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Zabezpieczanie komputerów na sali informatycznej

Witold Iwa czak

Zabezpieczenie komputera – ogólne zasady

Otrzymuj  korespondencj  od nauczycieli, którzy s  opiekunami sal komputerowych z
pytaniami o ich jak najlepsze zabezpieczenie i chodzi g ównie nie o zagro enia p yn ce z
Internetu, a o niepo dan  ingerencje uczniów w ustawienia systemowe i zainstalowane
oprogramowanie. Oczywi cie nie ma tych problemów na salach z serwerem, w których
zastosowano sie  z logowaniem na domen , bo wówczas stanowisko uczniowskie jest tylko
stacj  robocz  z systemem operacyjnym, a reszta jest pobierana z serwera w zale no ci od
uprawnie . Podstawowe zasady zabezpiecze  sali komputerowej zna ka dy opiekun.
Przytocz  je w celu uporz dkowania tematu jako ca ci. Po pierwsze – szko a powinna
zakupi  licencje na oprogramowanie kompleksowo zabezpieczaj ce system przed
zagro eniami z Internetu – typu Internet Security, b  przynajmniej sam program
antywirusowy. Ponadto Ustawa z dnia 19 marca 2009 o zmianie ustawy o systemie o wiaty
domaga si  stosowania programu zabezpieczaj cego uczniów przed dost pem do tre ci, które
mog  stanowi  zagro enie dla ich prawid owego rozwoju (Dziennik Ustaw nr 56 poz. 458).
BIOS-y komputerów uczniowskich powinny by  zabezpieczone has ami. W samym BIOS-e
(o ile nie stanowi to przeszkody w prowadzeniu zaj !) powinna by  wy czona mo liwo ci
uruchamiania komputera z innych urz dze  jak tylko z dysku twardego. Oprócz tego warto
równie  w BIOS-e wy czy  dost p do gniazd USB na przednim panelu jednostki
komputerowej. Sam system operacyjny nale y tak skonfigurowa  aby ucze  nie mia  dost pu
do narz dzi systemowych Windows takich jak: narz dzia administracyjne, mened er zada ,
regedit, taskkill, msconfig i inne – w zale no ci od konieczno ci i tak by nie uniemo liwi
prowadzenie konkretnych zaj . Konto systemowe Administrator oraz ka de inne b ce na
prawach administratora powinny by  zabezpieczone has em, a ucze  powinien pracowa  na
koncie z ograniczonymi uprawnieniami. Polecam te  aby takie stanowiska dodatkowo
zabezpieczy  specjalnymi kartami, które pami taj  wszelkie ustawienia systemowe i potrafi
je przywróci  po restarcie systemu.

Karta Goliath

Zajm  si  teraz specjalnymi kartami Goliath, które pami taj  wszelkie ustawienia systemowe
i potrafi  je przywróci  po restarcie systemu. Niestety wymaga to od szko y zainwestowania
pewnej kwoty na ich zakup, ale bezpiecze stwo i wygoda du ej bezawaryjno ci pracy
systemu jak  daj  jest tego warta. Sam u ywam kart Goliath ju  od kilku lat. Podstawowym
celem ich stosowania jest uniemo liwienie niepowo anym u ytkownikom wprowadzania na
trwa e zmian bez zgody nauczyciela, czy innej osoby odpowiedzialnej za stan zasobów
komputerowych. Mo na je stosowa  nie tylko w szkolnych pracowniach komputerowych czy
bibliotekach, ale równie  w komputerach stale pod czonych do internetu w firmach b
domach prywatnych. Wykorzystuj  one niewielk  ilo  miejsca na dysku twardym oraz nie
obci aj  systemu i procesora. Karty s  skutecznym zabezpieczeniem przed celowym b
przypadkowym instalowaniem lub odinstalowaniem ró nego rodzaju oprogramowania.
Chroni  przed przypadkowym lub z liwym formatowaniem dysku. Zabezpieczaj  równie
przed skutkami ataków szkodliwego oprogramowania poniewa  podczas restartu systemu s
w stanie przywróci  wszystkie dane i ustawienia sprzed ataku. Potrafi  równie



mgr in . Witold Iwa czak

strona  2

wyeliminowa  uci liwe dialery, samoinstaluj ce si  strony internetowe oraz inne problemy
mog ce wyst pi  przy korzystaniu z Internetu, a których efekty bywaj  uci liwe i trudne do
usuni cia. Zastosowanie kart dodatkowo umo liwia ograniczenie do minimum czasu,
przygotowania komputerów do kolejnych zaj , gdy  dzi ki kartom wszystkie zaj cia
odbywaj  si  z dok adnie takimi samymi ustawieniami komputerów i z takim samym
oprogramowaniem. Ich u ycie umo liwia równie  prowadzenie wicze  pozwalaj cych na
ingerencj  w ustawienia systemowe, mog ce spowodowa  uszkodzenie plików systemu
operacyjnego, poniewa  karta przy ponownym uruchomieniu komputera jest w stanie
przywróci  wszelkie zmiany jakie nast pi y w trakcie zaj .

Zabezpieczenie komputera – niuanse

Komputer zabezpieczony wed ug opisanych przeze mnie wcze niej zasad oraz specjalnymi
kartami Goliath jest prawie idealnie skonfigurowany. Brakuje ju  tylko przys owiowej kropki
nad „i”. Opisywa em kiedy  program zabezpieczaj cy przed niepo danymi tre ciami z
Internetu – Motyl. Tego typu program jest ustawowo wymogiem koniecznym do
funkcjonowania ka dej pracowni komputerowej w szkole. Przy dokonywaniu wyboru takiego
programu warto uwzgl dni  fakt, e nowa wersja programu Motyl 2010 daje mi dzy innymi
dodatkowe narz dzia do monitorowania pracy na komputerze oraz do konfigurowania
dodatkowych zabezpiecze  systemu operacyjnego w postaci blokowania mo liwo ci
uruchamiania przeró nych programów jak i niektórych polece  systemowych. Program ten
ma równie  mo liwo  blokowania dost pu do czatów, bramek SMS, komunikatorów takich
jak Gadu-gadu, ICQ, Tlen. Mo na równie  zablokowa  narz dzia do edycji rejestru i
Menad er zada . Modu  monitoruj cy system potrafi zapisa  raport pokazuj cy zdarzenia
jakie mia y miejsce na komputerze, które wymaga y interwencji programu. Zdarzenia s
zapisywane na zak adkach odr bnych dla ka dego dnia z podaniem czasu wyst pienia. Mo e
dodatkowo zapisywa  zrzuty ekranowe z min. cz stotliwo ci  co 5 minut rejestruj c dat  i
czas zapisania danego obrazu. Jest te  przydatna mo liwo  pozwalaj ca na wskazanie w
jakich godzinach i w jakich dniach tygodnia mog  by  u ywane przegl darki. W godzinach
zakazanych u ytkownik nie b dzie móg  otworzy adnej przegl darki internetowej.
Uczniowie cz sto próbuj  bez zezwolenia nauczyciela instalowa  programy. Dotyczy to
zw aszcza gier. Cho  bardziej niebezpieczne s  próby manipulowania ustawieniami
systemowymi – np. zamykaj c nawet chronione procesy programów zabezpieczaj cych za
pomoc  polecenia taskkill, która nie zawodzi, nawet w przypadku braku dost pu do
Mened era zada . Istniej  te  programy narz dziowe takie jak ProcessExplorer czy Autoruns,
które ze wzgl du na swoje ogromne mo liwo ci mog  sta  si  w r kach ucznia powa nym
zagro eniem dla bezpiecze stwa konfiguracji systemu stanowiska komputerowego. Program
Motyl mo e atwo temu zapobiec. Wystarczy wskaza  wybrane procesy (musz  by  w danym
momencie uruchomione), których nie b dzie wolno uruchamia . Dla czytelników Niedzieli, w
której równie  pracuj producent umie ci  pod linkiem
http://www.adalex.pl/niedziela/ starsz , ale darmow  wersj  Motyla 2007.

Microsoft SteadyState zamiast kart Goliath

Je eli nie sta  nas na zakup kart Goliath mo emy zastosowa  darmowe oprogramowanie
udost pnione przez Microsoft – SteadyState.  To narz dzie pomocne w nie administratorom
komputerów wspó dzielonych, na przyk ad w szko ach, kawiarniach czy bibliotekach, jak
równie  innych dost pnych do u ytku ogólnego. Jego g ównym zadaniem jest ochrona
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komputera, aby u ytkownicy korzystaj cy z niego nie narobili szkód w strukturze systemu
operacyjnego, oraz aby mogli korzysta  tylko ze wskazanych aplikacji i opcji
konfiguracyjnych. Proces konfiguracji jest stosunkowo prosty, nawet bior c pod uwag  fakt,
e to oprogramowanie nie jest dost pne w polskiej wersji j zykowej. G ówn  cze  programu

Steady State stanowi Global Computer Settings oraz User Settings (omówi  ten segment
pó niej). Global Computer Settings odpowiada za wprowadzanie ustawie  globalnych, czyli
takich, które dotycz  ca ego komputera (a nie poszczególnych u ytkowników). W zak adce
Set Computer Restrictions mamy mo liwo  ustawienia restrykcji, które b  obowi zuj ce
dla  wszystkich  kont,  równie  administratorskich.  Schedule  Software  Updates  to  miejsce,  w
którym mo emy wybra  termin instalacji aktualizacji systemu i oprogramowania
antywirusowego. Ostatnia opcja - Protect the Hard Disk – dzia a podobnie jak karta Goliath.
Daje mo liwo  zablokowania dokonywania zmian na dysku, ale tylko na partycji
systemowej. Program daje do dyspozycji ró ne plany dzia ania. Remove all changes at restart
to plan domy lny - usuwanie zmian co ka dy restart. Retain Changes Temporarily to druga
mo liwo . Mo emy ustawi  tu dat , po której nast pi usuni cie danych u ytkownika, ale
zostanie on o tym uprzedzony. Retain all changes permamently to specjalny tryb pracy, który
mo e by  uruchomiony przed instalacj  nowej aplikacji. Od ca kowitego wy czenia Protect
the Hard Disk ró ni si  tym, i  nie zostaje wyczyszczona pami  cache na dysku. Pozwala to
zaoszcz dzi  czas zwi zany z powracaniem do trybu pracy.

SteadyState – ustawienia dla u ytkownika

User Settings to chyba najwa niejsza sekcja w programie SteadyState. Daje ona mo liwo
zarz dzania u ytkownikami. Ma te  mo liwo  tworzenia, importowania oraz eksportowania

ytkowników. Aby doda  nowe konto u ytkownika, wystarczy wybra  pole „Add a new
user” z g ównego menu programu. Je li mamy ju  za onego nowego u ytkownika, ukazuj
si  4 zak adki: General, Windows Restrictions, Feature Restrictions, Block Programs. W
pierwszej znajduje si  opcja zablokowania dokonywanych zmian, ale dotyczy to tylko profilu
danego u ytkownika. Ciekawostk  w zak adce General jest ustawianie „liczników
wylogowywania”. Mo na automatycznie wylogowa  u ytkownika po okre lonym czasie oraz
po d szej bezczynno ci. Windows Restrictions to wed ug mnie jedna z najwa niejszych
funkcji,  dla  których  warto  zainstalowa  Steady  State  nawet  w  sytuacji  kiedy  mamy
zabezpieczony komputer kart  Goliath. Odpowiada ona za restrykcje w systemie
operacyjnym. Znajduj  si  tutaj cztery zdefiniowane przez Microsoft schematy restrykcji
ró ni cych si  stopniem ograniczania mo liwo ci danego u ytkownika, ale istnieje równie
mo liwo  dokonywania indywidualnej konfiguracji. Mo na np. zablokowa  „Wiersz
polece ”, „Edytor rejestru”, „Menad er zada ”, „Narz dzia systemowe” i inne programy
zarz dzaj ce. Mo na uniemo liwi  zmian  has a, usun  pole „Uruchom”, czy ikon  „Panelu
sterowania”. S  te  opcje ukrywania dysków i wiele innych. W kolejnej zak adce Feature
Restrictions mo na wprowadza  ograniczenia dla Internet Explorera i pakietu Office. W
ostatniej - Block Programs - istnieje mo liwo  wskazania programu z listy b  r cznie
dopisanego pliku jako zakazanego. Program SteadyState cho  kierowany jest g ownie do
administratorów, mo e znale  równie  zastosowanie w domowych komputerach, na
przyk ad do ograniczenia pewnych funkcji, jakie mog  wprowadza  rodzice z my  o swoich
pociechach. Stosunkowo prosta obs uga, du o ciekawych funkcji oraz obecno  takich
mechanizmów jak ochrona dysku, przywracanie systemu oraz eksportowanie/importowanie
ustawie  powoduj , e mog  z czystym sumieniem poleci  SteadyState ka demu opiekunowi
sali komputerowej.



mgr in . Witold Iwa czak

strona  4

Backup ca ego dysku b  partycji (ghost 4 linux).

Bardzo przydatnym w praktyce jest wykonanie kopii bezpiecze stwa naszego systemu
operacyjnego jak i danych. Najlepiej gdy posiadamy kopi  ca ego dysku, bo wówczas
jeste my zabezpieczeni nawet przed jego uszkodzeniem. Do tego celu proponuj  zastosowa
darmowy program o nazwie "Ghost 4 Linux". Program oferuje nawet wi cej mo liwo ci ni
uznane i p atne programy Norton Ghost czy Acronis. Umo liwia nawet tworzenie obrazów
bezpo rednio na serwer FTP i zgrywanie ich stamt d i oczywi cie radzi sobie praktycznie ze
wszystkimi typami partycji stosowanymi w systemach operacyjnych (w tym wszystkie
dystrybucje Linux). Program mo na pobra  ze strony:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=119810&pac... Jest to plik ISO, który
nale y wypali  na p ycie CD za pomoc  programu do nagrywania p yt.  Aby wykona  kopi
zapasow  dysku b  partycji trzeba zrestartowa  komputer i uruchomi  go z p yty CD. Po
uruchomieniu programu wybieramy domy ln  wersj  bz naciskaj c "Enter" i tak na
domy lnych ustawieniach mo na przej  a  do ostatniego okna, gdzie nale y wpisa  w
wierszu polece : g4l potwierdzaj c przyciskiem Yes. W menu, które si  pojawi wybieramy
tryb file mode (najlepszy w przypadku systemów Windows). Nast pnie wybieramy partycj
na któr  zapiszemy obraz systemu, pó niej partycj  pierwotn  i mo emy utworzy  docelowy
plik obrazu, naciskaj c "launch client". Po dokonaniu wyboru partycji zaznaczamy opcj
"save partition..." i wciskamy F5. Nale y jeszcze wybra  typ kompresji danych. Polecam
zostawi  domy ln , gdy  silna kompresja stwarza czasami wi cej problemów ni  daje
korzy ci. Na dole jest jeszcze mo liwo  podzielenia obrazów na cz ci (np. w celu nagrania
na  p yty  CD  lub  DVD).  Po  nadaniu  nazwy  kopii  bezpiecze stwa  i  potwierdzeniu  obraz
zacznie si  tworzy . Odzyskiwanie danych z obrazu (nawet na nowym dysku) jest podobne
tylko przy wyborze partycji (dysku) najpierw wskazujemy t , któr  chcemy odzyska , a
pó niej wskazujemy gdzie jest kopia bezpiecze stwa oraz zaznaczamy opcj  "restore partition
from...". Dla pewno ci mo na wcze niej zrobi  symulacj  poprawno ci procesu odzyskiwania
danych. Program jest o tyle ciekawy, e bez problemu obs uguje pendrive'y i inne pami ci
zewn trzne, a pliki wynikowe nie zajmuj  wiele miejsca.

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=119810&pac...

