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Czym jest keylogger?

Uzyskano dostęp do klawiatury
Przechwytywanie klawiszy...
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Keylogger (z angielskiego rejestrator klawiszy, key - klawisz, klucz, logger - rejestrator) jest rodzajem 
złośliwego oprogramowania, które posiada zdolność przechwytywania i zapisywania wszystkich 
wciśniętych klawiszy w czasie rzeczywistym. Klawisze te są zapisywane do pliku znajdującego się ukrytej 
lokalizacji, z której może zostać pobrany ręcznie z komputera (przenośne keyloggery często używane do 
szpiegowania w firmach), lub plik ten może zostać wysłany online (bardziej zaawansowane keyloggery o 
uniwersalnym zastosowaniu ze względu na łatwość odzyskania rejestru klawiszy). 

Rejestratory klawiatury istnieją od lat, lecz w ostatnim czasie notuje się stały wzrost cyberprzestępstw w 
których głównym narzędziem było właśnie oprogramowanie rejestrujące klawisze. Dziś są one uważane 
przez wielu za najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zagrożeń cybernetycznych.

Keyloggery na przestrzeni lat wyewoluwały daleko ponad rejestrowanie samych klawiszy. Tradycyjny 
keylogger może poprzez rejestrowanie klawiszy ukraść numer karty kredytowej lub hasło do konta e-mail, 
natomiast te bardziej zaawansowane mogą na przykład podłączyć się do kamery internetowej i zacząć 
przechwytywać obraz. Wszystko to bez dawania jakichkolwiek oznak aktywności urządzenia. 
Oprogramowanie szpiegujące może również być wykorzystane w celu rejestrowania dźwięku,  poprzez 
uzyskanie dostępu do mikrofonu w komputerze.  

Według wielu testów przeprowadzonych przez niezależnych ekspertów, oprogramowanie antywirusowe 
wykrywa nie więcej niż 25% szkodliwego oprogramowania. Nawet dostawcy komercyjnych keyloggerów 
(używanych głównie w firmach) oferują specjalnie spreparowane pliki, które są w 100 procentach 
niewykrywalne przez programy antywirusowe. A poza firmami oferującymi keyloggery, istnieją jeszcze 
cyberprzestępcy których umiejętności często są o wiele wyższe. Oprogramowanie antywirusowe chroni 
przed popularnymi zagrożeniami. 

W praktyce oznacza to że złośliwe oprogramowanie tworzone z myślą kradzieży danych pozostaje w 
zasadzie niezauważone.

Wizualizacja działania keyloggera. Po lewej, wpisane dane do logowania do skrzynki 
pocztowej. Po prawej widzimy tekst przechwycony przez keylogger’a.



Monitorowanie zachowań zamiast szukania sygnatur
Aktywność każdego urządzenia podłączonego do komputera może być rejestrowana. Oprogramowanie 
antywirusowe jest uzależnione od "bazy sygnatur wirusów".  Złośliwa aplikacja (wirus, trojan czy 
keylogger) musi najpierw zostać wykryta przez pracowników laboratoriów antywirusowych. Następnie 
muszą oni opracować sposób na pozbycie się wirusa z systemu. Dopiero wtedy publikowana jest 
aktualizacja bazy danych programu. Jeżeli pracownicy nie wykryją zagrożenia, złośliwe oprogramowanie 
będzie mogło z łatwością ominąć zabezpieczenia antywirusów. 

Ochrona przed nowoczesnym złośliwym oprogramowaniem szpiegującym wymaga zupełnie innego 
podejścia. Zamiast poszukiwania "odcisków palców" złośliwego oprogramowania w plikach, należy 
skupić się na monitorowaniu zachowań.

SpyShelter dzięki unikalnej i restrykcyjnej ochronie behawioralnej, stale monitoruje 58 kluczowych 
obszarów w systemie. W ten sposób nasze oprogramowanie jest w stanie wykryć i zatrzymać 
nierozponawane przez antywirusy keyloggery, trojany i inne złośliwe aplikacje.
 
Od momentu w którym zainstalowany zostanie SpyShelter, wszystkie podejrzane akcje wymagać będą 
podjęcia decyzji przez użytkownika, który może daną akcję zaakceptować lub odrzucić. Gdy złośliwa 
aplikacja spróbuje zainfekować system, SpyShelter natychmiast zatrzyma ją i powiadomi Cię o 
podejmowanej przez nią akcji poprzez wyświetlenia okna alertu.

Okno alertu zawiera wszystkie niezbędne informacje, które są pomocne przy dokonywaniu wyboru. 
Wszystkie podjęte działania użytkownika zapisywane są domyślnie do listy reguł. Dzięki temu możliwy 
jest wgląd do listy aplikacji które uzyskały dostęp do zasobów systemowych oraz te którym dostępu 
odmówiono. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest to, że po utworzeniu reguły nie ujrzysz ponownie 
powiadomienia o próbie wykonania tej samej akcji przez daną aplikacje. 

Nawet jeśli zezwolisz przez pomyłkę złośliwej 
aplikacji na przechwytywanie klawiszy, w 
dowolnej chwili możesz wrócić do listy Reguł 
i ją zablokować.

SpyShelter oferuje także możliwość sprawdze-
nia podejrzanego pliku za pomocą usługi 
virusscan.jotti.org. Po skorzystaniu z tej opcji, 
SpyShelter wyśle plik na serwery Jotti.org 
gdzie zostanie on poddany skanowaniu przez 
ponad  kilkanaście niezależnych antywi-
rusów, za darmo. 

SpyShelter także posiada wbudowany moduł 
szyfrowania klawiatury, który szyfruje 
klawisze wszystkich aplikacji. Dzięki temu 
jeśli keylogger dostanie dostęp do klawiatu-
ry, przechwyci on tylko ciągi losowych cyfr 
będących wynikiem szyfrowania klawiatury.



CHRONI TAM 
GDZIE ANTY-WIRUS 

NIE MOŻE FUNKCJE

Ochrona w Czasie Rzeczywistym

SpyShelter chroni Twój rejestr, pamięć fizyczną 
(RAM), pliki systemowe oraz inne wrażliwe punkty 
Twojego systemu takie jak działające procesy, dzięki 
czemu złośliwe oprogramowanie nie dokona 
wstrzyknięcia złośliwego kodu.

Anty Keylogger

Dzięki aplikacji SpyShelter, możesz mieć pewność że 
Twoje dane które wpisujesz na co dzień nie zostaną 
przechwycone!

Ochrona Schowka

SpyShelter chroni wrażliwe dane które trafiają do 
Twojego schowka w skutek kopiowania i wycinania. 
SpyShelter zapewnia, że znajdujące się w nim 
informacje nie zostaną przechwycone przez inną 
aplikację.

Ochrona Przed Zrzutami Ekranu

Moduł ten został opracowany aby powstrzymać 
podejrzane aplikacje przed tworzeniem zrzutów 
Twojego ekranu, czy też jego nagrywania.

Ochrona Przed Nagrywaniem Dźwięku

SpyShelter jest pierwszym programem na Świecie 
który zaimplementował skuteczny moduł ochrony 
przed złośliwym oprogramowaniem nagrywającym 
dźwięk. Mogą one przechwytywać go np. podczas 
rozmów online, a także zdalnie uaktywniać 
urządzenie rejestrujące dźwięk.

Ochrona Kamery Internetowej

Złośliwe oprogramowanie które potrafi po cichu 
uaktywnić kamerę internetową potrafi wyrządzić 
wiele szkód. Moduł Anti-Webcam Logger zapewnia 
wyjątkową proaktywną ochronę przed tym 
zagrożeniem.

Szczegółowy opis funkcji aplikacji SpyShelter 
Premium oraz SpyShelter Firewall dostępny na:
https://www.spyshelter.com/pl/funkcje

Bezpieczny Internet

Proaktywny Moduł AntiNetworkSpy chroni przed 
niebezpiecznymi trojanami które chcą ukraść Twoje 
dane osobowe podczas wykonywania bezpiecznych 
transakcji SSL. Blokuje on wszelkie oprogramowanie 
logujące na poziomie protokołów HTTP/HTTPS POP, 
SMTP, FTP.

Szyfrowanie Klawiatury

SpyShelter posiada wbudowany sterownik 
szyfrowania klawiszy. Szyfruje on wszystkie klawisze 
w czasie rzeczywistym, dzięki czemu inne aplikacje 
nie są w stanie przechwycić tekstu wysyłanego do 
danego programu.

Ograniczone Aplikacje

Wbudowany moduł „Ograniczone Aplikacje” 
pozwala ograniczyć dostęp wybranym aplikacjom do 
zasobów Twojego systemu. Zwiększa to szanse 
zablokowanie ataków wykorzystujących dziury w 
popularnych aplikacjach.

Dwustronna Zapora Sieciowa

SpyShelter Firewall umożliwia kontrolę nad 
połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi w 
Twoim komputerze. Dzięki tej funkcji powstrzymasz 
łączenie się z internetem dla wybranych aplikacji a 
także powstrzymasz ataki hakerskie.

Jotti

Dzięki naszemu partnerstwu z Jotti.org, możesz 
przeskanować każdy podejrzany plik za pomocą 
kilkunastu antywirusów. Za darmo.

32 & 64 bit

SpyShelter jest w pełni kompatibylny z 32 i 64 
bitowymi edycjami Windows XP(SP2 and SP3), 
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 
8.1 oraz Windows 10


