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Zespół Bezpieczeństwa PCSS

• Dedykowany zespół istnieje od 1996r.

• Podstawowy zakres prac Zespołu
– Zabezpieczanie infrastruktury PCSS

– Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo – badawczych

– Szkolenia, transfer wiedzy

– Badania własne
– Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT

• Najciekawsze badania z ostatnich lat
– Bezpieczeństwo Instant Messengers (2004-05)
– Badania sieci bezprzewodowych na terenie Poznania (2005)

– Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006)
– Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache i MS IIS (2007)

– Bezpieczeństwo polskich sklepów internetowych (2008)

• http://security.psnc.pl



Inwentaryzacja

Inwentaryzacja polega na ustaleniu za 
pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich 

rzeczowych i pienięŜnych składników 
majątkowych, jak teŜ wyjaśnieniu róŜnic 
pomiędzy stanem stwierdzonym podczas 
inwentaryzacji (rzeczywistym), a stanem 

wynikającym z ewidencji księgowej.



Utworzenie i utrzymanie katalogu sprzętu i
oprogramowania komputerowego

(w automatyczny sposób)



Podział funkcjonalności

• Spis z natury
(automated inventory)

• Zarządzanie majątkiem
(asset management)



Spis z natury





Sprawne decyzje dot. nieuŜywanego sprzętu
(oddać do uŜytku / złom / część zapasowa)

Rozsądniejsze planowanie wydatków

Łatwe odnalezienie sprzętu zapasowego

Potencjalne korzyści



Potencjalne problemy





wkrótce spacer po firmie 
moŜe wyglądać tak:







• Brakuje miejsca na dysku

• Kiedy trzeba odnowić licencje lub 
dokupić je dla nowych pracowników

• Kiedy coś nie działa, np. niewłaściwy
program otwiera obrazki





POTRZEBNE NIEPOśĄDANE

• MS Office

• Aplikacja ERP/CRM

• Skype

• Stefan
„Klikasz ile chcesz, kiedy chcesz i
za darmo.”
„Łączysz się ze wszystkimi 
pokojami CZATerii. Stukasz w
szerszej ekipie.”

• eDonkey

• „Adobe Photoshop CS3 
English, Windows, keygen
included”



Inwentaryzacja „lokalna”

Secunia Personal Software Inspector 
(Secunia PSI)

• Wykrywa niebezpieczne wersje 
zainstalowanych programów

• Sprawdza aktualność systemu

• Pomaga w aktualizacji

• Wersja online (Java)



Inwentaryzacja „lokalna”
Secunia Personal Software Inspector
(Secunia PSI) – praktyczny pokaz



Inwentaryzacja „lokalna”

AIDA 32 –
Enterprise System Information

•Program słuŜący do sprawdzenia zawartości 
komputera, na którym został uruchomiony
•Posiada funkcje umoŜliwiające tworzenie raportów 
sieciowych („NetReport”)



AIDA 32

�Sugestie - wydajność systemu

�Szczegółowe raporty o sprzęcie

�Lista zainstalowanych czcionek



• FontWise Font Check

– Skanuje komputery „w poszukiwaniu” czcionek

– Pomaga upewnić się, Ŝe czcionki są legalne



• Kwestia bezpieczeństwa informacji
– Oprogramowanie P2P jest często wyposaŜone
w funkcjonalność spyware

– Ściągnięte programy bywają (umyślnie)
zawirusowane

• Kwestie prawne
– Łatwość określenia osoby biorącej udział w
procederze (jeśli nie uŜywa proxy lub innych 
środków zwiększających anonimowość)

– Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
(wzór umowy na stronach BSA)

• Kwestia kosztów
– wypełniania zadań przez pracownika
– wydatków na nowe dyski twarde…





Paragrafy - kradzieŜ

Artykuł 278 Kodeksu karnego (kk)

§ 1. „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz 
ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.”

§ 2. „Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby 
uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej.”

Artykuł 294 kk.

§ 1. „Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 
278 § 1 lub 2, (...), w stosunku do mienia znacznej 
wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10.”
Mienie znacznej wartości: wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza 
dwustukrotną wysokość najniŜszego miesięcznego wynagrodzenia.

Mienie wielkiej wartości: przekracza tysiąckrotną wysokość najniŜszego mies. wynagrodzenia.



Prawo autorskie

USTAWA o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozdział 1: Przedmiot prawa autorskiego

Art. 1.

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kaŜdy przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w
jakiejkolwiek postaci, niezaleŜnie od wartości, przeznaczenia i
sposobu wyraŜenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

1) wyraŜone słowem, symbolami matematycznymi, znakami 
graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne 
oraz programy komputerowe);



Prawo autorskie

Art. 116. Ustawy o prawie autorskim

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom 
rozpowszechnia (art. 117: utrwala lub zwielokrotnia) cudzy utwór
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne 
wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. JeŜeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w
celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

3. JeŜeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa 
określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność
przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.



Prawo autorskie

Art. 118. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
przedmiot będący nośnikiem utworu, (...),

rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia 
albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego 
zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego 

ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.



Art. 122.

Ściganie przestępstw określonych w (...)* następuje na 
wniosek pokrzywdzonego.

Art. 1221.

W sprawach o przestępstwa określone w art. 115–119
pokrzywdzonym jest równieŜ właściwa organizacja 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi.

* poprzednio wspomniane artykuły

Organizacje zbiorowego 
zarządzania prawami



Bussiness Software Alliance

W Polsce członkami BSA są następujące firmy:

Adobe Systems Inc.

Autodesk Inc.

Avid Technology Inc.

Bentley Systems Inc.

Corel

Microsoft Corporation

Symantec Corporation

Young Digital Planet



ZAiKS
chroni prawa autorów muzyki i tekstów

ZPAV
chroni prawa producentów nagrań

i producentów legalnych nośników muzyki

STOART
chroni prawa autorskie wykonawców, w
szczególności wszystkich polskich i

zagranicznych muzyków.

Inne organizacje 
zbiorowego zarządzania 

prawami





Inwentaryzacja
„miejscowa”

�Łatwość obsługi

�Potrzeba zliczania 
wykorzystanych licencji

�Automatyczne, okresowe 
sprawdzanie wszystkich 
posiadanych komputerów



• nowoczesne 
rozwiązanie 
umoŜliwiające 
zarządzanie i audyt 
oprogramowania

• "Audyt" wykonany przez 
specjalistów z Policji 
Gospodarczej jest
wykonywany za darmo!
Szczegółowa kontrola bez 
trudu wykaŜe wszystkie 
nielegalne programy 
zainstalowane na 
firmowych komputerach.

POKAZ PRAKTYCZNY



Zarządzanie majątkiem IT
na większą skalę

�Wykorzystanie zaawansowanych baz danych

�Przetwarzanie rozproszone na wiele maszyn

�Zwykle dostęp przez HTTP/HTML



• Centennial Software’s SAM.Suite 

– Effective Software Asset Management 
(SAM) can save organizations millions 
by driving down unnecessary IT costs, 
improving productivity and avoiding 
both legal and security risks.

– … Centennial Software solutions not only 
help you take stock of your current 
situation, they provide the intelligence 
you need to cut IT costs by as much 
as 30% in the first 12 months
following deployment*.

– Zgodność z ISO 19770-1 (standard z 
2006 r. dot. właśnie SAM)



Express Software Manager

�Upgrading to Vista

� Determine which PCs do not meet Vista's 
hardware requirements

� Identify software that may not be compatible with Vista



Koncentruje się na:

1) precyzyjnej inwentaryzacji wszystkich 
zasobów technicznych, których charakterystyka 
będzie przechowywana w bazie danych.

2) zarządzaniu i archiwizowaniu powiązanych 
zleceń serwisowych (naprawa, przegląd,
przedłuŜony okres gwarancyjny) przy wsparciu 
określonych procedur.

Obsługa techniczna automatycznie otrzymuje 
zgłoszenia; ma teŜ do dyspozycji m.in. „bazę
wiedzy”.

GLPI



GLPI



GLPI



GLPI



OCS INV

OCS Inventory NG



OCS Inventory NG



OCS Inventory NG



OCS Inventory NG



Informacje kontaktowe

• PCSS

– WWW: http://www.man.poznan.pl

– E-mail: office@man.poznan.pl

• Szkolenia Działu Komputerów DuŜej Mocy
WWW: http://szkolenia.man.poznan.pl

• Zespół Bezpieczeństwa PCSS
– WWW: http://security.psnc.pl

– E-mail: security@man.poznan.pl

– Autor prezentacji:

• Tomasz Nowak – tomaszn@man.poznan.pl



Dyskusja

Dziękujemy za uwagę!




