcześniejsze uaktywnienie 
kompozycji  Aero  (w  Windows 7 jest  ona  uruchomiona  fabrycznie,  natomiast  w  Windows 
Server  2008  R2  trzeba  ją  samodzielnie  doinstalować).  Błąd  polega  na  nieprawidłowym 
przetwarzaniu informacji  skopiowanych z  trybu użytkownika do trybu jądra.  W większości  
scenariuszy osoba atakująca, której uda się wykorzystać tę lukę, może spowodować tylko, że 
zaatakowany  system  przestanie  odpowiadać  i  zostanie  automatycznie  ponownie 
uruchomiony.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-044

Instalując łatkę rozprowadzaną z tym biuletynem, usuniemy dwie luki  w zabezpieczeniach 
formantów ActiveX programu Microsoft Office Access. Obie pozwalają na zdalne wykonanie 
kodu,  jeśli  użytkownik  otworzy  specjalnie  spreparowany  plik pakietu  Office lub  wyświetli 
stronę sieci WWW, która uruchamia formanty ActiveX programu Access. Użytkownicy, których 
konta zostały  skonfigurowane w taki  sposób,  że  mają  niewielkie  uprawnienia  w systemie, 
ponoszą mniejsze ryzyko niż ci, którzy pracują z uprawnieniami administracyjnymi. Zagrożeni 
są posiadacze Microsoft Office 2003 oraz 2007.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS10-045

Ostatni  z  wydanych  w  tym  miesiącu  biuletynów,  oznaczony  jako  ważny,  pozwala 
wyeliminować lukę w zabezpieczeniach programu Microsoft Office Outlook. Jej wykorzystanie 
może skutkować zdalnym wykonaniem kodu, dzięki czemu osoba atakująca uzyska takie same 
uprawnienia,  jak  użytkownik  lokalny.  Łatkę  powinni  zainstalować  użytkownicy  pakietów 
Microsoft Office XP, 2003 i 2007.

(szczegółowe informacje)

Poprawki bezpieczeństwa do programów Microsoft

W czerwcu Microsoft opublikował 10 poprawek, które łatają 34 podatności – najwięcej, jak 
dotąd, w 2010 r. i tyle samo, co w październiku 2009 r., gdy wydano 13 łat 
usuwających 34 błędy w zabezpieczeniach (był to ówczesny rekord wszech czasów pod 
względem liczby usuwanych luk). Większość załatanych teraz dziur narażała 
użytkowników systemu Windows i pakietu MS Office na cyberataki z możliwością 
przejęcia pełnej kontroli nad komputerem włącznie. Na szczególną uwagę zasługuje 
aktualizacja Excela usuwająca aż 14 podatności znalezionych w tym oprogramowaniu.

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS10-033

Pierwsza poprawka, której nadano wskaźnik ważności „krytyczny”, usuwa dwie luki w 
zabezpieczeniach dekompresowania plików multimedialnych, występujące m.in. w 
bibliotekach Quartz.dll (DirectShow) i Asycfilt.dll (składnik COM). Pozwalają one na zdalne 
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wykonanie kodu pod warunkiem, że użytkownik otworzy spreparowany plik multimedialny 
lub odbierze specjalnie przygotowany strumień danych ze strony WWW. Osoba atakująca, 
której uda się wykorzystać te podatności, uzyska takie same uprawnienia, jak użytkownik 
lokalny. Na atak narażeni są posiadacze wszystkich wersji systemu Windows.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-034

Następny biuletyn oferuje zbiorczą aktualizację zabezpieczeń funkcji Killbit formantów ActiveX 
we wszystkich wersjach Windowsa. Łatane luki umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli 
użytkownik wyświetli za pomocą Internet Explorera specjalnie spreparowaną stronę WWW, 
która uruchomi określony formant ActiveX. Oprócz kompleksowego oprogramowania 
ochronnego użytkownicy komputerów powinni kierować się zdrowym rozsądkiem i unikać  
„ciemnych zaułków” internetu. Wskazany jest też pewien namysł przed otwarciem dokumentu  
lub kliknięciem w odnośnik – nawet jeżeli wydaje się, że pochodzą one od rodziny lub  
znajomych – komentuje Dave Marcus z McAfee Labs.

 (szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-035

Ta z kolei aktualizacja łata sześć luk w zabezpieczeniach wszystkich wersji przeglądarki 
Internet Explorer. Najpoważniejsze z usuwanych błędów związane są z uszkodzeniem pamięci 
i pozwalają na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik wyświetli specjalnie spreparowaną 
stronę WWW. Użytkownicy, których konta zostały skonfigurowane w taki sposób, że mają 
niewielkie uprawnienia w systemie, ponoszą mniejsze ryzyko niż ci, którzy pracują z 
uprawnieniami administracyjnymi.

(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS10-032

Pierwsza z poprawek oznaczonych jako ważne usuwa trzy luki w zabezpieczeniach 
sterowników trybu jądra systemu Windows. Umożliwiają one podniesienie uprawnień, jeśli 
użytkownik wyświetli zawartość zawierającą specjalnie spreparowaną czcionkę TrueType. 
Poprawką powinni zainteresować się użytkownicy wszystkich wersji Windowsa.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-036

Kolejna aktualizacja łata dziurę w zabezpieczeniach procedury sprawdzania poprawności 
obiektów COM w pakiecie Microsoft Office. Pozwala ona na zdalne wykonanie kodu, jeśli 
użytkownik otworzy odpowiednio spreparowany plik programu Excel, Word, Visio, Publisher 
lub PowerPoint. Microsoft zapewnia, że luki tej nie da się wykorzystać automatycznie, poprzez 
pocztę elektroniczną. Aby atak przeprowadzony w ten sposób powiódł się, użytkownik musi 
otworzyć załącznik. Poprawka przeznaczona jest dla pakietów MS Office 2003 oraz 2007.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-037

Luka usuwana po zainstalowaniu tej aktualizacji występuje w zabezpieczeniach sterownika 
OpenType Compact Font Format i umożliwia podniesienie uprawnień, jeśli użytkownik 
wyświetli zawartość zawierającą specjalnie spreparowaną czcionkę CFF. Z zamieszczonych w 
biuletynie informacji wynika, że nie jest możliwe wykorzystanie tej dziury w sposób zdalny lub 
przez użytkowników anonimowych. Na atak podatne są jednak wszystkie wersje systemu 
Windows.
(szczegółowe informacje)
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Biuletyn MS10-038
Wraz z tym biuletynem dostarczana jest aktualizacja usuwająca 14 luk w zabezpieczeniach 
programu Microsoft Office Excel. Najpoważniejsze z łatanych błędów pozwalają na zdalne 
wykonanie kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie spreparowany arkusz kalkulacyjny. 
Cyberprzestępca, któremu uda się wykorzystać jedną z tych podatności, może uzyskać takie 
same uprawnienia, jak użytkownik lokalny. Poprawkę powinni zainstalować użytkownicy 
oprogramowania MS Office 2002, 2003 i 2007 dla Windows, a także 2004 i 2008 dla Mac OSX.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-039
Kolejna aktualizacja eliminuje trzy luki w oprogramowaniu Microsoft SharePoint Services 3.0, 
Microsoft Office InfoPath 2003 i 2007, a także Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
Najpoważniejszy z usuwanych błędów umożliwia podniesienie uprawnień, jeśli osoba 
atakująca przekona użytkownika atakowanej witryny programu SharePoint do kliknięcia 
specjalnie spreparowanego łącza.

(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-040

Ta poprawka łata lukę w zabezpieczeniach programu Internet Information Services (IIS), która 
pozwala na zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik otrzyma specjalnie spreparowane 
żądanie HTTP. Osoba atakująca może w ten sposób przejąć kontrolę nad systemem, którego 
dotyczy podatność. Na atak narażeni są użytkownicy IIS 6.0, IIS 7.0 oraz IIS 7.5.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-041
Ostatni z wydanych w tym miesiącu biuletynów przynosi poprawkę usuwającą błąd w 
zabezpieczeniach platformy Microsoft .NET Framework. Umożliwia on naruszenie podpisanej 
zawartości XML bez wykrycia ataku. Atak nie powiedzie się, jeśli będzie ona przesyłana 
zabezpieczonym kanałem (np. SSL). Aktualizacja przeznaczona jest dla wszystkich wersji 
systemu Windows.
(szczegółowe informacje)

Microsoft opublikował w maju dwa biuletyny bezpieczeństwa o krytycznym stopniu 
ważności. Pierwszy dotyczy systemu Windows, drugi - pakietu biurowego MS Office, ciągle 
jednak niezałatana pozostaje luka umożliwiająca ataki typu XSS w SharePoincie.

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS10-030
Pierwszy z wydanych w tym miesiącu biuletynów usuwa dziurę w zabezpieczeniach 
programów Outlook Express, Poczta systemu Windows i Poczta usługi Windows Live. Może 
ona umożliwić zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik odwiedzi złośliwy serwer e-mail. 
Osoba atakująca, której uda się wykorzystać lukę, może uzyskać takie same uprawnienia, jak 
użytkownik lokalny, dlatego też użytkownicy, których konta zostały skonfigurowane tak, że 
mają niewielkie uprawnienia w systemie, ponoszą mniejsze ryzyko niż ci, którzy pracują z 
uprawnieniami administracyjnymi. Aktualizacją powinni zainteresować się posiadacze 
wszystkich wersji systemu Windows.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-031
Poprawka dostarczana wraz z tym biuletynem usuwa lukę w oprogramowaniu Microsoft 
Visual Basic for Applications. Pozwala ona na zdalne wykonanie kodu, jeśli aplikacja hosta 
otworzy i przekaże specjalnie spreparowany plik do środowiska uruchomieniowego. Jeśli 
użytkownik będzie wówczas zalogowany jako administrator, osoba atakująca uzyska pełną 
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kontrolę nad systemem - będzie wtedy mogła instalować programy, przeglądać, zmieniać i 
usuwać dane oraz tworzyć nowe konta z pełnymi uprawnieniami.
Aktualizację oznaczono jako krytyczną dla wszystkich wersji Microsoft Visual Basic for 
Applications SDK oraz aplikacji innych producentów, które wykorzystują ten program. Łatę 
powinni zainstalować również użytkownicy pakietów Microsoft Office XP, 2003 i 2007.
(szczegółowe informacje)

Microsoft opublikował w kwietniu 11 biuletynów bezpieczeństwa, łatając przy tym 25 
usterek, m.in. odkrytą przez Polaka dziurę w przeglądarce Internet Explorer oraz znaną od pół 
roku lukę w protokole SMB, na którą podatne są najnowsze systemy z rodziny Windows.

BIULETYNY KRYTYCZNE

Biuletyn MS10-019
Pierwsza z udostępnionych w tym miesiącu aktualizacji usuwa dwie dziury w usłudze 
Windows Authenticode Verification. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać jedną z nich, 
może uzyskać pełną kontrolę nad systemem, co pozwoli jej instalować programy, przeglądać, 
zmieniać i usuwać dane oraz tworzyć nowe konta z pełnymi uprawnieniami. Poprawką 
powinni zainteresować się użytkownicy wszystkich wersji systemu Windows.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-020

Na szczególną uwagę zasługuje załatanie odkrytej w listopadzie ubiegłego roku luki w 
protokole SMB (ang. Server Message Block) umożliwiającej zdalne zawieszenie systemów 
Windows 7 i Windows Server 2008 R2, np. za pomocą specjalnie spreparowanej strony, którą 
użytkownik otworzy w Internet Explorerze. Aktualizacja otrzymała wskaźnik ważności 
„krytyczny”, gdyż usuwa także inne błędy w zabezpieczeniach klienta SMB, w tym takie, które 
mogłyby zostać wykorzystane do zdalnego wykonania kodu. Na atak podatne są wszystkie 
wersje systemu Windows.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-025

Ta z kolei aktualizacja usuwa lukę w zabezpieczeniach programu Windows Media Services 
działającego w systemie Windows 2000 Server. Umożliwia ona zdalne wykonanie kodu, gdy 
osoba atakująca wyśle specjalnie spreparowany pakiet informacji transportowych. 
Standardowe domyślne konfiguracje zapór mogą pomóc w ochronie sieci przed atakami spoza  
przedsiębiorstwa - zapewniają przedstawiciele Microsoftu, dodając, że Windows Media 
Services jest opcjonalnym składnikiem systemu i domyślnie nie jest instalowany.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-026

Luka usuwana przez tę poprawkę występuje w zabezpieczeniach kodera-dekodera audio 
formatu MPEG Layer-3 firmy Microsoft. Może ona umożliwić zdalne wykonanie kodu, jeśli 
użytkownik otworzy specjalnie spreparowany plik AVI. Jeśli użytkownik będzie zalogowany 
jako administrator, osoba atakująca, która pomyślnie wykorzysta tę lukę, uzyska pełną 
kontrolę nad systemem. Aktualizacja przeznaczona jest dla systemów Windows 2000, XP, 
Server 2003, Vista oraz Server 2008.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-027
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Ostatni z biuletynów krytycznych dotyczy luki pozwalającej na zdalne wykonanie kodu, jeśli w 
programie Windows Media Player zostanie otwarta specjalnie spreparowana zawartość 
multimedialna umieszczona na złośliwej stronie WWW. Osoba atakująca, której uda się 
wykorzystać tę lukę, uzyska takie same uprawnienia, jak użytkownik lokalny. Błąd występuje w 
aplikacji Windows Media Player Seria 9 zainstalowanej na Windows 2000 i Windows XP.
(szczegółowe informacje)

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS10-021

Usuwane przez tę aktualizację luki w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwiają 
podniesienie poziomu uprawnień, jeśli osoba atakująca zaloguje się lokalnie i uruchomi 
specjalnie spreparowaną aplikację. Nie jest możliwe wykorzystanie luk w sposób zdalny ani 
przez użytkowników anonimowych - zapewniają autorzy biuletynu. Poprawka przeznaczona 
jest dla użytkowników wszystkich wersji Windowsa.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-022

Pod koniec marca, wyłamując się z comiesięcznego cyklu łatania swoich produktów, Microsoft 
opublikował zbiorczą aktualizację dla Internet Explorera. Nie usuwała ona jednak luki 
VBScriptu dotyczącej współpracy z plikami pomocy systemu, którą w lutym ujawnił Maurycy 
Prodeus. Gdyby niebezpieczna witryna wyświetliła specjalnie spreparowane okno dialogowe, 
a użytkownik nacisnąłby klawisz F1, mogłoby dojść do wykonania dowolnego kodu w 
kontekście zabezpieczeń aktualnie zalogowanego użytkownika. Poprawką powinni 
zainteresować się użytkownicy systemów Windows 2000, XP oraz Server 2003.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-023

Ta natomiast aktualizacja łata dziurę w programie Microsoft Office Publisher, która może 
pozwolić na zdalne wykonanie szkodliwego kodu, jeśli użytkownik otworzy specjalnie 
spreparowany plik tego programu. Zagrożeni są użytkownicy pakietu Microsoft Office XP, 
2003 oraz 2007.
(szczegółowe informacje) 

Biuletyn MS10-024
Kolejny z opublikowanych w tym miesiącu biuletynów eliminuje dwie dziury w 
zabezpieczeniach programu Microsoft Exchange i usługi SMTP systemu Windows. Bardziej 
poważna z tych luk umożliwia przeprowadzenie ataku typu „odmowa usługi” (ang. Denial of  
Service, DoS), gdy osoba atakująca wyśle specjalnie spreparowaną odpowiedź DNS do 
komputera z uruchomioną usługą SMTP. Aktualizację powinni zainstalować użytkownicy 
wszystkich wersji systemu prócz Windows Vista i Windows 7.
 (szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-028
Ostatnia z aktualizacji oznaczonych wskaźnikiem ważności „ważny” usuwa dwie luki w 
programie Microsoft Office Visio, które umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli użytkownik 
otworzy specjalnie spreparowany plik tego programu. Osoba atakująca uzyska wówczas takie 
same uprawnienia, jak użytkownik lokalny. Usterki występują w oprogramowaniu Microsoft 
Office Visio 2002, 2003 oraz 2007.
(szczegółowe informacje)
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BIULETYNY UMIARKOWANIE WAŻNE

Biuletyn MS10-029

Użytkownicy systemów Windows XP, Server 2003, Vista oraz Server 2008 mogą też 
zainstalować poprawkę likwidującą lukę w w zabezpieczeniach składnika ISATAP. Pozwala ona 
atakującemu na sfałszowanie adresu IPv4, tak aby mógł on ominąć urządzenia filtrujące, które 
bazują na źródłowym adresie IPv4. Aktualizacji tej nadano wskaźnik ważności „umiarkowany”.
(szczegółowe informacje)

Microsoft opublikował w marcu tylko dwa biuletyny bezpieczeństwa, oba sklasyfikowane 
jako „ważne”. Usuwają one luki pozwalające na zdalne wykonanie kodu.

BIULETYNY WAŻNE

Biuletyn MS10-016
Pierwszy z wydanych w marcu biuletynów usuwa lukę w zabezpieczeniach programów 
Windows Movie Maker (w wersjach 2.1, 2.6, 6.0) oraz Microsoft Producer 2003. Błąd nie 
występuje w aplikacji Windows Live Movie Maker dostępnej dla systemów Windows Vista i 
Windows 7. Łatana dziura umożliwia zdalne wykonanie kodu, gdy osoba atakująca nakłoni 
użytkownika do otwarcia specjalnie spreparowanego pliku w jednym z podatnych 
programów. Jak zapewnia Microsoft, użytkownicy, których konta zostały skonfigurowane w 
taki sposób, że mają niewielkie uprawnienia w systemie, ponoszą mniejsze ryzyko niż ci, 
którzy pracują z uprawnieniami administracyjnymi.
(szczegółowe informacje)

Biuletyn MS10-017
Druga z opublikowanych w tym miesiącu aktualizacji usuwa aż siedem luk w oprogramowaniu 
Microsoft Office Excel 2002, 2003 i 2007, a także Microsoft Office 2004 i 2008 dla 
komputerów Macintosh. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać jedną z tych luk, może 
uzyskać takie same uprawnienia, jak użytkownik lokalny. Aby atak się powiódł, użytkownik 
podatnego oprogramowania musi otworzyć specjalnie spreparowany arkusz kalkulacyjny. 
(szczegółowe informacje)

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. 
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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 Adare

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 rożnym 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.inf to 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 bledów w oprogramowaniu tej firmy wraz z plikiem, 
który eliminuje te błędy

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

bot- program, który automatycznie wykonuje rożne 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

Crack er – osoba, która łamie zabezpieczenia oprogramowania oraz zabezpieczenia serwerów

CSRF–  atak  w  którym  atakujący  wykorzystuje  uprawnienia  ofiary  do  wykonania  rożnych 



operacji, pozwalający np. na przechwycenie korespondencji z konta e- mail, podczas którego 
konieczne jest by ofiara była zalogowana na swoje konto pocztowe 27

DHCP- (Dynamic Host Configuration Protocol) – to protokoł, 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  adresow  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 rożnych danych

hasło maskowane- bezpieczna metoda logowania, w której system prosi o wpisanie tylko 
losowo wybranych znaków z naszego hasła, np. pierwszego, trzeciego, siodmego i osmego 
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 rożne 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  -  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  towarow  zdefraudowanych  lub 
ukradzionych przez internet

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

Office Web Components- to niewielkie programy, które mogą być umieszczone na stronach
internetowych oraz w rożnych 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  rożne  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 rożne dane, bez wiedzy i przyzwolenia jego właściciela 

program antywirusowy- program, który chroni komputer przed wirusami komputerowymi

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

protokoł  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  rożne  usługi  dla  innych  programów  lub 
komputerów, np. pośredniczy w komunikacji, udostępnia rożne 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 protokółów TCP oraz IP
umożliwiających  komunikację  w  sieci  (także  Internecie)  między  rożnymi  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 30

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 
skryptow 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 ataków w internecie, składowania 
nielegalnych materiałów w postaci plików elektronicznych.
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