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Gwałtowny rozwój systemów komputerowych, szerokie zastosowanie technik internetowych i połączeń sieciowych 
spowodowało pojawienie się realnego zagrożenia utraty danych i bezpieczeństwa systemów komputerowych zarówno 
z powodu błędu ludzkiego, awarii sprzętu czy prób włamań do sieci przez hakerów oraz działania złośliwego 
oprogramowania. W Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych funkcjonuje szereg urządzeń i technologii, które 
zapewniają bezpieczną pracę i przechowywanie danych na stacjach roboczych oraz serwerach sieciowych. Większość 
z nich zakupiono i wdrożono w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, 
przetwarzania i analizy danych środowiskowych” - in2in, który od 2011 roku jest realizowany ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

LEGALNE OPROGRAMOWANIE 

W IETU w 2013 roku, przy wykorzystaniu programu AuditPro, 
przeprowadzono audyt legalności oprogramowania, który pozwolił 
uporządkować wszystkie zasoby informatyczne. Każda stacja robocza 
poddana została sprawdzeniu pod kątem zgodności z zasadami 
licencjonowania. Nowa domena „IETU.LAN”, wśród wielu udogodnień, 
umożliwia również stałą kontrolę legalności oprogramowania. Ponadto 
uprawnienia do instalacji i modyfikacji oprogramowania na stacjach 
roboczych mają tylko administratorzy sieci. 

OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE DANE 

Obecnie przed utratą danych, zarówno z powodu błędu ludzkiego jak 
i awarii sprzętu, stacje robocze i serwery IETU chronią: oprogramowanie 
CrashPlan PROe, Veeam B&R, Norton Ghost, a także wirtualizacja serwerów 
i migawki maszyn wirtualnych. Zabezpieczeniem przed próbami włamań do 
sieci, atakami i wirusami są oprogramowanie antywirusowe ESET NOD32 
oraz urządzenia Fortinet. 
Symantec Ghost Solution Suite to narzędzie do tworzenia kopii 
bezpieczeństwa danych, umożliwiające zapisywanie obrazu dysku twardego 
na innych nośnikach takich jak płyty CD i DVD, pamięci NAS czy serwer FTP 
oraz na zewnętrznych dyskach twardych. Kopie zapasowe tworzone mogą 
być w sposób przyrostowy, co oszczędza czas i miejsce na dysku. 
W przypadku awarii systemu obraz ten może być bardzo szybko 
odtworzony, bez konieczności ponownej instalacji systemu operacyjnego, 
sterowników, poszczególnych programów czy przywracania danych. 
Aplikacja Norton Ghost pozwala na kompresję i szyfrowanie 
archiwizowanych danych oraz obsługuje wszystkie popularne systemy 
plików i urządzenia zewnętrzne – nagrywarki, zewnętrzne dyski twarde. 
CrashPlan PROe to bezpieczny, wysokoefektywny system służący do 
archiwizacji i szybkiego odzyskiwania danych. Wykonywane na bieżąco, dla 
zdefiniowanych zasobów, kopie zapasowe dostępne są online a użytkownik 
może samodzielne odzyskiwać potrzebne dane. Dane na kopii zapasowej są 
zaszyfrowane i jedynie właściciel posiada dostęp do treści 
przechowywanych dokumentów. Bieżące kopie zapasowe wykonywane 
w sposób automatyczny przechowywane są na urządzeniach backupowych 
w serwerowni a także na nośnikach zewnętrznych. Wykonywane są 
codziennie, jeden raz na dobę w dni robocze. 
Programy ESET Smart Security i ESET NOD32 Antivirus, zdalnie zarządzane 
przez konsolę ESET Remote Administrator, zapewniają kompleksową 
ochronę sieci IETU, chroniąc stacje robocze i urządzenia mobilne. Dzięki 
konsoli można wprowadzać dowolne polityki i reguły bezpieczeństwa, 
monitorować wykryte zagrożenia, aktualizować bazę sygnatur chronionych 
stacji, generować raporty i zarządzać wszystkimi komputerami. Konsola 
umożliwia przeprowadzenie zdalnego audytu stacji roboczych i przekazanie 
szczegółowych informacji na temat wszystkich działających procesów i usług 
na każdej stacji roboczej, zainstalowanych bibliotek, połączeń sieciowych 
z danej stacji roboczej, ważnych wpisów w rejestrze, zainstalowanych 
sterowników, listy zainstalowanych aplikacji itd.  
Aktualizacja bazy wirusów przeprowadzana jest automatycznie raz na 
godzinę oraz podczas uruchamiania systemu operacyjnego. Istnieje 
możliwość wymuszenia aktualizacji bazy wirusów w dowolnej chwili. 
Oprogramowanie antywirusowe automatycznie sprawdza każdy podłączany 
nośnik zewnętrzny, przeglądane strony www oraz pocztę elektroniczną. 

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI LAN 
Zapewniają je urządzenia Fortinet i są to FortiGate, FortiMail 
i FortiAnalyzer. 
FortiGate to zapora sieciowa przed intruzami, brama do i z Internetu, 
skanująca ruch w sieci pod względem antywirusowym i antyspamowym. 
Chroni przed złośliwym oprogramowaniem oraz oprogramowaniem 
szpiegującym i innymi zagrożeniami sieci Web. 
FortiMail zapewnia obsługę poczty elektronicznej oraz posiada silną 
i skuteczną ochronę systemu pocztowego, możliwość wysyłania 
i odbierania wiadomości e-mailowych wraz z załącznikiem do 20 MB. 
Mechanizm filtrujący pocztę przychodzącą eliminuje spam oraz szkodliwe 
oprogramowanie zanim dotrą do sieci wewnętrznej i staną się 
zagrożeniem dla użytkowników. Chroni także przed tzw. phishing’iem czyli 
wyłudzaniem poufnych informacji osobistych (np. haseł lub szczegółów 
kart bankowych, itp.). Funkcja skanowania wiadomości wychodzących 
blokuje wysyłanie spamu i wirusów do użytkowników zewnętrznych. 
FortiAnalyzer analizuje ruch sieci LAN czyli centralne miejsce, gdzie 
zbierane są wszystkie logi z urządzeń FortiMail i FortiGate. Umożliwia 
przeglądanie historii logów, zdarzeń ruchu przechodzącego przez Fortigate 
czy też nagłówków sterujących e-maili, które docierają do IETU lub też są 
wysyłane. Pozwala szybko i skutecznie zdiagnozować problemy np. poczty, 
czy raportować to, co dzieje się w sieci.  

WIRTUALIZACJA SERWERÓW 

Bezpieczeństwo danych oraz efektywniejsze wykorzystanie istniejących 
zasobów sprzętowych umożliwia wirtualizacja serwerów IETU za pomocą 
platformy VMware vSphere 5 Essentials Plus. Efektem jest wzrost 
wydajności pracy dzięki skonwertowaniu maszyn fizycznych do 
wirtualnych, mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejsze ryzyko 
awaryjności. 
Nowoczesne oprogramowanie platformy VMware vSphere pozwala 
przydzielać maszynom wirtualnym dowolną liczbę rdzeni wirtualnych 
procesorów, pamięci operacyjnej, przestrzeni dyskowej z dostępnych 
zasobów serwera fizycznego oraz zarządzać kopiami i postaciami 
serwerów wirtualnych w formie tzw. migawek maszyny wirtualnej. 
Umożliwia to zachowanie kopii bezpieczeństwa tych maszyn, ale również 
pozwala na bezpieczną modyfikację ich zawartości i konfiguracji bez 
trwałej utraty funkcjonalności w przypadku pojawienia się problemów czy 
pomyłki użytkownika lub administratora. 
Maszyny wirtualne, oprócz mechanizmu migawek, są zabezpieczone przez 
oprogramowanie Veeam Backup & Replication 7.0 for VMware, które 
umożliwia tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z określoną 
częstotliwością oraz szybkie ich odtworzenie w przypadku awarii. 

INDYWIDUALNE ZABEZPIECZENIE STACJI ROBOCZEJ 

Nie mniej ważną sprawą jest indywidualne zabezpieczenie danych na 
stacjach roboczych przez korzystanie z unikalnego loginu przeznaczonego 
wyłącznie do osobistego użytku oraz wybór, ochronę i okresową zmianę 
odpowiedniego hasła dostępu do komputera. Każdy użytkownik 
komputera IETU posiada unikalny login, wyłącznie do swojego osobistego 
użytku, wygenerowany zgodnie z przyjętą konwencją nazewnictwa. 
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