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Bezpieczeństwo cyfrowe a prowadzenie działalności gospodarczej 
- realizacja założeń Europejskiej Agendy Cyfrowej” 

31 marca 2011 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Dzieo Dobry Paostwu. Witam na czacie, organizowanym przez 
Europejską Sied Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat bezpieczeostwa cyfrowego w kontekście prowadzenia działalności 
gospodarczej poprzez realizację założeo Europejskiej Agendy Cyfrowej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Ekspertami zaproszonymi do rozmowy są Pan MATEUSZ DRYGAS i 
Pan MARCIN JERZAK reprezentujący Poznaoskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Poznaoskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 
afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: „Integracja i rozwój 
infrastruktury informatycznej nauki”. Jest liderem wprowadzania innowacyjnych technologii sieciowych 
w krajowej naukowej sieci POL-34/155/622, obecnie w sieci PIONIER - Polski Internet Optyczny. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:00: Działalnośd PCSS jest wielopłaszczyznowa i obejmuje funkcje: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: - dostawcy mocy obliczeniowej i systemów archiwizacji, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: - dostawcy Internetu i usług sieciowych na poziomie 
międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00: - centrum badawczo-rozwojowego w zakresie sieci 
komputerowych nowych generacji, nowoczesnych aplikacji, portali oraz obliczeo równoległych i 
rozproszonych a także bezpieczeostwa systemów i sieci, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: - jednostki integrującej i wdrażającej wyniki prac naukowych, tj. 
rozwijającej usługi przeznaczone dla administracji publicznej, medycyny, oświaty oraz sfery społecznej, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: - ośrodka obliczeo komputerowych w środowisku metakomputera, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01: - centrum promocyjnego w zakresie nowoczesnej struktury 
informatycznej: sieciowej i obliczeniowej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Ważnym obszarem działao PCSS jest projektowanie i wdrażanie 
nowych usług dla społeczeostwa. Zaawansowana infrastruktura informatyczna umożliwia podejmowanie 
nowych wyzwao i realizacji usług opartych na technologiach internetowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Usługi te są realizowane w ramach projektów badawczo-
rozwojowych oraz projektów celowych ze środków krajowych i zagranicznych we współpracy z 
podmiotami publicznymi. Ważnym aspektem tych projektów jest praktyczne wdrożenie uzyskanych 
wyników w postaci w pełni funkcjonalnych usług w instytucjach współpracujących z PCSS w ich 
tworzeniu. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Szczegółowe informacje o ofercie Poznaoskiego Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS)znajdą Paostwo na stronie: http://www.man.poznan.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Pan MATEUSZ DRYGAS jest Analitykiem Systemów Bezpieczeostwa 
w Zespole Bezpieczeostwa Poznaoskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS). Posiada 
doświadczenie w audytowaniu systemów informatycznych i aplikacji webowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:01: Pan MARCIN JERZAK specjalizuje się w tematyce systemów 
podnoszących bezpieczeostwo –IDS/IPS. Jest autorem rozwiązao oraz publikacji z tego zakresu. Zajmuje 
się także testami penetracyjnymi oraz ochroną systemów informatycznych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Informacje na temat Ekspertów znajdą Paostwo na naszej stronie 
(www.darr.pl) w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe) 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:02: Na wstępie spotkania proszę Ekspertów o komentarz czy w 
dzisiejszych czasach dostatecznie dużo uwagi MSP przykładają do zachowania bezpieczeostwa w 
Internecie ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Informacja techniczna - Ekspert koocząc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilośd znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:03: Zwracanie uwagi na bezpieczeostwo w ostatnich latach bardzo zyskało 
na popularności. Oprogramowanie wspomagające jest coraz bardziej zaawansowane i stara sie nadążad 
za nowymi zagrożeniami w Internecie a ludzie są bardziej świadomi zagrożeo. 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 10:05: Pojawia sie też więcej i więcej zleceo dla firm zajmujących sie 
profesjonalnie testami penetracyjnymi oraz szkoleniami dla pracowników. 
Cześd zleceo pochodzi również z sektora MSP co wskazuje na pozytywnie trendy w tym obszarze. 
 



 

strona 3 z 10 

*Główny+: sssebaaa wyszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:05: Jednak cały czas braki w zabezpieczeniach są widoczne i zostało jeszcze 
dużo do zrobienia.> 
 
*Mekkia+ 10:05: Proszę wymienid najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu komputera. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:06: Bardzo dziękuję. Zapraszam Paostwa do zadawania pytao. 
 
*Mekkia+ 10:07: Proszę wymienid najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu komputera. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:09: odpowiedz do: Mekkia / największym grzechem brzemiennym w 
skutki są z pewnością braki w aktualizacjach oprogramowania oraz brak jakichkolwiek programów 
wspomagających bezpieczeostwo 
 
*Ambersong+ 10:10: Jestem księgowym. W jaki sposób proponujecie Panowie zabezpieczyd komputer 
tak aby mied dostęp do Internetu i nie narazid się na kradzież wrażliwych danych ? 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:10: ponadto bardziej precyzyjna odpowiedz zależy w dużej mierze od tego 
jakie jest przeznaczenie danego komputera 
 
*Główny+: niekoniecznik wszedł o godz. 10:10 
 
*Główny+: aaa wszedł o godz. 10:10 
 
*Mekkia+ 10:11: Komputer służbowy ;) 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:11: inne zabezpieczenie należy stosowad do stacji roboczej a inne do 
serwerów udostępniających usługi 
 
[niekoniecznik] 10:12: inne zabezpieczenia - czy mógłby Pan rozwinąd temat? 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:12: Odpowiedz do: Ambersong / Przed podłączeniem komputera do 
Internetu należy upewnid się czy wszystkie aktualizacje oprogramowania są zainstalowane i czy 
skonfigurowany jest odpowiednio firewall 
 
*Główny+: aaa wyszedł o godz. 10:15 
 
*Główny+: aaa wszedł o godz. 10:15 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:15: Oczywiście trzeba także zainstalowad program antywirusowy i po 
pierwszym podłączeniu do sieci ściągnąd do niego aktualizacje 
 
*Ambersong+ 10:16: a jakie poleca Pan sposoby szyfrowania danych, które wysyłane są przy pomocy e-
mail ? 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:16: Warto także pamiętad aby do codziennej pracy nie korzystad z konta 
uprzywilejowanego 
 
[Bedi] 10:17: Czym jest konto uprzywilejowane? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:17: Przypominam kolejkę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17: 1-[niekoniecznik] 10:12: inne zabezpieczenia - czy mógłby Pan 
rozwinąd temat? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:17: 2-[Ambersong] 10:16: a jakie poleca Pan sposoby szyfrowania 
danych, które wysyłane są przy pomocy e-mail ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:17: 3-[Bedi] 10:17: Czym jest konto uprzywilejowane? 
 
[niekoniecznik] 10:18: Jaki jest aktualnie poziom zagrożenia związany ze szpiegostwem przemysłowym 
dla małych i średnich przedsiębiorstw i jak mu przeciwdziaład? 
 
*alfi+ 10:18: Jak sprawdzid czy firewall jest odpowiednio skonfigurowany? 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas] 10:18: odpowiedz do: niekoniecznik / jeżeli jest to stacja robocza to w 
większości przypadków powinniśmy zabezpieczyd ją przed dostępem zdalnym z sieci podczas gdy serwer, 
z racji udostępnienia usługi musi byd dostępny z sieci. Odpowiednia konfiguracja firewall, ustawienie 
uprawnieo użytkowników.> 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:19: Dodatkowo należy zawsze zachowad zdrowy rozsadek. Rożnego rodzaju 
ataki wymagają od użytkownika pewnej iteracji (klikniecie na link, wejście na stronę, uruchomienie 
czegoś). Jeżeli użytkownik będzie czujny większośd tego typu prób zakooczy się niepowodzeniem. 
 
*Główny+: used.sit wszedł o godz. 10:22 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:22: Odpowiedz do: Bedi / Mówiąc o koncie uprzywilejowanym mamy na 
myśli konto które wykorzystywane jest do administracji komputerem. Do codziennej pracy powinniśmy 
wykorzystywad konto zwykłego użytkownika 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 10:22: > 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:25: odpowiedz do: Ambersong / ponieważ chcemy, aby tylko odbiorca 
mógł odczytad naszą wiadomośd najlepiej użyd szyfrowania asymetrycznego. Jednym z przykładów jest 
PGP(Pretty Good Privacy) - wiadomośd podpisujemy własnym kluczem prywatnym, szyfrujemy kluczem 
publicznym odbiorcy natomiast odbiorca odszyfrowuje swoim kluczem prywatnym i sprawdza nasz 
podpis za pomocą naszego klucza publicznego.> 
 
*Główny+: Nelly wszedł o godz. 10:25 
 
*Ambersong+ 10:26: Dziękuję. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:26: Pytania oczekująca: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26: 1-*niekoniecznik+ 10:18: Jaki jest aktualnie poziom zagrożenia 
związany ze szpiegostwem przemysłowym dla małych i średnich przedsiębiorstw i jak mu 
przeciwdziaład? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:26: 2-*alfi+ 10:18: Jak sprawdzid czy firewall jest odpowiednio 
skonfigurowany? 
 
*Główny+: luqe wszedł o godz. 10:27 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:29: Odpowiedz do: niekoniecznik / Trudno jednoznacznie określid stopieo 
zagrożenia związany ze szpiegostwem przemysłowym. Dużo zależy od profilu działalności danej firmy 
oraz jej wielkości.  
Przeciwdziałanie szpiegostwu powinno polegad zarówno na upewnieniu sie, ze nasza infrastruktura jest 
odpowiednio zabezpieczona oraz ze nasi pracownicy są świadomi zagrożeo z tym związanych. Temat 
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szpiegostwa przemysłowego jest jednak bardzo szeroki i metody zaradcze  nie powinny ograniczad sie 
tylko do obszaru IT 
 
*niekoniecznik+ 10:30: Jakie inne obszary należy objąd ochrona? 
 
*Główny+: tomek123 wszedł o godz. 10:32 
 
[tomek123] 10:32: dzien dobry 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:33: alfi / konfiguracja firewalla powinna opierad się na minimalnym 
przepuszczaniu ruchu. Najpierw należy zastanowid się z jakich usług korzystamy, następnie odblokowad 
tylko ruch niezbędny do ich prawidłowego działania. Pozostały ruch powinniśmy blokowad (ew. logowad 
do dalszej analizy). Podczas testów sprawdzid należy czy widoczne są tylko te usługi, których 
oczekiwaliśmy. Testowad możemy za pomocą skanerów, które w wyniku dadzą listę otwartych portów.> 
 
*Główny+: Bolo wszedł o godz. 10:33 
 
*Mekkia+ 10:34: Co jest najczęstszym atakiem hakerów ? W jaki sposób najczęściej włamują się do 
komputera ? 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:36: Odpowiedz do: niekoniecznik / Zapewne należałoby zadbad o należytą 
ochronę fizyczną budynku, ograniczenie dostępu pracowników tylko do konkretnych obszarów  
związanych z ich kompetencjami itp.  Nie czuje sie jednak kompetentny w obszarze szpiegostwa 
przemysłowego na tym poziomie. Pytanie można by skierowad raczej do organów odpowiedzialnych 
tegu typu przestępstwa 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 10:37: > 
 
*Bolo+ 10:37: dzieo dobry, boję się używad bankowości internetowej, nie rozumiem w ogóle jak to 
możliwe że ja mogę przesład jakieś żądanie przelewu czy wypłaty przez Internet, przecież jest tyle 
ataków wirusów i nie da się byd pewnym 
 
*alfi+ 10:37: A jakie istnieją jeszcze inne zabezpieczenie komputera oprócz firewall, które powinien 
posiadad internauta? 
 
*Ambersong+ 10:39: podczepiam się pod pytanie Bolo: na jakie ustawienia komputera należy zwrócid 
uwagę, jeśli chce się bezpiecznie płacid kartą kredytową przez internet i używad dostępu do konta 
bankowego poprzez sied? 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 10:40: Podsumuję listę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 1-*Mekkia+ 10:34: Co jest najczęstszym atakiem hakerów ? W jaki 
sposób najczęściej włamują się do komputera ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 2-*Bolo+ 10:37: dzieo dobry, boję się używad bankowości 
internetowej, nie rozumiem w ogóle jak to możliwe że ja mogę przesład jakieś żądanie przelewu czy 
wypłaty przez Internet, przecież jest tyle ataków wirusów i nie da się byd pewnym 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 3-*alfi+ 10:37: A jakie istnieją jeszcze inne zabezpieczenie 
komputera oprócz firewall, które powinien posiadad internauta? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:41: 4-*Ambersong+ 10:39: podczepiam się pod pytanie Bolo: na jakie 
ustawienia komputera należy zwrócid uwagę, jeśli chce się bezpiecznie płacid kartą kredytową przez 
internet i używad dostępu do konta bankowego poprzez sied? 
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[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:44: odpowiedz do: Mekkia / przede wszystkim nie należy nadużywad 
słowa "haker" (to z definicji ten dobry ;o). Prawdopodobnie chodziło o crackera. Najczęściej podczas 
ataków wykorzystywane są niezałatane błędy w oprogramowaniu (stąd tak ważne jest dbanie o 
aktualizacje), naiwnośd ludzka (ataki socjotechniczne). Czasem błędy które wykorzystują atakujący nie są 
jeszcze powszechnie znane i nie ma na nie jeszcze poprawek - dlatego warto korzystad z 
oprogramowania wspierającego bezpieczeostwo, 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas] 10:44: a przede wszystkim zachowad zdrowy rozsądek i nie klikad w każdy 
link, który przyszedł w mail'u, albo w reklamę mówiącą, iż wygraliśmy duże pieniądze. > 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:47: Odpowiedz do: alfi / Należy zadbad o zabezpieczenie odnoszące się do 
systemu operacyjnego (aktualizacje oprogramowania, aktualizacje baz sygnatur programów 
antywirusowych, hardening konfiguracji itp.), podczas przeglądania stron korzystad z 
nieuprzywilejowanego konta oraz zadbad o bezpieczeostwo swojej przeglądarki (aktualizacje, dodatki 
oznaczające potencjalnie niebezpieczne strony). 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 10:49: Innym pomysłem może byd wykorzystanie do przeglądania stron np. 
odrębnej, odpowiednio skonfigurowanej, maszyny wirtualnej > 
 
*Grześ+ 10:51: Czego dokładnie dotyczy pojęcie "kradzież tożsamości"? > 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:57: odpowiedz do: Bolo / Ambersong / Najlepszą sytuacją byłoby, 
gdybyśmy korzystając z bankowości elektronicznej, używali osobnej instancji systemu operacyjnego 
(oczywiście zaktualizowanego i wraz z oprogramowaniem wspomagającym bezpieczeostwo). W praktyce 
nie zawsze jest to możliwe. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 10:57: Zadbajmy zatem o przeglądarkę (zaktualizowana,  wyposażona w 
dodatki ostrzegające o potencjalnie niebezpiecznych stronach), zaktualizujmy system antywirusowy i 
zwródmy uwagę, czy strona na której podajemy nasze dane dostępu do banku to na pewno strona do 
niego należąca. W pasku adresu powinien byd adres zaczynający się od https:// (połączenie szyfrowane). 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas] 10:57: Certyfikat strony powinien należed do danego banku i byd wystawiony 
właśnie dla tej strony. W różnych przeglądarkach możemy to sprawdzid w inny sposób (klikając na pole 
zawierające nazwę banku i znajdujące się przed adresem w pasku adresu lub np. klikając na symbol 
żółtej kłódki w dolnej części okna przeglądarki) 
 
*Główny+: Patrycja wszedł o godz. 10:57 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas] 10:57: > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:00: Pytanie oczekujące: *Grześ+ 10:51: Czego dokładnie dotyczy pojęcie 
"kradzież tożsamości"? > 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 11:01: Odpowiedz do: Grzes / Kradzież tożsamości dotyczy przypadku, w 
którym mówiąc w skrócie, ktoś posłużył się w jakimś celu cudzymi danymi osobowymi. Jeżeli to działanie 
miało znamiona przestępstwa należy o tego typu działaniach poinformowad odpowiednie służby. Jeżeli 
nie jest się pewnym co do tego czy faktycznie mieliśmy do czynienia z przestępstwem, 
najlepiej zwrócid się z ta kwestia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. > 
 
[tomek123] 11:01: Jak najbezpieczniej odbierad pocztę? 
 
*Grześ+ 11:03: Jakie jest prawdopodobieostwo kradzieży tożsamości, czy jest wiele takich przypadków w 
sieci i jak można się przed nimi uchronid?> 
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*Główny+: Ekspert - Jan Nowak wszedł o godz. 11:04 
 
[Bolo] 11:04: no ale co z tego że użyję innego komputera skoro nadal użyję komputera i te dane pójdą 
internetem? a ktoś może się podszyd, przejąd itp - dlaczego ja mam ufad jakiejś stronie z formularzem 
 
*Główny+: Ekspert - Jan Nowak wyszedł o godz. 11:04 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:07: Przypominam kolejkę pytao oczekujących: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07: 1-*tomek123+ 11:01: Jak najbezpieczniej odbierad pocztę? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:07: 2-*Grześ+ 11:03: Jakie jest prawdopodobieostwo kradzieży 
tożsamości, czy jest wiele takich przypadków w sieci i jak mozna sie przed nimi uchronid?> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08: 3-*Bolo+ 11:04: no ale co z tego że użyję innego komputera skoro 
nadal użyję komputera i te dane pójdą internetem? a ktoś może się podszyd, przejąd itp - dlaczego ja 
mam ufad jakiejś stronie z formularzem 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:09: odpowiedz do: tomek123 / należy korzystad z połączeo szyfrowanych 
(o szczegóły konfiguracji należy zwrócid się do administratora serwera pocztowego), nie zapamiętywad 
haseł do kont w programach pocztowych. Załączniki od niezaufanych nadawców (a nawet i zaufanych) 
lepiej najpierw zapisad na dysku i sprawdzid programem antywirusowym. Nie należy ich otwierad (jak 
również korzystad z programów pocztowych) za pomocą konta uprzywilejowanego. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:09: Należy unikad także korzystania z poczty elektronicznej będąc 
podłączonym do HotSpotów lub korzystając z obcego komputera.> 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 11:11: Odpowiedz do: Grzes / Nie znam dokładnych danych statystycznych co 
do ilości przypadków kradzieży tożsamości. Jeśli chodzi o przeciwdziałania natomiast, warto zwracad 
uwagę na bezpieczeostwo swoich danych osobowych. Nie podawad ich na publicznych stronach, forach, 
listach dyskusyjnych itp. > 
 
*Ambersong+ 11:14: Wiem, że nie zabezpieczając w telefonie bluetooth jest możliwa kradzież danych. 
Czy podobna metoda występuję w laptopach ? 
 
*tomek123+ 11:16: Dziękuję 
 
*Główny+: Patrycja wyszedł o godz. 11:21 
 
*Główny+: Wlad wszedł o godz. 11:21 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 11:22: Odpowiedz do: Ambersong / Nie wiem, pewnie istnieje ;) nie 
prowadzilismy badan na ten temat. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:24: odpowiedz do: Bolo / tak jak pisałem należy zwrócid uwagę na 
potwierdzenie przez stronę swej tożsamości (patrz powyżej). Samo zaufanie do bankowości 
elektronicznej jest trochę podobne do zaufania do samych banków - dlaczego powierzamy im nasze 
pieniądze. Dodatkowymi zabezpieczeniami są każdorazowe potwierdzenia operacji na koncie za pomocą 
drugiego kanału komunikacji (SMS, TOKEN, hasła jednorazowe). 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:24: Wiele banków pozwala też, by o każdej czyności na koncie klient był 
powiadamiany czy to sms'em czy mailowo.> 
 
*Bolo+ 11:26: no ale co z tego że coś tam potwierdzi, dlaczego ja mam czemuś takiemu wierzyd 
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*Wlad+ 11:27: Witam Wszystkich. Moje pytanie dotyczy zakupu komputera, który miałby służyd ludziom 
oczekującym w kolejce do mojej firmy. Jedynym jego zadaniem byłoby udostępnianie internetu. 
Zdecyduję się pewnie na jakąś niedrogą jednostkę opartą o Celerona. Jednak w tym temacie chciałbym 
poruszyd kwestię zabezpieczenia oprogramowania. Chciałbym, żeby użytkownik nie miał dostępu do 
jakiejkolwiek edycji plików systemowych czy przeglądarki. Stąd pytanie: 
 
[Wlad] 11:27: W jaki sposób mogę zmusid komputer, żeby przy star-upie, po wciśnięciu przycisku power, 
ładował mi WinXP z wyłączonym procesem explorer.exe? Jest to w ogóle możliwe a może zainstalowad  
linuksa odpalanym z CD ? 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 11:33: odpowiedz do: Bolo: Nie chcesz wierzyd to nie musisz :) Jeżeli nie ufasz 
swojemu telefonowi, swojej przeglądarce, sieci w której aktualnie pracujesz, pecetowi którego używasz i 
ogólnie ludziom nie ufasz to trudno będzie Ciebie przekonad i raczej z rachunkiem powinieneś wybrad 
się na pocztę postad w kolejce.> 
 
*Główny+: niekoniecznik wyszedł o godz. 11:37 
 
*Główny+: niekoniecznik wszedł o godz. 11:37 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:37: Pozostało pytanie od użytkownika *Wlad+ 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas] 11:41: odpowiedz do: Wlad / polecam skorzystad z Linuxa. Wersja LiveCD ma 
kilka zalet (po uruchomieniu zawsze mamy taki sam stan systemu, bez żadnych plików 
pobranych/tworzonych przez poprzednich użytkowników), ale ma jedną zasadniczą wadę - aby była 
aktualna po każdym uruchomieniu należy przeprowadzid aktualizacje, a ponieważ niektóre wymagają 
ponownego uruchomienia komputera koło się zamyka. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:41: Niepełne zabezpieczenie tego komputera może nie byd problemem (i 
tak przekazujemy go do użytku różnych osób), ale należy wyizolowad go z naszej sieci, aby nie był 
źródłem ataku naszych zasobów. Należy też skonfigurowad zewnętrznego firewalla aby przepuszczał 
tylko określony ruch i uruchomid serwer proxy, który utrudni potencjalnego atakującemu wykorzystad 
ten komputer np do pobierania nielegalnych plików. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:42: Obecnie nie mamy pytao oczekujących. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:42: Pozostało około 17-18 minut spotkania. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:42: Zapraszam do zadawania pytao. 
 
*niekoniecznik+ 11:43: Jak najłatwiej utwardzid windowsa Viste, aby był bezpieczny i jednocześnie nie 
tracił swojej funkcjonalności? 
 
*Wlad+ 11:43: Dziękuję za odpowiedz. 
 
*Główny+: Wlad wyszedł o godz. 11:45 
 
[Mekkia] 11:48: Mam pytanie od kolegi z gg, który prowadzi kafejkę internerową: Prowadzę kafejkę 
internetową. Proszę o informację jak zabezpieczyd komputery aby użytkownicy nie zaśmiecali dysku. 
Chodzi mi o jak najlepsze zabezpieczenie dysków przed możliwością zapisu ( ściąganiem śmieci itd , żeby 
nie usuwali systemu),tak żeby działało na www i na gg 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak+ 11:50: Odpowiedz do: niekoniecznik / Wszystkie ogólne uwagi dotyczące 
zabezpieczenia komputera, o których wspominaliśmy wcześniej można też zastosowad tutaj. Czyli w 
skrócie: antywirus z aktualnymi bazami sygnatur, aktuliazacje, wyłączenie 



 

strona 9 z 10 

niewykorzystywanych/niepotrzebnych usług/ firewall, nieuprzywilejowane konto, utwardzanie 
konfiguracji systemu itp. > 
 
*niekoniecznik+ 11:51: dziękuje - przeoczyłem wcześniejszą odpowiedz. 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:52: odpowiedz do: Mekkia / dowolny system operacyjny czy są jakieś 
preferencje? 
 
[Mekkia] 11:53: dowolny system 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 11:58: odpowiedz do: Mekkia / jeżeli w kafejce użytkownicy mają korzystad 
jedynie z www i gg to można wykorzystad platformę Linuksową skonfigurowaną w taki sposób aby 
użytkownik miał dostęp tylko do przeglądarki www. Korzystanie z gg możliwe jest za pomocą webgadu. 
Można też wykorzystad dystrybucje LiveCD. > 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:58: Dziękuję. To był ostatni punkt w dzisiejszej dyskusji. 
 
[tomek123] 11:59: Do widzenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Czas naszego spotkania dobiegł kooca. 
 
*Mekkia+ 11:59: Dziękuję. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Szanowni Paostwo – bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej 
rozmowie. 
 
*niekoniecznik+ 11:59: Dziękuję 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Jeżeli mają Paostwo dodatkowe pytania w sprawie bezpieczeostwa 
cyfrowego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej poprzez realizację założeo Europejskiej 
Agendy Cyfrowej, to prosimy je kierowad na adres mailowy: eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w 
dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 11:59: Jeżeli interesują Paostwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Szczególnie zapraszam na ten stronę osoby, które przyłączyły się 
do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznad się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Pragnę Paostwa poinformowad, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeo 2011-grudzieo 2012 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był TRZECIMz serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Kolejne czaty odbędą się w kwietniu br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Informacje o kolejnych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2010 można znaleźd na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
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*Główny+: Mekkia wyszedł o godz. 12:00 
 
[Ekspert - Marcin Jerzak] 12:00: Dziekuje wszystkim za udzial. Do widzenia. 
 
*Główny+: Grześ wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: Ekspert - Marcin Jerzak wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: Tomek wyszedł o godz. 12:00 
 
[Ekspert - Mateusz Drygas+ 12:00: dziekuję za pytania, do zobaczenia 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Informacje na temat czatów będą zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
*Główny+: niekoniecznik wyszedł o godz. 12:00 
 
*Główny+: Bedi wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:00: Czaty są organizowane przez Europejską Sied Wsparcia dla biznesu 
- Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta+ 12:01: Sied Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu paostwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 


