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PLAN WYKŁADU

1. Podstawy teoretyczne technik zarządzania usługami IT

• Terminologia, normy

2. Organizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz usług

• infrastruktura fizyczna, sieciowa, serwerowa

3. Monitorowanie infrastruktury i usług

• dostępność, wydajność,

4. Serivcedesk/Helpdesk

5. Bezpieczeństwo infrastruktury



CEL WYKŁADU

Celem wykładu jest przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem
infrastrukturą jak i usługami IT z perspektywy:

• Menadżera

• Administratora systemu

• Operatora infrastruktury

• Użytkownika wewnętrznego

• Użytkownika zewnętrznego



DLACZEGO ZARZĄDZAĆ USŁUGAMI 

• Około 80% przestojów usług jest spowodowana przez błędy
procesów lub ludzi

• Trwanie przestojów znacząco zależy od aspektów nie tylko
technicznych

Celem zarządzania jest świadczenie wysokiej jakości usług IT
spełniających oczekiwanie klientów i użytkowników poprzez
odpowiednio zdefiniowany i utrzymywany proces.



KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA USŁUGAMI

• Jakość świadczonych usług

• Zadowolenie klientów

• Reputacje, wizerunek organizacji

• Optymalizacja i kontrola kosztów

• Kierownictwo i pracownicy znają swoje role i procesy
w których uczestniczą

• Zgodność z aktami prawnymi



NORMY Z RODZINY 20000

• PN-ISO/IEC 20000-1:2011 – Technika informatyczna zarządzanie
usługami. Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami

• PN-ISO/IEC 20000-2:2007 – Technika informatyczna. Zarządzanie
usługami Część 2: Reguły postępowania

Nie wdrożona w Polsce

• ISO/IEC 20000-3:2012 - Information technology -- Service
management -- Part 3: Guidance on scope definition and
applicability of ISO/IEC 20000-1

• ISO/IEC TR 20000-4:2010 - Part 4: Process reference model

• ISO/IEC TR 20000-5:2013 - Part 5: Exemplar implementation plan
for ISO/IEC 20000-1

• ISO/IEC TR 20000-10:2013 - Part 10: Concepts and terminology



NORMY Z RODZINY 20000 – TRWAJĄ PRACE

• ISO/IEC 20000-7 (trwają prace) – Part 7: Guidance on the
application of ISO/IEC 20000-1 to the Cloud

• ISO/IEC 20000-11 (trwają prace) - Part 11: Guidance on the
relationship between ISO/IEC 20000-1:2011 and service
management frameworks

• ISO/IEC 20000-6 (trwają prace) -Part 6: Requirements for
bodies providing audit and certification of service
management systems

• ISO/IEC 20000-8 - Part 8: Guidance on the application of
service management systems for smaller organizations

• ISO/IEC 20000-15 – Part 15: Service management



NORMY Z RODZINY 27K

• PN-ISO/IEC 2700:2012 – Technika informatyczna. Techniki
bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Przegląd i terminologia

• PN-ISO/IEC 27001:2007 – Wymagania

• PN-ISO/IEC 27005:2011 – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie
informacji

• PN-ISO/IEC 27006:2011 – Wymagania dla jednostek prowadzących
audyt i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacji

• PN-EN ISO 27799 – Informatyka w ochronie zdrowia. Zarządzanie
bezpieczeństwem informacji w ochronie zdrowia z wykorzystaniem
ISO/IEC 27002

• Nowelizacji 27000 i 27001 – na przełomie roku



NORMY Z RODZINY 27K NIEWDROŻONE

• 27002 - Information security management. Code of practice for information security
controls

• 27003 - Information security management system implementation guidance

• 27004 – Measurement

• 27005 - Information security risk management

• 27031 - Security techniques -- Guidelines for information and communication 
technology readiness for business continuity

• 27032 - Guidelines for cybersecurity

• 27033-1 - Network security -- Part 1: Overview and concepts

• 27033-2 - Part 2: Guidelines for the design and implementation of network security

• 27034 - Application security -- Part 1: Overview and concepts

• 27035 - Information security incident management

• Oraz wiele innych



WYBRANE TERMINY NORMY 20000

• Dostawca

• Dostępność

• Ciągłość usługi

• Bezpieczeństwo informacji

• Incydent

• Usługa

• Zarządzanie usługami

• Klient

• Najwyższe kierownictwo

• Procedura

• Proces



TERMINOLOGIA

• Dostępność – zdolność usługi lub komponentu usługi do realizacji
wymaganej funkcji w uzgodnionym momencie lub w uzgodnionym
przedziale czasu (wyrażana zwykle procentowo)

• Ciągłe doskonalenie – powtarzające się działania, mające w celu
zwiększenia zdolności do spełnienia wymagań dla usług

• Klient – organizacja lub jej część otrzymująca usługę

• Incydent – niezaplanowana przerwa w usłudze, obniżanie jakości usługi
lub zdarzenie, które jeszcze nie ma wpływu na usługę dla klienta

• Bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, integralności
i osiągalności informacji

• Procedura – ustalony sposób wykonywania działania lub
przeprowadzania procesu

• Proces – zestaw działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie
oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia



TERMINOLOGIA

• Usługa – sposób dostarczania wartości klientowi poprzez
ułatwienie mu uzyskania oczekiwanych przez niego
rezultatów

• Ciągłość usługi – zdolność do zarządzania, które mogłyby
mieć istotny wpływ na usługę w celu nieustannego
świadczenia usług na uzgodnionych poziomach

• Umowa SLA – udokumentowana umowa pomiędzy
usługodawcą a klientem, która identyfikuje usługi oraz
docelowe poziomy świadczenia usług



TERMINOLOGIA

• Zarządzanie usługami – zestaw zdolności oraz procesów do
kierowania i kontrolowania czynności i zasobów usługodawcy
w celu spełnienia wymagań dla usług poprzez projektowanie,
przekazywanie dostarczanie i udoskonalanie usług

• System zarządzania usługami (SMS) – Zawiera wszystkie
polityki zarządzania usługami, założenia, plany, procesy,
dokumentu i zasoby wymagana dla projektowania,
przekazywania, dostarczania i udoskonalenia usług

• Wymagania dla usługi – potrzeby klienta i użytkowników
usługi, uwzględniające wymagania dotyczące poziomu
świadczenia usługi oraz potrzeby usługodawcy



TERMINOLOGIA 27K

• System zarządzania bezpieczeństwem informacji – To część 
całościowego systemu zarządzania, oparta na podejściu 
wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do 
ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, 
utrzymywania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji.

System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, polityki, 
działania związane z planowaniem, zakresy odpowiedzialności, 
praktyki, procedury, procesy i zasoby.

• Bezpieczeństwo informacji – zachowanie poufności, 
integralności i dostępności informacji



ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Najwyższe kierownictwo powinno dostarczyć dowód swojego
zaangażowania w planowanie, ustanowienie, wdrażania, obsługę
i monitorowanie, przeprowadzanie przeglądów, utrzymanie oraz
doskonalenie systemy zarządzania usługami poprzez:

- Ustalać politykę, cele dla zarządzania

- Zapewnienie, że plan został utworzony, wdrożony, jest
utrzymywany w celi stosowania polityki, osiągniecia celów dla
zarządzania usługami i spełnienia wymagań dla usług

- Komunikowanie znaczenia spełnienia wymagań dla usług

- Zapewnienie dostarczenia zasobów

- Ocena i Zarządzanie ryzykiem dla usług



PCDA

• Planuj (Plan) - Wyznaczenie celów, wymagań, znanych ograniczeń,
polityki, wymagań wynikających z przepisów prawa i innych a także
umów, struktury uprawnień i i ról w procesach, zasobów ludzkich,
technicznych, finansowych. Określenie ram czasowych, wskaźników
skuteczności.

• Wykonaj (Do)  - Wdrożenie i obsługa. Przydział i zarządzanie 
funduszami, przypisanie uprawnień i ról w procesach. Zarządzanie 
zasobem ludzkim, technicznym i informacyjnym. Identyfikacja, 
ocena i zarządzanie ryzykiem. Szkolenie uczestników procesu 
wdrożenia.

• Sprawdzaj (Check) – Monitorowanie wskaźników, prowadzenie
audytów

• Działaj (Act) – Utrzymanie, wyznaczenie priorytetów dla dalszego
doskonalenia



ISO/IEC 20000

Część 1: Wymagania dla 
systemu zarządzania usługami

Cześć 2: Reguły postępowania 

ITIL - Najlepsze praktyki

Wewnętrzne polityki, procesy i 
procedury - Implementacja



ITIL, ISO/IEC 20000, FITSM

• ITIL - Information Technology Infrastructure Library jest
zbiorem dobrych praktyk zarządzania usługami IT (ITSM) -
IT service management

• ITIL – zawiera około 2000 stron podzielonych na 5 części (ITIL
Service Strategy, ITIL Service Design, ITIL Service Transition,
ITIL Service Operation, ITIL Continual Service Improvement)

• ISO/IEC 20000 – część 1: Wymagania dla systemu 26 stron

• FitSM - rodzina uproszczonych standardów do zarządzania
usługami IT – około 38 stron w 4 częściach, wymagania dla
systemu 9 stron



INFRASTRUKTURA

• Budynki, pomieszczenia

• Systemy zasilające

• Systemy klimatyzacyjne

• Systemy przeciwpożarowe i gaśnicze

• Systemy kontroli dostępu i monitoringu

• Serwery i łącza sieciowe pomiędzy nimi

• Najczęściej infrastruktura należy do jednego właściciela,
np. uczelni, urzędu, banku

• Podlegająca jednej polityce bezpieczeństwa

• Administrowana przez jeden zespół ludzi



SYSTEM ZASILAJĄCY

• Linie zasilające z różnych GPZ (główny punkt zasilania)

• System zasilania rezerwowego (SZR)

• UPS (uninterruptible power supply), straty, baterie,
żywotność

• Redundancja zasilaczy

• Zarządzalne listwy PDU (Power Distribution Unit)

• Monitoring - SZR, UPS, PDU

• Generator y

• DRUPS

• Testy poprawności działania



SYSTEM KLIMATYZACJI

• Klimatyzacja rzędowa, precyzyjna, zamknięte szafy

• Czynnik chłodzący – freon, woda, glikol

• Bezpośrednie chłodzenie komponentów cieczą

• Redundancja

• Temperatura czynnika i pomieszczenia

• Czas startu przy braku zasilania

• Monitoring i sterowanie poszczególnych elementów układu

• Uszczelnianie szaf serwerowych, zabudowa korytarzy

• Testy poprawności działania



OCHRONA PRZED POŻAREM I 
NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM

• Sygnalizacja Alarmu Pożaru (SAP)

• Stałe Urządzenie Gaśnicze (SUG)

• Wczesne ostrzeganie

• Gaszenie wnętrza szaf

• System alarmowy

• Obustronna kontrola dostęp do pomieszczeń

• Dwuetapowa weryfikacja tożsamości

• Monitoring wizyjny



SYSTEMY MONITORINGU 
INFRASTRUKTURY I APLIKACJI



TERMINOLOGIA

• System monitoringu – system mający zapewnić ciągłość
działania infrastruktury IT oraz usług i aplikacji poprzez
proaktywne sprawdzanie poprawności działania jego
komponentów

• NOC (Network Operations Center) – centrum w którym
wykonywany jest monitoring, kontrola, reagowanie na
incydenty, raportowanie problemów i podgląd na obecny stan
infrastruktury



CELE MONITORINGU

• Identyfikacja problemów z infrastrukturą sprzętową 
i aplikacyjną

• Monitorowanie komponentów infrastruktury IT takich 
tj. metryk systemów, protokołów, aplikacji, usług, sprzętu 
sieciowo-serwerowego

• Monitorowanie aktywne i pasywne

• Diagnostyka problemów wydajnościowych



CECHY MONITORINGU

• Wczesne wykrywanie i zapobieganie problemom mające wpływ na
krytyczne procesy biznesowe

• Wizualizacja bieżących i historycznych danych dostępności, wydajności,
itp. jako narzędzie wspomagające wykrywanie przyszłych problemów

• Predykcja i trendy utylizacji zasobów sprzętowych - Identyfikacja
wymaganej rozbudowy infrastruktury przed wystąpieniem problemów

• Raportowanie historycznych danych o zdarzeniach i przerw w działaniach
systemów dla późniejszej inspekcji

• Raporty dostępności celem zweryfikowania czy SLA zostało spełnione

• Możliwość szybkiego powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach

• Możliwość szybkiego reagowania przy pojawianiu się pierwszych oznak
problemu



ELEMENTY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU

• Serwery fizyczne

• Infrastruktura sieciowa

• Podsystemy dyskowe jak macierze dyskowe, systemy 
archiwizacji, sieci SAN 

• Systemy operacyjne

• Nadzorcy (hypervisor)

• Usługi

• Warstwa aplikacyjna

• Procesy biznesowe



TYPY MONITOROWANIA

• Monitorowanie aktywne

- Cykliczne odpytywanie urządzenia, usługi lub aplikacji
o aktualny stan poprawności działania

- Przykładem jest protokół snmp, nrpe

• Monitorowanie pasywne

- Urządzenie, usługa lub aplikacja wysyła cyklicznie
informację o aktualnym stanie poprawności działania do
systemu monitoringu, np. poprzez mechanizm nsca
(nagios service check acceptor)

- Urządzenie wysyła notyfikację o zaistniałych zdarzeniach
np. snmp trap



PRZEGLĄD NARZĘDZI I ROZWIĄZAŃ

Dostępne rozwiązania do monitoringu typu opensource, w niektórych
z nich konfiguracja jest identyczna pomiędzy nimi:

• Shinken

• Ganglia

• Zenoss

• Cacti

• Check_mk

• Icinga

• Nagios

• Zabbix

• Pandora FMS

• OpenNMS



ZAŁOŻENIA DLA SYSTEMU MONITOROWANIA

• W centrum danych może istnieć wiele infrastruktur oraz systemów i usług
podlegających monitorowaniu

• Każdy taki system może mieć oddzielną, odseparowaną sieć zarządzania rozdzielne
zespoły operatorskie

• W firmie może istnieć NOC (Network Operation Center), która poprzez zunifikowany
interfejs ma widok na całą infrastrukturę lub na pogrupowaną na poszczególne
mniejsze systemy monitoringu dla mniejszych, wydzielonych infrastruktur bądź usług

• Mniejsze systemy monitoringu dla lokalnych administratorów mniejszych usług
powinny działać w koncepcji satelit i stref, co sprawia że nie widzą się między sobą

• Jedynym systemem który widzi satelity jest centralny system z zunifikowanym
interfejsem

• Awaria centralnego systemu nie wpływa na działanie podsystemów monitoringu
i możliwości monitorowania usług

• Centralny system nie może stanowić wąskiego gardła przy założeniu rozbudowy
infrastruktury i budowy nowych usług w przyszłości



SCHEMAT SKALOWANEJ 
ZDECENTRALIZOWANEJ ARCHITEKTURY

Centrum centralnego 
monitorowania (np. 

NOC) ze zunifikowany 
interfejsem graficznym

Instancja systemu 
infrastrkutury A

Lokalni administratorzy 
z lokalnym interfejsem

Instancja systemu 
infrastrkutury B

Lokalni administratorzy 
z lokalnym interfejsem

Instancja systemu 
infrastrkutury C

Lokalni administratorzy 
z lokalnym interfejsem

Wydajność – pobieranie informacji na żądanie użytkownika centralnego systemu

Decentralizacja, bezpieczeństwo

Autonomiczne instancje, dane monitoringu przechowywane lokalnie



PRZYKŁADY - ICINGA



PRZYKŁAD - OPENNMS



PRZYKŁAD - OPENNMS



PRZYKŁAD - OPENNMS



BACKUP I ARCHIWIZACJA 
DANYCH



TERMINOLOGIA

• Backup – redundantne dane przechowywane na wypadek
utraty lub uszkodzenia danych oryginalnych, służą do
odtwarzania w razie awarii

• Archiwizacja – długotrwałe przechowywanie danych

• Backup przyrostowy - archiwizowane są tylko pliki zmienione
od ostatniego backup'u pełnego lub przyrostowego

• Backup różnicowy - archiwizowane są tylko pliki zamienione
od ostatniego pełnego backup'u

• RTO (Recovery time objective) – docelowy czas w którym
proces biznesowy musi zostać odtworzony bo awarii

• HSM – hierarchiczne system składowania



CEL

• Zabezpieczenie przed utratą wrażliwych danych na wypadek
nieoczekiwanej awarii

• Możliwość szybkiego odtworzenia danych po zaistniałej awarii
– Disaster recovery

• Możliwość szybkiego przywrócenia stanu danego systemu
sprzed momentu wykonania kopii zapasowej

• Długoterminowe przechowywanie danych

• Migracja danych na tańszy nośnik

• Spełnienie regulacji prawnych np. retencji danych



INTEGRALNOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ DANYCH

• Błąd nośnika, błąd transmisji, błędy oprogramowania

• Modyfikacja podczas transmisji lub składowania danych przez
nieuprawnione osoby lub oprogramowanie (wirusy, robaki)

• Celowe działanie pracownika



INTEGRALNOŚĆ I AUTENTYCZNOŚĆ DANYCH

• Stosowanie sum kontrolnych (md5,sha), podpisu 
elektronicznego, znakowanie czasem

• Szyfrowanie

• Replikacja

• Systemy plików typu WORM (write once read many)

• Znakowanie czasem

• Podpis elektroniczny

• Wersjonowanie



DŁUGOTERMINOWE PRZECHOWYWANIE 
DANYCH

• Trwałość nośników

• Dysk twardy 5-10lat (w zależności od obciążenia)

• CD/DVD – praktycznie 5-10 lat

• Pamięć flash – 10lat

• Taśmy LTO – 15-30 lat (5000 montowań)

• Zmiany technologii składowania danych

• Łatwość dostępu do danych

Należy stosować systemy archiwizacji



PRZYKŁADOWE OPROGRAMOWANIE

W przestrzeni użytkownika:

• rdiff-backup

• rsnapshot

• Areca backup

• Duplicati

W przestrzeni infrastruktury wirtualnej:

• Vmware data protection

• Veeam Backup

Systemy backupu i archiwizacji:

• IBM TSM

• Simpana



WSPARCIE TECHNICZNE –
HELPDESK/SERIVEDESK

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przyjmowanie
zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania.

Terminologia:

• Klient - użytkownik końcowy.

• Agent - pracownik dysponujący wiedzą i/lub uprawnieniami 
pozwalającymi na pomoc klientowi.

• Zgłoszenie - sprawa w której klient kontaktuje się z zespołem 
wsparcia.



WSPARCIE TECHNICZNE –
SERVICEDESK/HELPDESK

Rodzaje zgłoszeń:

• Incydent - zgłoszenie awarii lub obniżenia jakości usługi 
poniżej ustalonego poziomu.

• Wniosek o usługę - prośba o udzielenie porady na temat 
korzystania usługi lub wprowadzenia ustalonych wcześniej 
zmian.

• Wniosek o zmianę - prośba o zmianę uzgodnionych wcześniej 
warunków korzystania z usługi.



LINIE WSPARCIA

Linie wsparcia - zespoły osób odpowiedzialne za komunikację 
z klientem.

• pierwsza linia - grupa rozwiązująca proste wnioski o usługę 
i nadzorująca przepływ zgłoszeń.

• druga linia - grupa ekspertów posiadająca głęboką 
znajomość usługi.

• trzecia - grupa administratorów mająca uprawnienia 
sterowania usługą.



ESKALACJA ZGŁOSZENIA

Eskalacja - przekazanie zgłoszenia do dalszego przetwarzania.

• funkcjonalna - przekazanie do dalszej linii wsparcia.

• hierarchiczna - przekazanie do kierownictwa w przypadku 
nieterminowej obsługi.

Proces eskalacji zgłoszeń najczęściej wywoływany jest po 
przekroczeniu czasu odpowiedzi



BAZA WIEDZY

Zbiór informacji dostępnych dla pierwszej linii wsparcia, 
pozwalający na samodzielne udzielanie odpowiedzi na wnioski 
o usługę. 

Cześć bazy może zostać udostępniana  klientom w celu 
minimalizowania liczby typowych zgłoszeń 



ZARZĄDZANIE INCYDENTAMI ORAZ WNIOSKAMI 
O USŁUGĘ

• incydenty rejestrowane, klasyfikowane oraz priorytetyzowane
zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami (oraz zgodnie 
z umową z klientem),

• istnieje zdefionowana procedura eskalacji oraz zamykania 
incydentów,

• agenci mają dostęp do informacji potrzebnych do rozwiązania 
incydentów,

• klient jest informowany na bieżąco o postępach w 
rozwiązywaniu zgłoszonych przez siebie incydentów,

• istnieje definicja "poważnego incydentu", a także sposób jego 
rozpoznania oraz reakcji.



PRZYKŁADOWA PROCEDURA

Rejestracja zgłoszeń - użytkownik zgłasza sprawy poprzez:
- wysłanie wiadomości na jasno określone adresy,
- telefon na podane numery.
Sprawy są rejestrowane w systemie ticketowym.

Klasyfikacja wykonywana jest na podstawie treści zgłoszenia 
przez pracowników pierwszej linii wsparcia i w razie potrzeby 
zgłoszenia przekazywane jest do drugiej lub trzeciej linii.

Priorytetyzacja wykonywana jest na podstawie warunków 
świadczenia usług.



PRZYKŁADOWA PROCEDURA C.D.

• Pierwsza linia wsparcia ma obowiązek odpowiedzieć 
użytkownikowi w ciągu jednego dnia roboczego. 

• Jeżeli wymagana jest eskalacja funkcjonalna, to agenci drugiej 
lub trzeciej linii muszą aktualizować zgłoszenie:
- co 3 dni robocze dla zwykłego priorytetu,
- co 1 dzień roboczy dla wysokiego priorytetu.

• Przekroczenie terminów powoduje przekazanie zgłoszenia do 
kierownika agenta obsługującego daną sprawę (eskalacja 
hierarchiczna). 

• Zamknięcie zgłoszenia odbywa się po potwierdzeniu 
rozwiązania przez klienta, lub w przypadku braku reakcji na 
rozwiązanie przez ponad tydzień.



WYMAGANIA DLA SYSTEMU

System obsługi zgłoszeń musi charakteryzować się następująca 
funkcjonalnością:

• rejestracja zgłoszeń poprzez mail oraz telefon

• kategoryzacja/priorytetyzacja - grupowanie zgłoszeń 
np. poprzez kolejki

• dostęp dla wielu agentów ze zróżnicowanymi poziomami 
dostępu

• wysyłanie odpowiedzi dla klientów oraz zapisywanie 
komentarzy dla innych agentów

• definiowanie oraz respektowanie reżimów czasowych



PRZEGLĄD NARZĘDZI I ROZWIĄZAŃ

• OTRS

• RT

• Brimir

• Mantis

• Bugzilla

• Apache Bloodhound

• Trac

• redmine

• Jira



BAZA WIEDZY - WYMAGANIA

Minimalną funkcjonalność dla tego typu rozwiązań to: 

• Kontrola dostępu do poszczególnych artykułów

• Mechanizmy wyszukiwania

• Słowa kluczowe (tagi), 

• Pełnotekstowe

• Kategoryzacja zagadnień



OTRS – PRZYKŁADOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA 
ZGŁOSZENIAMI

OTRS - Open-source Ticket Request System

Licencja open source AGPL3

Interfejs www

Panel klienta

Panel agenta

Polska lokalizacja

Obsługa grup, ról, kolejek, SLA, raportowanie, baza wiedzy,
moduł ITSM, obsługa procesów



OTRS – PRZYKŁADOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA 
ZGŁOSZENIAMI
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OTRS – PRZYKŁADOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA 
ZGŁOSZENIAMI



ZALETY SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZGŁOSZENIAMI

• Pomoc w realizacji wewnętrznych procedur oraz zapisów
wynikających z umów

• Mechanizmy kontroli terminowości działania

• Unifikacja kontaktu z klientem

• Monitorowanie zgłoszeń

• Minimalizacja „zgubionych” zgłoszeń

• Łatwość wdrożenia kolejnych do zespołu wsparcia

• Generowanie statystyk i zestawień obsłużonych zgłoszeń oraz
efektywności zespołu wsparcia

• Budowa bazy wiedzy



CZY INFRASTRUKTURA JEST BEZPIECZNA ?

• Witryna WWW nie została podmieniona (defacing)

• Dane nie uległy przejęciu, wyciekowi, kasacji

• Nie wykryto podejrzanych wpisów i braków w logach

• Ciągłość działania nie została naruszona

• Nie wykryto nietypowych zmian w działaniu
aplikacji/systemu

• Czy to wszystko znaczy, że jesteśmy bezpieczni?



NAJCZĘSTSZE CELE WŁAMAŃ DZISIAJ

ZONE-H Defacements Statistics 2008 - 2012

„...most of the people using those (malicious) tools do not
deface websites, but prefer to backdoor those sites with iframe
exploits in order to hack more and more users, and to steal data
from them.”



NAJCZĘSTSZE CELE WŁAMAŃ DZISIAJ

• Zdobycie bramki do dalszych ataków

• DDOS (botnet), ataki rozproszone

• Ukrycie oryginalnego adresu ataku

• Rozsyłanie SPAM-u

• Dalsza penetracja sieci i wykradanie poufnych danych,
np. loginów, haseł, kluczy

• Sniffing, instalacja skryptów w witrynie

• Kradzież przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej, proxy

• Powyższe działania mogą być prowadzone niewykrywalnie,
w czym mogą pomóc zaawansowane „rootkity”



METODY OCHRONY SIECI

• Reaktywne

• Systemy IDS

• Kontrola integralności danych (plików)

• Monitoring ruchu sieciowego i logów

• Zarządzanie incydentami

• Proaktywne

• Systemy IPS, SPI Firewall, AG, CFProxy, oprogramowania
antywirusowe

• Cykliczna analiza i poprawa stanu zabezpieczeń sieci



TESTY PENETRACYJNE 

• Symulowane ataki na całość infrastruktury sieciowej

• W odróżnieniu od prawdziwego ataku:
• Wykonywany za zgodą i wiedzą właściciela struktury

(na zlecenie!)
• Dotyczy możliwie szerokiej gamy podatności

(komponentów) a nie jednej lub kilku
• Jest ograniczony czasowo
• Wymaga zróżnicowanych kompetencji
• Nie może zaszkodzić testowanemu środowisku:

nie wykorzystuje się exploitów do eskalacji działań.
• Kończy się raportem:

• Lista znalezionych podatności i ich ocena
• Sposoby ich usunięcia



TESTY PENETRACYJNE

• Kwalifikacje pentestera – co najmniej dogłębna wiedza w jednej
z dziedzin:
• Protokoły sieciowe
• Systemy operacyjne
• Aplikacje
• Bazy danych

• Bardzo dobra wiedza w pozostałych dziedzinach IT, w tym dobra
znajomość kilku języków programowania / skryptowych

• Znajomość specyfiki OS: Windows, Unix/Linux

• Nieschematyczne myślenie, proaktywne podejście

• Wskazana znajomość: bezpieczeństwo fizyczne, ustawy,
standardy

• Przydatne duże doświadczenie jako administrator



KLASYFIKACJA  TESTÓW PENETRACYJNYCH

• Klasyfikacja testów ze względu na zakres wiedzy o celu

• Blackbox – pentesterzy nie mają żadnej wiedzy
początkowej

• Whitebox (crystal box) – pentesterzy mają pełną wiedzę,
np. topologia sieci, wersje aplikacji, kody źródłowe

• Graybox – wiedza częściowa (np. ogólny schemat sieci)

• Ze względu na lokalizacje

• Z zewnątrz badanej sieci (podsieci)

• Wewnątrz badanej sieci (podsieci)



METODOLOGIA I DOKUMENTACJA TESTÓW 
PENETRACYJNYCH

• OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology
Manual

• ISAAF - Information System Security Assessment Framework

• CIS Benchmarks – Center for Internet Security

• NIST – National Institute of Standards and Technology

• NSA – National Security Agency

• OWASP – Open Web Application Security Project



TESTY PENETRACYJNE SIECI

• Etapy testu

• Czynności wstępne, przygotowanie scenariuszy

• Akceptacja ze strony właściciela struktury!

• Rozpoznanie pasywne

• Identyfikacja podatności

• Weryfikacja podatności

• Eskalacja przywilejów

• Powrót do Identyfikacji podatności

• Raportowanie



TEST PENETRACYJNY APLIKACJI

• Dotyczy pojedynczej aplikacji sieciowej lub powiązanych

• Praca w całości skoncentrowana jest na interfejsie
komunikacyjnym (wejście – wyjście) aplikacji

• Może dotyczyć aplikacji WWW lub innej, np. procesów
systemowych, demonów sieciowych

• Podobnie jak w wypadku testu sieci może być on typu
Whitebox, Blackbox, Graybox

• Wymaga całkowitego zrozumienia działania aplikacji
i dokładnego poznania wszystkich jej funkcji, w szczególności
poznania ilości wejść i wyjść



TEST PENETRACYJNY APLIKACJI 

• Analiza może być statyczna (kodu źródłowego lub binarnego)
albo dynamiczna (działania)

• Najlepsze efekty osiąga się z połączenia obu, oraz podejścia
Whitebox (pełen dostęp do dokumentacji, wsparcie autorów)

Szacunkowy nakład na test

• Od 0.5 PM do 2 PM dla aplikacji WWW

• Od 1 do 6 PM dla aplikacji binarnej wymagającej inżynierii
odwrotnej



PRZYKŁADOWY PRZEBIEG TESTU  -
GROMADZENIE INFORMACJI

• Testy klasy blackbox

• Opracowanie scenariusza w uzgodnieniu z właścicielem i uzyskanie
zgody

• Jeden z pierwszych etapów – analiza obecności w sieci WWW

• Oferty pracy, stosowane technologie, adresy email, adresy
serwerów i schematy sieci
• Historia witryny
• „Google hacking”
• Informacje z DNS
• Informacje z RIPE
• Wszystkie te czynności możliwe do przeprowadzenia pasywnie

• W efekcie tego etapu wstępna lista serwerów do dalszych testów
(aktywnych)



PRZYKŁADOWY PRZEBIEG TESTU  - BUDOWA 
LISTY SERWERÓW

Wstępna lista maszyn uzupełniona o:

• Maszyny o nazwie DNS zawierające interesujący ciąg znaków

• Maszyny odkryte przez wyszukiwanie odcisku serwera (lista
charakterystycznych dla badanej infrastruktury)

• Serwery WWW z treścią dotyczącą obszaru działalności

• Otrzymano listę zawierającą 98 publicznie dostępnych
maszyn



IDENTYFIKACJA PODATNOŚCI

• Skanery TCP/UDP: nmap, xprobe2, AngryIPscanner itp.

• Skanery aplikacji: OpenVAS, Hydra, Nessus,

• Skanery WWW: Nikto, Burp Suite, Tamper Data, Skipfish,
Arachni, ZAP, w3af i inne

• W przypadku stron WWW szczegółowa analiza treści,
szczególnie dynamicznej

• Lista SecurityFocus Bugtraq, baza CVE



WERYFIKACJA PODATNOŚCI

• Próby zdalnego rozpoznania konfiguracji aplikacji

• Replikowanie aplikacji w danej wersji i konfiguracji
w laboratorium

• Próba eksploatowania podatności przy użyciu dostępnych
i własnych exploitów

• Sposób nieinwazyjny dla infrastruktury ale możliwe fałszywe
alarmy (false positives), przykład: OpenSSH, mod_proxy_http



ZAWARTOŚĆ RAPORTU

• Lista maszyn wraz z rozpoznanymi systemami operacyjnymi

• Mapa odkrytej sieci z uwzględnieniem tras routingu

• Lista otwartych portów dla każdej maszyny z perspektywy
punktu testowania

• Próba odgadnięcia konfiguracji filtra pakietów

• Wykryte systemy IPS

• Lista wykrytych błędów bezpieczeństwa

• Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ośrodka
i rekomendacje naprawy



WYNIKI

• Przebadana infrastruktura zawierała 98 dostępnych publicznie
serwerów

• Najwięcej błędów - nieuzasadniona dostępność publiczna usług,
część najprawdopodobniej postawiona do celów testowych

• Kolejna grupa – przestarzałe oprogramowanie umożliwia atak,
najczęściej DOS na usługę

• Błędy umożliwiające lokalną eskalację uprawnień do poziomu
użytkownika systemowego (np. Apache, mysql)

• Pojedyncze błędy umożliwiające zdalne uzyskanie uprawnień
użytkownika systemowego, bez możliwości dalszej eskalacji

• Brak błędów umożliwiających zdalne uzyskanie praw
administratora



ZALECENIA POTESTOWE

• 80% podatności wymaga tylko wykonania aktualizacji

• Wiele usług dostępnych publicznie, bez wyraźnej potrzeby

• Usługi o konfiguracji domyślnej, używanie domyślnych haseł

• Zalecana rekonfiguracja filtrów pakietów przez 
administratorów

• Zalecenia dotyczące portali WWW

• Uwaga na instalacje deweloperskie 



PODSUMOWANIE TESTÓW PENETRACYJNYCH

• Wykrywanie incydentów to za mało, należy aktywnie
im zapobiegać

• Najlepszą metodą zapobiegania jest wykonywanie
cyklicznego sprawdzania bezpieczeństwa sieci w postaci
testu penetracyjnego

• Każda test penetracyjny jest inny, ale rezultaty bywają
typowe

• Nieaktualizowane oprogramowanie

• Źle skonfigurowane zapory sieciowe

• Brak utwardzenia konfiguracji



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


