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Czy zdarzyło si� Wam kiedy�, �e komputer (z Łindołs©) pracował 

nienaturalnie powoli, długo m�czył dysk, powoli startował i zamykał 
si�, mo�e miał samobójcze my�li (no... wieszał si�)? Czy nagle 
spowalniał komunikacj� z sieci� lokaln� lub Internetem? A mo�e 
nawet zauwa�yli�cie komunikacj� przez modem w czasie kiedy Wy  
niczego nie robicie? Macie (oczywi�cie) stale aktywny dobry, �wie�y 
i skuteczny program antywirusowy, a ten niczego nie zauwa�a? 

Tak, wiem, jedyn� metod� na unikni�cie takich kłopotów jest 
deinstalacja Łindołs©, które maj� wrodzon� skłonno�� do serwowania 
wszystkich wy�ej opisanych atrakcji, zakładam jednak, �e Łindołs© 
chcecie na razie zostawi� przy �yciu. 

Eksperymentalnie pozostawiłem na pewien czas własnemu losowi 
(czytaj: u�ytkownikom) trzy komputery wł�czone stale do Internetu. 
Wszystkie trzy były chronione tym samym, darmowym 
oprogramowaniem antywirusowym. U�ytkownikami były osoby 
pełnoletnie, bez złych zamiarów, bez wykształcenia 
informatycznego, posługuj�ce si� intensywnie internetem. Po 
miesi�cu - uruchomiłem na ka�dym z tych komputerów pakiet 
wykrywaj�cy komponenty oprogramowania szpiegowskiego. 

Tabela poni�ej ilustruje efekty. 
 
 
 

 SYSTEM OBJAWY ZEWN�TRZNE WYNIKI „�LEDZTWA” 
1 Windows 2000 PRO, praca tylko na koncie go�cia 

(brak uprawnie� do modyfikacji systemu). Dodatkowy 
system ochrony: sensowny regulamin pracowni. 
Cookies wył�czone. 

Działa w pełni poprawnie. 
(Bardzo niskie uprawnienia utrudniaj� jednak �ycie 
u�ytkownikowi przy ka�dej próbie instalacji 
oprogramowania lub modyfikacji systemu). 

 
2 Windows 98, brak dodatkowych zabezpiecze�, 

u�ytkownicy interesuj� si� oprogramowaniem i muzyk� 
z sieci, ale nie seksem wirtualnym. 

Działa wyra�nie wolniej, wykazuje samodzieln� 
aktywno�� dyskow� i wyra�nie obci��a sie�. 

 
3 Windows 98, brak dodatkowych zabezpiecze�. 

U�ytkownicy interesuj� si� wszystkim (chocia� 
deklaruj� u�ytkowanie tylko pakietu biurowego oraz 
internetowych witryn informacyjnych ;-). 

Przewa�nie „stoi” lub „wisi”, mniej obci��a sie�,  
bo cz�sto traci ł�czno�� z ni�. 

 

Sk�d bior� si� szpiedzy?  
• Najbardziej zagro�eni s� ci z nas, którzy pobieraj� z Internetu 

muzyczk� systemami typu p2p () lub chc�cy skuteczniej walczy� z 
pornografi� (no, trzeba najpierw dobrze pozna� wroga). Tylko 
wprawny administrator sieci mo�e nas uchroni� przed kłopotami. 
(Administrator, który nie lubi sp�dza� upojnych nocy przy 
komputerach – po prostu odetnie mo�liwo�� korzystania 
z wszystkiego poza podstawowymi usługami). 

• Otrzymujemy je poczt� HTMLow�, o nieznanych zał�cznikach 
wspomina� nie wypada), sami ochoczo instalujemy (typowym 
przykładem s� programy „przyspieszaj�ce pobieranie plików 
z Internetu”), wreszcie - z czego warto zdawa� sobie spraw�... 

• U�ywamy dobrowolnie na codzie� wraz z „darmowym” 
oprogramowaniem (popularne przykłady: Go!zilla, GetRight, 
DAP, CuteFTP, ogólnie – wiele programów do pobierania, 
transmisji, wymiany, przechowywania plików i haseł) 

Warto przypomnie� dla kompletu, �e uruchomi� szpiega mo�e 
(celowo lub nie�wiadomie) na naszym komputerze ka�dy, kto 
uzyskał do niego na chwilk� dost�p pod nasz� nieobecno��. 
 
Czy s� gro�ni? 

• Wi�kszo�� szpiegów zbiera od nas informacje o kontach 
emaliowych-mailowych i zainteresowaniach. Niektórych 
interesuj� nasze czaty, hasła lub po prostu ka�de uderzenie 
klawisza. Efektem najwidoczniejszym jest rosn�ca ilo�� spamu 
w poczcie naszej i naszych korespondentów. Ro�nie te� zagro�enie 
robakami pocztowymi, obci��enie ł�cza internetowego a czasem... 
rejestr systemowy. (prost� metod� ograniczenia tego jest u�ywanie 
niestandardowych klientów poczty, polecam cho�by najnowsz� 
wersj� iScribe’a która ju� sobie znakomicie radzi z polsk� stron� 
kodow�). 

• Ostatnio pojawiaj� si� Nowe Wynalazki. We�my na przykład 
BrillianceDigital: ten pot��ny system rozproszony kradnie nam 
moc procesora, RAM, przestrze� na dysku i przepustowo�� ł�cza 
po to, aby utworzony z PCtów, na których paso�ytuje 
superkomputer wykorzystywa� do analizy... skuteczno�ci reklamy 
adresowanej (czyli wyników działania szpiegów). 

Niektórych interesuje te� całokształt naszej działalno�ci przy 
komputerze lub nawet zdalne sterowanie nim (ale to ju� zwykle pole 
do popisu dla programów antywirusowych). 
 

Jak si� broni�?  
Poza szklank� wody (zamiast u�ywania Internetu) nale�y 

• Sprawdza� programy, które chcemy zainstalowa�. Polecam list� 
oprogramowania szpiegowskiego z wyszukiwark� 
http://www.spychecker.com). Naprawd� zwykle mo�na znale�� 
programy naprawd� bezinteresownie darmowe. 

• Pobiera� oprogramowanie i dane ze sprawdzonych �ródeł. Poza 
moim niezb�dnikiem ;-) polecam �wietn� list� darmowego 
oprogramowania stale uaktualnian� (przez japo�skiego 
nauczyciela j�zyka angielskiego z Hawajów!) 
http://www.tinyapps.org. Ju� niedługo na moim serwerze b�dzie 
jej polskie tłumaczenie. Warto pami�ta�, �e mo�e nam si� 
przydarzy�, i� pobierzemy z nieznanego �ródła spreparowan� 
wersj� programu znanego sk�din�d jako nieszkodliwy. 

• Sprawdza� regularnie system i usuwa� szpiegów. Polecam 
znakomity pakiet Ad-aware (http://www.lavasoft.de, w wersji 
darmowej trzeba go uruchamia� r�cznie ale obsługa jest naprawd� 
prosta). Podkre�lam: nie wykrywa on „normalnych” wirusów. 
Poni�ej mały fragmencik efektów przeszukiwania jednego z wy�ej 
wspomnianych komputerów: 

 
Naprawd� warto te� posługiwa� si� osobistym firewallem. Ale to ju� 
zupełnie inna historia. 
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