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Mamy codziennie uaktualnianego i stale aktywnego 
antywirusa, codziennie przeczesujemy dyski nowiutkim 
antyszpiegiem. Czy to ju� wystarczy, aby by� bezpiecznym? 
W sieci? Oczywi�cie, �e nie. Potrzebujemy jeszcze 
FIREWALLA*. 

 
Zazwyczaj firewall uniemo�liwia cały ruch z sieci do 

chronionego komputera oprócz konkretnych wyj�tków 
wskazanych przez administratora. Owe wyj�tki mog� 
dotyczy� konkretnych, zaufanych komputerów, podsieci, 
wskazanych usług sieciowych itd. 

Firewall oprócz sterowania ruchem w sieci pozwala 
równie� na jego analiz� w celu elastycznego reagowania 
(automatycznie b�d� r�cznie) na zmiany potrzeb oraz 
pojawiaj�ce si� zagro�enia. 

Mechanizmy firewalla wbudowane zostały np. w Linuxa 
i Windows 2000 (w nowym systemie s� nieaktywne). 
Poniewa� komputery w szkolnej sieci zwykle mog� si� 
komunikowa� bez po�rednictwa serwera, zatem nawet je�eli 
na serwerze pracuje firewall, nie mo�e on ustala� reguł 
dotycz�cych ruchu wewn�trz sieci. 

We własny firewall powinien by� zatem koniecznie 
wyposa�ony nie tylko ka�dy serwer ale i komputer domowy 
z dost�pem do internetu oraz np. komputer nauczycielski 
w sieci szkolnej. 

Uruchomienie dobrego firewalla wymaga szerokiej 
i aktualnej wiedzy o teorii i praktyce sieci, sporo pracy, 
inteligencji, pomysłowo�ci, logiki, elastyczno�ci... Z drugiej 
strony ka�dy firewall jest znacznie lepszy od niezłomnego 
liczenia na cud. Proponuj� spróbowa� wyposa�y� swój 
komuter w pro�ciutki firewall. Mo�e si� okaza�, �e 
dowiemy si� od niego zaskakuj�cych rzeczy o tym, kto i co 
korzysta z naszego komputera. 
TEORIA W JEDNYM ZDANIU: 
1. Je�eli mamy internet, to w naszej sieci u�ywane s� 

protokoły TCP oraz UDP (ten ostatni głównie do 
przesyłania plików). Spotkamy si� te� z ICMP (słu��cym 
do „celów technicznych”). 

2. Przez nasz� sie� konkretne programy ł�cz� ze sob� 
komputery o okre�lonych, zwykle stałych adresach IP, 
na okre�lonych portach.  

3. Warto zna� adresy IP naszego komputera, serwerów w 
naszej sieci, bramki do Internetu. W Windows adres IP 
poznamy uruchamiaj�c START/Uruchom/winipcfg, 
a w Windows 2000 START/Uruchom/CMD i nast�pnie 
(z linii komend) IPCONFIG. 

4. Najpopularniejsze usługi stosuj� standardowe numery 
portów (np. mail: 25 i 110, www: 80 news: 119, 
telnet: 23, ftp: 20 i 21, ssh: 22, dns: 53). 

5. Komputer lokalny poza oficjaln� nazw� i adresem 
rozró�nia sam siebie pod nazw� localhost i adresem 
127.0.0.1 

6. Adresy IP ko�cz�ce si� na 255 (tzw. rozgłoszeniowe), 
słu�� do powiadamiania wszystkich komputerów w sieci 
na raz. 

PRAKTYKA: 
1. Odwirusuj i pozbaw szpiegów swój komputer. 

2. Pobierz najprostszy w u�yciu, darmowy 
Tiny Personal Firewall dla Windows 
(http://lech.kn.bielsko.pl/export/pf2.exe) i zainstaluj go. 
Pozwól mu zrestartowa� komputer. 

3. Firewall zaproponuje na wst�pie zasady u�ytkowania sieci 
lokalnej (zezwolenie na ruch w sieci lokalnej zwi�zany 
z wyszukiwaniem komputerów oraz zezwolenie na 
poł�czenia z udost�pnionymi u Ciebie folderami). To 
ostatnie zezwolenie jest wygodne, ale nierozs�dne; 
proponuj� zatem nakaza� pytanie o zgod� na ka�de 
poł�czenie (zaznacz „Ask me for each access to my 
shared folder”). Dowiesz si� zawsze, kto (ucze�?) lub co 
(robak, ko� troja�ski, szpieg?) korzysta z udost�pnionych 
zasobów Twojego komputera. To ustawienie jest 
niewygodne (komputery bywaj� uparte w swoich 
usiłowaniach), ale łatwo b�dzie mo�na je potem zmieni� 
(patrz p. 5). 

4. Po ponownym uruchomieniu komputera firewall ju� 
działa i zaczyna zadawa� pytania, co pocz�� 
z pojawiaj�cymi si� ��daniami dost�pu do sieci. Oka� mu 
nieco wyrozumiało�ci i naucz go kilku zasad (te równie� 
b�dzie mo�na pó�niej zmienia�). Naucz go, które 
programy maj� prawo samodzielnie korzysta� z sieci. 
Niech przykładem b�dzie MS Internet Explorer. Jego 
pierwsze uruchomienie wywoła alarm podobny, jak 
na rys. 1 

 

 
Rys. 1 Internet Explorer ł�czy si� z Internetem 
 

Wskazany program (iexplore.exe) usiłuje nawi�za� 
poł�czenie wyj�ciowe z podanym adresem i portem. Do 
wyboru masz klawisze Permit (pozwól) i Deny (zabro�). 
Je�eli okienko poni�ej (Create appropriate rule...) nie jest 
zaznaczone – podejmujesz decyzj� jednorazowo. Je�eli je 
zaznaczysz – utworzona zostanie stała reguła zezwalaj�ca 
temu konkretnemu programowi ł�czy� si� z dowolnym 
adresem i portem bez pytania. (Dla MS Internet Explorera 
taka reguła jest do�� sensowna).  

Nieco inaczej rzecz si� ma np z klientem e-mail. Je�eli po 
uruchomieniu go otrzymasz alarm o próbie poł�czenia 
z adresem Twojego serwera poczty na porcie 110, oznacza 
to, i� Twój klient poczty usiłuje pobra� poczt� z serwera. 
Ma prawo. Je�eli natomiast prosi o port 80 to znaczy, �e 
otrzymałe� poczt� stron� WWW. Mo�e ona zawiera� 
destrukcyjne programy lub powiadamia� nadawc�, i� 
istniejesz i pozwalasz na tak niebezpieczne zabawy (wi�c 
warto Ci� atakowa�). Dla poczty proponuj� zatem wcisn�� 
klawisz „Customize rule” i nast�pnie pozwoli� na 



poł�czenia tylko z ��danym (a nie dowolnym) portem. Przy 
okazji: je�eli po odebraniu poczty nagle firewall zgłosi, �e 
„co�” chce j� równie� wysła� (port 25), pewnie wła�nie 
otrzymałe� robaka, który teraz usiłuje rozesła� si� do 
Twoich przyjaciół (na szcz��cie masz  do dyspozycji 
klawisz Deny). W podobny sposób, uruchamiaj�c kolejne 
programy do obsługi sieci lokalnej i Internetu, twórz dla 
nich stałe reguły poł�cze�. Niektóre programy same 
spróbuj� ł�czy� si� z sieci�. Pozwól si� uaktualnia� np. 
antywirusowi a  zabro� poł�cze� podejrzanym programom. 
5. Poadministruj sobie swoim firewallem. Jest w tacy 

systemowej i prawym klawiszem myszy mo�esz wybra� 
mi�dzy innymi 

− Firewall Administration, 
− Firewall Status Window. 

 4.1 Firewall Administration, to przede wszystkim 
mo�liwo�� wybrania poziomu współpracy 
z firewallem (rys. 2).  

 
 

Rys. 2 Ekran „Firewall Administration” 
 

Proponuj� na czas nauki poło�enie �rodkowe. 
Klawisz „Advanced” pozwala obejrze�, zmieni� oraz 
czasowo lub całkowicie usun�� wszystkie istniej�ce 
reguły filtrowania (zakładka Filter Rules), a tak�e 
zmieni� sposób obsługi sieci lokalnej (zakładka 
Microsoft Networking). 

 
4.2 Firewall Status Window, to miejsce, gdzie mo�na 

zobaczy� aktualny stan poł�cze� z/do naszego 
komputera. 

 
 
Rys 3. Okno „Firewall Status Window” 
 

Zanalizujmy krótko kolejne linijki Rys. 3: 
1.: Norton Antivirus nasłuchuje na porcie 1029 

naszego komputera (i bardzo dobrze). 
2. i 4.: Nasz firewall podsłuchuje cały ruch TCP i UDP. 
3. i 5.: Dwa komponenty naszego firewalla s� ze sob� 

poł�czone na portach 1070 i 44334. 
6.: komputer o nazwie master jest poł�czony z jakim� 

udost�pnionym zasobem naszego komputera. 
7.: Nasz komputer jest gotów udost�pnia� innym dane 

z jakiego� zasobu (protokołem UDP). 
8.: Program XNEWS (czytnik grup dyskusyjnych) jest 

poł�czony z serwerem news.tpi.pl na 
standardowym porcie 119. 

9.-11.: Program o nazwie PROSIAK, wywołuje wszystkie 
komputery w sieci (adres 255.255.255.255) na 
porcie 44444, a sam nasłuchuje na portach 44444 
oraz 23 (telnet). Jest to bardzo pomysłowy i bardzo 
szkodliwy ko� troja�ski; program, którym nasi 
uczniowie mog� nam podgl�da�, zmienia�, 
niszczy� wi�kszo�� zasobów komputera, zdalnie 
nim sterowa�, wywoła� objawy ci��kiego 
uszkodzenia monitora itd., itp.,  

Oczywi�cie robi to, poniewa� wcze�niej, kiedy firewall 
zapytał co zrobi� z ��daniem prosiaka, pozwolili�my na 
poł�czenie. Szkoda, mo�emy to jednak naprawi�. 
Nie wiesz, co oznacza nazwa jakiego� programu na li�cie? 
Wł�cz: Settings/Displayed Name/File Information. 

Jeszcze jedno. Opisany firewall zapisuje sobie kod 
identyfikacyjny programów, którym zezwolili�my na 
korzystanie z sieci. Je�eli ulegn� modyfikacji  (np. wirus) 
lub podmianie (np. PROSIAK), firewall to równie� 
zauwa�y. 
 
*Firewall  
(w polskiej gwarze budowlanej fajermurek). murek oddzielaj�cy dachy 
s�siaduj�cych kamienic, którego zadaniem jest utrudnianie 
rozprzestrzeniania po�aru z s�siednich dachów. 
 
Materiały dodatkowe: http://lech.kn.bielsko.pl/mik 
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