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BezpieczeBezpieczeńństwo w firmie stwo w firmie ––

dobre praktyki korzystania                          dobre praktyki korzystania                          

z rozwiz rozwiąązazańń MicrosoftMicrosoft

PoznaPoznańń, , 2424.0.066.2008.2008

Gerard FrankowskiGerard Frankowski,,

ZespZespóółł BezpieczeBezpieczeńństwastwa PCSSPCSS
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AgendaAgenda (1)(1)

11:00 11:00 –– Powitanie, wprowadzenie dla uczestników, Powitanie, wprowadzenie dla uczestników, 
informacje organizacyjneinformacje organizacyjne

11:15 11:15 –– Bezpieczeństwo w firmie Bezpieczeństwo w firmie -- dobre praktyki dobre praktyki 
korzystania z rozwiązań Microsoft (1)korzystania z rozwiązań Microsoft (1)

12:00 12:00 –– PrzerwaPrzerwa

12:10 12:10 –– Bezpieczeństwo w firmie Bezpieczeństwo w firmie -- dobre praktyki dobre praktyki 
korzystania z rozwiązań Microsoft (2)korzystania z rozwiązań Microsoft (2)

12:50 12:50 –– PrzerwaPrzerwa
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AgendaAgenda (2)(2)

13:00 13:00 –– Wprowadzenie do tematyki VSTS 2008Wprowadzenie do tematyki VSTS 2008

13:10 13:10 –– Visual Studio i Visual Studio i Team Foundation ServerTeam Foundation Server --
omówienie funkcjonalnościomówienie funkcjonalności

13:30 13:30 –– VSTS: zarządzanie projektami oraz kodami VSTS: zarządzanie projektami oraz kodami 
źródłowymiźródłowymi

14:15 14:15 –– PrzerwaPrzerwa

14:30 14:30 –– BBudowanieudowanie i testowanie aplikacji ASP.NET 3.5 i testowanie aplikacji ASP.NET 3.5 
przy użyciu VSTSprzy użyciu VSTS

15:15 15:15 –– Podsumowanie, dyskusja, zaproszenie na Podsumowanie, dyskusja, zaproszenie na 
kolejne szkoleniakolejne szkolenia

15:30 15:30 –– ZakończenieZakończenie
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Informacje organizacyjneInformacje organizacyjneInformacje organizacyjne

Ankieta

Krótka i anonimowa

Pomoc na przyszłość

Lista obecności

Proszę zaznaczyć, czy chcecie Państwo otrzymywać 
informacje o kolejnych szkoleniach

Prezentacja - dostępna na stronach WWW:

http://mic.psnc.pl

http://szkolenia.man.poznan.pl

http://security.psnc.pl

Webcast

Dostępny na stronie WWW MIC za jakiś czas

AnkietaAnkieta

Krótka i anonimowaKrótka i anonimowa

Pomoc na przyszłośćPomoc na przyszłość

Lista obecnościLista obecności

Proszę zaznaczyć, czy chcecie Państwo otrzymywać Proszę zaznaczyć, czy chcecie Państwo otrzymywać 
informacje o kolejnych szkoleniachinformacje o kolejnych szkoleniach

Prezentacja Prezentacja -- dostępna na stronach WWW:dostępna na stronach WWW:

http://http://micmic..psncpsnc..plpl

http://szkolenia.http://szkolenia.manman..poznanpoznan..plpl

http://http://securitysecurity..psncpsnc..plpl

WebcastWebcast

Dostępny na stronie WWW MIC za jakiś czasDostępny na stronie WWW MIC za jakiś czas
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Kim Kim jesteśmyjesteśmy i co i co robimyrobimy??
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PCSSPCSSPCSS
Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-
Sieciowe

Operator sieci PIONIER oraz 
POZMAN

Uczestnik projektów 
naukowo-badawczych

Główne obszary 
zainteresowań:

Gridy, sieci nowej 
generacji, portale

Bezpieczeństwo sieci  i 
systemów

http://www.pcss.pl

Poznańskie Centrum Poznańskie Centrum 
SuperkomputerowoSuperkomputerowo--
SiecioweSieciowe

Operator sieci PIONIER oraz Operator sieci PIONIER oraz 
POZMANPOZMAN

Uczestnik projektów Uczestnik projektów 
naukowonaukowo--badawczychbadawczych

Główne obszary Główne obszary 
zainteresowań:zainteresowań:

GridyGridy, sieci nowej , sieci nowej 
generacji, portalegeneracji, portale

Bezpieczeństwo sieci  i Bezpieczeństwo sieci  i 
systemówsystemów

http://http://wwwwww..pcsspcss..plpl
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Zespół Bezpieczeństwa PCSSZespół Bezpieczeństwa PCSSZespół Bezpieczeństwa PCSS

Dedykowany zespół istnieje od 1996r.Dedykowany zespół istnieje od 1996r.

Podstawowy zakres prac ZespołuPodstawowy zakres prac Zespołu

Zabezpieczanie infrastruktury PCSSZabezpieczanie infrastruktury PCSS

Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo Zadania bezpieczeństwa w projektach naukowo –– badawczychbadawczych

Szkolenia i transfer wiedzySzkolenia i transfer wiedzy

Badania własneBadania własne

Audyty Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa ITi doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT

Niektóre badania z ostatnich latNiektóre badania z ostatnich lat

Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006)Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej (2006)

Bezpieczeństwo serwerów WWW Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache Apache i MS IIS (2007)i MS IIS (2007)

Bezpieczeństwo sklepów internetowych (2008)Bezpieczeństwo sklepów internetowych (2008)

http://http://securitysecurity..psncpsnc..plpl
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Centrum Innowacji MicrosoftCentrum Innowacji MicrosoftCentrum Innowacji Microsoft

Otwarcie: Otwarcie: 1.06.2006r.1.06.2006r.

Pierwsze w Polsce MICPierwsze w Polsce MIC
„Centrum bezpieczeństwa           „Centrum bezpieczeństwa           
i usług i usług outsourcingowychoutsourcingowych””

Partnerzy:Partnerzy:
Microsoft CorporationMicrosoft Corporation

Poznańskie Centrum Poznańskie Centrum 
SuperkomputerowoSuperkomputerowo--SiecioweSieciowe

Politechnika PoznańskaPolitechnika Poznańska

http://http://micmic..psncpsnc..plpl
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Cele i zadania MICCele i zadania MICCele i zadania MIC
Wybrane cele MIC:Wybrane cele MIC:

Edukacja poprzez zdalne udostępnianie aplikacji MSEdukacja poprzez zdalne udostępnianie aplikacji MS

Szybszy rozwój lokalnych firm (MŚP) poprzez doradztwo w zakresieSzybszy rozwój lokalnych firm (MŚP) poprzez doradztwo w zakresie
podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego, audyty audyty 
oraz szkoleniaoraz szkolenia

Poprawa dostępu i jakości usług medycznych w Wielkopolsce Poprawa dostępu i jakości usług medycznych w Wielkopolsce 

Łatwy i bezpieczny dostęp do eŁatwy i bezpieczny dostęp do e--usług w urzędachusług w urzędach

Główne zadania MIC w roku 2008:Główne zadania MIC w roku 2008:

Usługi Usługi hostingowehostingowe dla edukacji, instytucji charytatywnych i dla edukacji, instytucji charytatywnych i 
użytkowników indywidualnychużytkowników indywidualnych

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa ITSzkolenia w zakresie bezpieczeństwa IT

Rozwój systemu Rozwój systemu telekonsultacji telekonsultacji medycznych „Telesfor”medycznych „Telesfor”

Badania nad technologią Badania nad technologią Silverlight Silverlight 2.02.0
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Szkolenia bezpieczeństwa MICSzkolenia bezpieczeństwa MICSzkolenia bezpieczeństwa MIC
2007r. 2007r. –– 4 szkolenia4 szkolenia

2008r. 2008r. –– prawdopodobnie także 4prawdopodobnie także 4

10.04.08: format 10.04.08: format OpenXMLOpenXML

24.06.08: Bezpieczeństwo w firmach24.06.08: Bezpieczeństwo w firmach

Możliwe tematy na II półrocze:Możliwe tematy na II półrocze:

Omijanie Omijanie firewalli firewalli w Windowsw Windows

Walka ze Walka ze spamemspamem: MS Exchange IMF: MS Exchange IMF

Spektakularne błędy bezpieczeństwaSpektakularne błędy bezpieczeństwa

Patrz również:Patrz również:

http://http://micmic..psncpsnc..plpl//taskstasks//lectlect..htmlhtml

http://szkolenia.http://szkolenia.manman..poznanpoznan..plpl//kdmkdm



Bezpieczeństwo w firmach Bezpieczeństwo w firmach ––

Dobre praktyki korzystaniaDobre praktyki korzystania

z rozwiązań Microsoftz rozwiązań Microsoft
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Plan wykładuPlan wykładuPlan wykładu
Bezpieczeństwo teleinformatyczneBezpieczeństwo teleinformatyczne

OchronaOchrona

Stacji roboczejStacji roboczej

Systemu operacyjnegoSystemu operacyjnego

AplikacjiAplikacji

SerwerówSerwerów

Co jeszcze trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie?Co jeszcze trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie?

Skąd czerpać wiedzę?Skąd czerpać wiedzę?

Podsumowanie, pytania, dyskusjaPodsumowanie, pytania, dyskusja



WprowadzenieWprowadzenie
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Cel prezentacjiCel prezentacjiCel prezentacji
Przedstawienie problemu bezpieczeństwa od Przedstawienie problemu bezpieczeństwa od 
strony administratora sieci i częściowo strony administratora sieci i częściowo 
użytkownikaużytkownika

Niewielkie sieci: MŚP (także firmy jednoosobowe), Niewielkie sieci: MŚP (także firmy jednoosobowe), 
instytucje, ...instytucje, ...

Możliwości podwyższenia poziomu Możliwości podwyższenia poziomu 
bezpieczeństwa przy użyciu rozwiązań firmy  bezpieczeństwa przy użyciu rozwiązań firmy  
MicrosoftMicrosoft

Wskazanie źródeł dodatkowej wiedzyWskazanie źródeł dodatkowej wiedzy

Przybliżenie pozostałych istotnych aspektów Przybliżenie pozostałych istotnych aspektów 
bezpieczeństwa ITbezpieczeństwa IT
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Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (1)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (1)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (1)

European Network and Information Security European Network and Information Security 
AgencyAgency (ENISA):(ENISA):

Cyberprzestępstwa Cyberprzestępstwa zagrożeniem gospodarki UEzagrożeniem gospodarki UE

6 6 mln mln zarażonych komputerów w krajach UEzarażonych komputerów w krajach UE

Straty dla gospodarki: 65 Straty dla gospodarki: 65 mld euro mld euro rocznierocznie

ENISA ostrzega także... przed drukarkamiENISA ostrzega także... przed drukarkami

http://http://wwwwww..enisaenisa..europaeuropa..eueu//docdoc//pdfpdf/ENISA_/ENISA_secursecur
ee__printingprinting..pdfpdf
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Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (2)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (2)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (2)
SanDiskSanDisk:: uwaga na pamiuwaga na pamięci ęci przenośne!przenośne!

Dane firmowe na osobistych Dane firmowe na osobistych pendrivependrive::

77% czy 35% ankietowanych?77% czy 35% ankietowanych?

Dane klientów i pracowników, informacje finansowe, Dane klientów i pracowników, informacje finansowe, 
plany biznesowe i marketingowe, kody, ...plany biznesowe i marketingowe, kody, ...

12% badanych znalazło 12% badanych znalazło pendrive’apendrive’a!!

55% z nich obejrzało dane55% z nich obejrzało dane

Wnioski ogólne:Wnioski ogólne:

Zróżnicowany poziom świadomościZróżnicowany poziom świadomości

Konieczna lepsza edukacjaKonieczna lepsza edukacja

Brak istnienia/znajomości polityki bezpieczeństwa Brak istnienia/znajomości polityki bezpieczeństwa 
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Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (3)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (3)Bezpieczeństwo IT w roku 2008 (3)
OECD: OECD: Malicious SoftwareMalicious Software ((MalwareMalware):              A ):              A 
security threatsecurity threat to to thethe Internet Internet EconomyEconomy

USA: 59 USA: 59 mlnmln zarażonych komputerów (ok. 25%)zarażonych komputerów (ok. 25%)

„„Na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze sporadycznych Na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze sporadycznych 

ataków ataków malwaremalware przerodził się w globalny, warty wiele przerodził się w globalny, warty wiele 

milionów dolarów przemysł. milionów dolarów przemysł. CyberprzestępcyCyberprzestępcy stają się stają się 

coraz bogatsi, w związku z czym mają więcej coraz bogatsi, w związku z czym mają więcej 

finansowej władzy, aby tworzyć większe silniki finansowej władzy, aby tworzyć większe silniki 

destrukcjidestrukcji””

http://http://wwwwww..oecdoecd..orgorg//dataoecddataoecd/53/34/40724457./53/34/40724457.pdfpdf
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Czynniki wpływające na pogorszenie Czynniki wpływające na pogorszenie 
poziomu bezpieczeństwapoziomu bezpieczeństwa

Skomplikowane oprogramowanieSkomplikowane oprogramowanie

Nieodpowiednia konfiguracjaNieodpowiednia konfiguracja

Niedostateczna wiedza i świadomośćNiedostateczna wiedza i świadomość

Cenne łupyCenne łupy

Czy potrzebujemy 100% ochrony?Czy potrzebujemy 100% ochrony?

Koszt ataku a możliwe zyskiKoszt ataku a możliwe zyski

Podnosząc poprzeczkę napastnikowi utrudniamy Podnosząc poprzeczkę napastnikowi utrudniamy 
lub uniemożliwiamy ataklub uniemożliwiamy atak

Bezpieczeństwo i jego ekonomiaBezpieczeństwo i jego ekonomiaBezpieczeństwo i jego ekonomia
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Aspekty bezpieczeństwaAspekty bezpieczeństwaAspekty bezpieczeństwa

AnalizaAnaliza

cciiąąggłłoośścici

dziadziałłaniaania

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

prawneprawne

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

osoboweosobowe

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

stacjistacji

roboczychroboczych

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

serwerserweróóww

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

dostdostęępu pu 

zdalnegozdalnego

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

siecisieci

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

fizycznefizyczne

BezpieczeBezpieczeńństwostwo

KosztyKoszty

OpOpłłacalnoacalnośćść
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Bezpieczeństwo stacji roboczejBezpieczeństwo stacji roboczejBezpieczeństwo stacji roboczej

Poruszymy następujące aspekty:Poruszymy następujące aspekty:

System operacyjnySystem operacyjny

Aktualizacje, konfiguracja, Aktualizacje, konfiguracja, hardeninghardening

OprogramowanieOprogramowanie

Aktualizacje, konfiguracja Aktualizacje, konfiguracja 

Lokalny filtr pakietówLokalny filtr pakietów

Oprogramowanie AV, Oprogramowanie AV, antispywareantispyware, itd., itd.

Polityki kontroli dostępuPolityki kontroli dostępu

NarzędziaNarzędzia

Możliwość automatycznego uruchamiania na wielu komputerachMożliwość automatycznego uruchamiania na wielu komputerach
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Bezpieczeństwo serwerów i sieciBezpieczeństwo serwerów i sieciBezpieczeństwo serwerów i sieci

Poruszymy następujące aspekty:Poruszymy następujące aspekty:

Serwery Serwery -- pewne aspekty podobne, jak                     w pewne aspekty podobne, jak                     w 
przypadku stacji roboczejprzypadku stacji roboczej

Windows 2003 Windows 2003 Server Configuration WizardServer Configuration Wizard

Bezpieczna konfiguracja wybranych rozwiązań Bezpieczna konfiguracja wybranych rozwiązań 
serwerowychserwerowych

IIS / ASP.NETIIS / ASP.NET

Prezentacja: domyślne zabezpieczenia aplikacji Prezentacja: domyślne zabezpieczenia aplikacji webowejwebowej, sposób , sposób 
na szybką poprawę poziomu bezpieczeństwana szybką poprawę poziomu bezpieczeństwa

SQL SQL Server Server 20052005

NarzędziaNarzędzia
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Disclaimer :-)Disclaimer Disclaimer ::--))

Szkolenie Centrum Innowacji MicrosoftSzkolenie Centrum Innowacji Microsoft

Przedstawiamy określony obszar rozwiązańPrzedstawiamy określony obszar rozwiązań

Istnieją rozwiązania alternatywneIstnieją rozwiązania alternatywne

Dziś nie tworzymy kompletnego obrazu podejścia do Dziś nie tworzymy kompletnego obrazu podejścia do 
bezpieczeństwabezpieczeństwa

Na części obszarów brak rozwiązań MicrosoftNa części obszarów brak rozwiązań Microsoft

Zapraszamy na inne szkolenia MIC/KDM!Zapraszamy na inne szkolenia MIC/KDM!

Dlaczego mówimy więcej o Windows XPDlaczego mówimy więcej o Windows XP

Dlaczego nie przybliżamy dziś domeny Windows ani Dlaczego nie przybliżamy dziś domeny Windows ani 
Active DirectoryActive Directory



Bezpieczeństwo stacji roboczejBezpieczeństwo stacji roboczej
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System operacyjnySystem operacyjnySystem operacyjny
Aktualizacje Aktualizacje 

Większe sieci: WSUSWiększe sieci: WSUS

Średnie sieci: wymuszanie Średnie sieci: wymuszanie 
ustawień przez domenęustawień przez domenę

Pojedynczy komputer: Start Pojedynczy komputer: Start 
(| Ustawienia) | Panel (| Ustawienia) | Panel 
Sterowania | Aktualizacje Sterowania | Aktualizacje 
AutomatyczneAutomatyczne

Terminy wydaniaTerminy wydania

Drugi wtorek miesiącaDrugi wtorek miesiąca

Nagłe przypadkiNagłe przypadki
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Wyłączamy zbędne usługi (1)Wyłączamy zbędne usługi (1)Wyłączamy zbędne usługi (1)
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Wyłączamy zbędne usługi (2)Wyłączamy zbędne usługi (2)Wyłączamy zbędne usługi (2)
Przykłady usług do wyłączeniaPrzykłady usług do wyłączenia

Rejestr zdalnyRejestr zdalny
TelnetTelnet
Posłaniec Posłaniec 
ClipbookClipbook
Pomoc zdalna Pomoc zdalna 
Pomoc TCP/IP Pomoc TCP/IP NetBIOSNetBIOS

MogMogą istnieć sytuacje, w których niektóre powyższe ą istnieć sytuacje, w których niektóre powyższe 
usługi są potrzebne!usługi są potrzebne!

Każdą usługę, szczególnie w sieci i na systemach Każdą usługę, szczególnie w sieci i na systemach 
serwerowychserwerowych, trzeba uważnie przeanalizować, trzeba uważnie przeanalizować

Zysk: Bezpieczeństwo + wydajnośćZysk: Bezpieczeństwo + wydajność
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Lokalny filtr pakietówLokalny filtr pakietówLokalny filtr pakietów

Dlaczego nie Dlaczego nie 
wystarczy wystarczy firewall firewall 
korporacyjny?korporacyjny?

XP: Zapora nie XP: Zapora nie 
obsługuje ruchu obsługuje ruchu 
wychodzącego wychodzącego 
((VistaVista: już tak): już tak)

Dedykowane Dedykowane 
oprogramowanieoprogramowanie
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Windows Windows DefenderDefender
Bezpłatne narzędzie dostarczane       przez MSBezpłatne narzędzie dostarczane       przez MS

http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//polandpoland//athomeathome//securisecuri
tyty//spywarespyware//softwaresoftware//defaultdefault..mspxmspx

Windows XP, Windows Windows XP, Windows Server Server 20032003

Funkcja ochrony w czasie rzeczywistymFunkcja ochrony w czasie rzeczywistym
AntispywareAntispyware

Blokada okien popBlokada okien pop--upup

Ochrona przed spowolnieniem działaniaOchrona przed spowolnieniem działania

Bezpłatne wsparcie techniczneBezpłatne wsparcie techniczne
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Windows Windows Defender Defender (2)(2)
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Windows Live Windows Live OneCareOneCare
Narzędzie zabezpieczające komputery PCNarzędzie zabezpieczające komputery PC

Program antywirusowyProgram antywirusowy

FirewallFirewall

AntiphishingAntiphishing

Backup i przywracanie plikówBackup i przywracanie plików

Dostrajanie wydajnościowe systemuDostrajanie wydajnościowe systemu

Przewidziane do pojedynczych komputerów Przewidziane do pojedynczych komputerów 
osobistych i mniejszych sieci (nie serwerów)osobistych i mniejszych sieci (nie serwerów)

9090--dniowa wersja dniowa wersja free trialfree trial

Wymaga Wymaga deinstalacji deinstalacji posiadanego posiadanego firewalla firewalla i AVi AV

Roczna 3Roczna 3--stanowiskowa licencja stanowiskowa licencja –– 49,95 USD 49,95 USD 

http://http://onecareonecare..livelive..comcom
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Live OneCare Safety Scanner Live OneCare Safety Scanner (1)(1)
Wymaga instalacji formantu Wymaga instalacji formantu ActiveXActiveX

Windows Windows Live OneCare Safety Scanner ComponentLive OneCare Safety Scanner Component
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Live OneCare Safety Scanner Live OneCare Safety Scanner (2)(2)

PPełneełne skanowanie skanowanie 
komputera może komputera może 
trwać kilka godzin!trwać kilka godzin!

Możliwość Możliwość 
natychmiastowego natychmiastowego 
wprowadzenia wprowadzenia 
proponowanych proponowanych 
zmianzmian
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Microsoft Microsoft ForefrontForefront
Kompleksowa linia produktów             Kompleksowa linia produktów             
bezpieczeństwa dla firmbezpieczeństwa dla firm

Microsoft Microsoft Forefront Client SecurityForefront Client Security

Microsoft Microsoft Forefront SecurityForefront Security for Exchange for Exchange ServerServer

Microsoft Microsoft Forefront SecurityForefront Security for for SharePointSharePoint

Microsoft Microsoft Forefront SecurityForefront Security for Office for Office Communications Communications 
ServerServer

Microsoft Internet Microsoft Internet Security and AccelerationSecurity and Acceleration (ISA) (ISA) ServerServer
2006 2006 

Intelligent Application GatewayIntelligent Application Gateway (IAG) 2007(IAG) 2007

http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//polandpoland//forefrontforefront
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Porady na temat kontPorady na temat kont
Wyłączenie konta GościaWyłączenie konta Gościa

Konta nie powinno się kasować!Konta nie powinno się kasować!

Zmiana nazwy konta administracyjnegoZmiana nazwy konta administracyjnego
Zły pomysł: Zły pomysł: AdminAdmin, , rootroot, Administrator, Administrator, test, **** , test, **** 

Sposób logowania użytkownikówSposób logowania użytkowników
HKEY_LOCAL_MACHINEHKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARESOFTWARE\\MicrosoftMicrosoft\\Windows Windows 
NTNT\\CurrentVersionCurrentVersion\\WinlogonWinlogon\\LogonType LogonType = (DWORD)0= (DWORD)0

Ukrywanie nazwy ostatniego użytkownikaUkrywanie nazwy ostatniego użytkownika
MACHINEMACHINE\\SoftwareSoftware\\MicrosoftMicrosoft\\WindowsWindows\\CurrentVersionCurrentVersion\\PoliciesPolicies\\SysteSyste
mm\\DontDisplayLastUserName DontDisplayLastUserName = (DWORD)1= (DWORD)1

Codzienna praca na koncie o zwykłych uprawnieniachCodzienna praca na koncie o zwykłych uprawnieniach
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Realizacja polityki kont (1)Realizacja polityki kont (1)
Definiowanie szablonu zabezpieczeńDefiniowanie szablonu zabezpieczeń

Start | Uruchom | mmc | Przystawka Szablony Start | Uruchom | mmc | Przystawka Szablony 
ZabezpieczeńZabezpieczeń ((przystawkę należy dodać)przystawkę należy dodać)

Szablon predefiniowany, modyfikowany lub tworzony od Szablon predefiniowany, modyfikowany lub tworzony od 
zerazera
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Realizacja polityki kont (2)Realizacja polityki kont (2)
Zasady hasełZasady haseł

Zasady blokady kontaZasady blokady konta
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Realizacja polityki kont (3)Realizacja polityki kont (3)
Zasady lokalne | Opcje zabezpieczeńZasady lokalne | Opcje zabezpieczeń
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Domyślne szablony zabezpieczeńDomyślne szablony zabezpieczeń
C:C:\\WindowsWindows\\SecuritySecurity\\TemplatesTemplates\\*.*.infinf

Setup securitySetup security..inf inf –– tworzony podczas instalacji szablon z tworzony podczas instalacji szablon z 
zabezpieczeniami domyślnymizabezpieczeniami domyślnymi

DC DC securitysecurity..inf inf –– zabezpieczenia kontrolera domenyzabezpieczenia kontrolera domeny

CompatwsCompatws..inf inf –– szablon tzw. zgodny, polecany dla stacji szablon tzw. zgodny, polecany dla stacji 
roboczych i serwerów w firmachroboczych i serwerów w firmach

SecureSecure*.*.inf inf –– szablony o podwyższonym poziomie szablony o podwyższonym poziomie 
bezpieczeństwa, które nie powinny negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwa, które nie powinny negatywnie wpłynąć na 
uruchamiane aplikacjeuruchamiane aplikacje

HisecHisec*.*.inf inf –– szablony wysoce bezpieczneszablony wysoce bezpieczne

Ciekawostka: szablony przygotowane przez NSACiekawostka: szablony przygotowane przez NSA
http://http://wwwwww..nsansa..govgov//snacsnac//dowlnoadsdowlnoads_win2003._win2003.cfmcfm
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Aplikowanie szablonów (1)Aplikowanie szablonów (1)
Do zasad lokalnychDo zasad lokalnych

Logowanie na konto administratoraLogowanie na konto administratora

mmc | Przystawka Konfiguracja i analiza zabezpieczeńmmc | Przystawka Konfiguracja i analiza zabezpieczeń

Otwieranie bazy danych + <Nowa_Nazwa>Otwieranie bazy danych + <Nowa_Nazwa>
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Aplikowanie szablonów (2)Aplikowanie szablonów (2)
Do zasad lokalnych Do zasad lokalnych –– c.d.c.d.

Import wybranego szablonu, np. MIC.Import wybranego szablonu, np. MIC.infinf

Konfiguruj komputer Konfiguruj komputer 
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Aplikowanie szablonów (3)Aplikowanie szablonów (3)
Dla domeny / jednostki organizacyjnejDla domeny / jednostki organizacyjnej

Definicja szablonu na kontrolerze domenyDefinicja szablonu na kontrolerze domeny

Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Przystawka Użytkownicy i komputery usługi Active DirectoryActive Directory

Właściwości | Zasady grupy | Nowy (Edytuj) dla wybranej Właściwości | Zasady grupy | Nowy (Edytuj) dla wybranej 
domeny / jednostkidomeny / jednostki

Przystawka Zasady GrupyPrzystawka Zasady Grupy
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Więcej narzędziWięcej narzędzi
Narzędzia Narzędzia SysinternalsSysinternals

Mark RussinovichMark Russinovich & Bryce & Bryce CogswellCogswell

Lipiec 2006 Lipiec 2006 –– przejęcie przez Microsoftprzejęcie przez Microsoft

http://technet.http://technet.microsoftmicrosoft..comcom//enen--usus//sysinternalssysinternals

Narzędzia:Narzędzia:
BezpieczeństwoBezpieczeństwo

SiećSieć

Zarządzanie plikami i dyskamiZarządzanie plikami i dyskami

Informacja o systemieInformacja o systemie

Zarządzanie procesamiZarządzanie procesami

Microsoft Microsoft Baseline Security AnalyzerBaseline Security Analyzer

Microsoft Microsoft Security Assessment ToolSecurity Assessment Tool
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Rootkit RevealerRootkit Revealer
Wykrywa Wykrywa rootkity userrootkity user--mode mode i i kernelkernel--mode mode 

Analizuje Rejestr systemu i system plikówAnalizuje Rejestr systemu i system plików
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Automatyzacja pracy RRAutomatyzacja pracy RR
Harmonogram zadań + linia komendHarmonogram zadań + linia komend

rootkitrevealerrootkitrevealer [[--a [a [--c] [c] [--m] [m] [--r] r] outputfileoutputfile]]
--a: automatyczne skanowanie i wyjście po zakończeniua: automatyczne skanowanie i wyjście po zakończeniu

--c: wyjście skierowane do pliku c: wyjście skierowane do pliku ewew formacie CSVformacie CSV

--m: pokazanie m: pokazanie metadanychmetadanych NTFSNTFS

--r: pominięcie skanowania Rejestru Windowsr: pominięcie skanowania Rejestru Windows

Plik wynikowy musi znaleźć się na skanowanym Plik wynikowy musi znaleźć się na skanowanym hościehoście

Lokalizacja zdalnaLokalizacja zdalna
Współpraca z narzędziem Współpraca z narzędziem Sysinternals PsExecSysinternals PsExec

psexec psexec \\\\remoteremote__serverserver --c c rootkitrevealerrootkitrevealer..exe exe --a c:a c:\\tmptmp\\rrrr.log.log
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AutorunsAutoruns
Analizuje system pod kątem programów Analizuje system pod kątem programów 
uruchamianych automatycznie po starcie systemuuruchamianych automatycznie po starcie systemu



46

Automatyzacja pracy Automatyzacja pracy AutorunsAutoruns
Harmonogram zadań + linia komendHarmonogram zadań + linia komend

autorunsautorunscc..exeexe: przykładowe opcje: przykładowe opcje
--a: pokaż wszystkie wynikia: pokaż wszystkie wyniki

--c: wyjście w formacie CSVc: wyjście w formacie CSV

--d: pokaż uruchamiane biblioteki DLLd: pokaż uruchamiane biblioteki DLL

--s: pokaż uruchamiane usługi Windowss: pokaż uruchamiane usługi Windows

--t: wyświetl zdefiniowane zadania Harmonogramut: wyświetl zdefiniowane zadania Harmonogramu

--x: wyjście w formacie XMLx: wyjście w formacie XML

user user <<namename>: pokaż wyniki dla konta użytkownika <>: pokaż wyniki dla konta użytkownika <namename>>

Przykład:Przykład:
autorunsc autorunsc --t t --x c:x c:\\tmptmp\\show_show_taskstasks..xmlxml

Lokalizacja zdalna Lokalizacja zdalna –– współpraca z współpraca z PsExecPsExec
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Process ExplorerProcess Explorer
„Lepszy” menedżer zadań„Lepszy” menedżer zadań
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Microsoft Microsoft Baseline Security AnalyzerBaseline Security Analyzer



49

MSBA dla administratoraMSBA dla administratora
AutomatyzacjaAutomatyzacja

Linia poleceń + Harmonogram zadańLinia poleceń + Harmonogram zadań

Możliwość wykonania na zdalnym Możliwość wykonania na zdalnym hościehoście

<<InstallInstall__dirdir>>\\mbsaclimbsacli..exe exe /?/?

Ciekawsze opcjeCiekawsze opcje
//target domaintarget domain\\\\computercomputer

//target target <IP_<IP_addressaddress>>

/n <opcje> /n <opcje> –– wyłącza podane <opcje>wyłącza podane <opcje>

/u, /p /u, /p –– specyfikacja odpowiednio nazwy użytkownika i hasłaspecyfikacja odpowiednio nazwy użytkownika i hasła

//ld ld –– generowanie szczegółowego raportugenerowanie szczegółowego raportu
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Microsoft Microsoft Security Assessment ToolSecurity Assessment Tool
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MSAT MSAT –– raport ogólnyraport ogólny
BRP: BRP: Business Risk Business Risk ProfileProfile

00--100 100 –– im mniej, tym lepiejim mniej, tym lepiej

DiDIDiDI: : DefenceDefence--inin--DepthDepth::
00--100 100 –– im więcej, tym lepiejim więcej, tym lepiej

Obszary oceny:Obszary oceny:
InfrastrukturaInfrastruktura

AplikacjeAplikacje

OperacjeOperacje

LudzieLudzie
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MSAT MSAT –– raport szczegółowyraport szczegółowy
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Co jeszcze?Co jeszcze?
Ustalenie hierarchii grup użytkownikówUstalenie hierarchii grup użytkowników

Wdrożenie PKIWdrożenie PKI

Szyfrowanie ruchu sieciowegoSzyfrowanie ruchu sieciowego
Konfiguracja protokołu Konfiguracja protokołu IPSec IPSec 

Wykorzystanie systemu plików EFSWykorzystanie systemu plików EFS
Szyfrowanie dysków lub katalogów z dokumentamiSzyfrowanie dysków lub katalogów z dokumentami

Zabezpieczenie sieci bezprzewodowejZabezpieczenie sieci bezprzewodowej

Sprawdzanie integralności systemu plikówSprawdzanie integralności systemu plików



54

Konfiguracja aplikacjiKonfiguracja aplikacji
Aktualizujemy także aplikacje!Aktualizujemy także aplikacje!

Usługa Windows Usługa Windows UpdateUpdate: MS : MS 
Office: XP, 2003, 2007 i inne Office: XP, 2003, 2007 i inne 
produkty MS (np. Media produkty MS (np. Media PlayerPlayer))

Wbudowane mechanizmy Wbudowane mechanizmy 
aktualizacji aplikacjiaktualizacji aplikacji

MS Internet MS Internet ExplorerExplorer
Narzędzia | Opcje Internetowe | Narzędzia | Opcje Internetowe | 
ZabezpieczeniaZabezpieczenia

Narzędzia | Opcje internetowe | Narzędzia | Opcje internetowe | 
ZaawansowaneZaawansowane
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Konfiguracja Konfiguracja MSIEMSIE
Istotne ustawieniaIstotne ustawienia

Wydzielenie stref zaufania w Wydzielenie stref zaufania w 
InternecieInternecie

Włączenie filtru witryn Włączenie filtru witryn 
wyłudzających informacjewyłudzających informacje

WWW, którym ufamyWWW, którym ufamy

Wyłączenie obsługi SSL 2.0Wyłączenie obsługi SSL 2.0

Informowanie o niezgodności Informowanie o niezgodności 
certyfikatówcertyfikatów

W większych sieciach W większych sieciach 
ustawienia powinny być ustawienia powinny być 
wymuszone centralniewymuszone centralnie
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Ciekawostka z życia wziętaCiekawostka z życia wzięta
Zabezpieczenia stacji roboczejZabezpieczenia stacji roboczej

Brak możliwości instalacji oprogramowania przez Brak możliwości instalacji oprogramowania przez 
użytkowników wymuszony przez domenęużytkowników wymuszony przez domenę

Większość użytkowników ma dostęp tylko do konta ze Większość użytkowników ma dostęp tylko do konta ze 
standardowymi uprawnieniamistandardowymi uprawnieniami

Dążenie do poprawienia wydajności Dążenie do poprawienia wydajności 
Partycja D:Partycja D:\\ FAT z plikiem wymianyFAT z plikiem wymiany

Wynik:Wynik:
Użytkownicy instalują niedozwolone i potencjalnie Użytkownicy instalują niedozwolone i potencjalnie 
niebezpieczne oprogramowanie na dysku D:niebezpieczne oprogramowanie na dysku D:\\



PrzerwaPrzerwa



Bezpieczeństwo serwerów Bezpieczeństwo serwerów ––

PrzykładyPrzykłady



59

Windows 2003 ServerWindows 2003 Windows 2003 ServerServer
Security Configuration Wizard for Windows Server
2003

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologi
es/security/configwiz

Dostępny z Service Pack 1

Narzędzie redukujące wektor ataku
Wyłączenie usług

Zamknięcie portów

Dostęp do pozostałych portów na podstawie adresu IP

Wyłączenie rozszerzeń IIS (jeśli uruchomiono serwer WWW)

Definicja polityki logowania informacji

Zabezpieczenie protokołów SMB, LDAP, LanMan
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Security Configuration WizardSecurity Configuration WizardSecurity Configuration Wizard
Konfiguracja oparta na rolach

Role definiowane w plikach XML

Grafiki: Grafiki: 
http://technet.http://technet.microsoftmicrosoft..comcom
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Serwer WWWSerwer WWWSerwer WWW
Hosting strony WWW własnej firmy

Udostępnianie usług hostingowych

Aplikacje intranetowe

Ataki z wewnątrz sieci

Narzędzia – Dinis Cruz, OWASP

ANSA – Asp.Net Security Analyser – V0_31b
http://<web_app>/ANSA_V0_31b/default.aspx

ANBS – Asp.Net Baseline Security – v. 0.55
http://<web_app>/ANBS_V0_55/ANBSFiles/default.aspx

http://owasp.org
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Pierwsza pomoc (1)Pierwsza pomoc (1)
Restrykcje dostępu do usługi WMIRestrykcje dostępu do usługi WMI

ApletAplet Zarządzanie KomputeremZarządzanie Komputerem
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Pierwsza pomoc (2)Pierwsza pomoc (2)
Odpowiednia konfiguracja Odpowiednia konfiguracja 

C:C:\\WINDOWSWINDOWS\\Microsoft.NETMicrosoft.NET\\FrameworkFramework\\<<versionversion>>\\CONFICONFI
GG\\Web.Web.config config 

<<location allowOverridelocation allowOverride==""falsefalse"">>

<system.<system.webweb>>

<<securityPolicysecurityPolicy>>

......

</</securityPolicysecurityPolicy>>

<trust <trust levellevel=="Medium""Medium" originUrloriginUrl="" />="" />

</system.</system.webweb>>

</</locationlocation>>
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Pierwsza pomoc (3)Pierwsza pomoc (3)
Garść innych porad dla Web.Garść innych porad dla Web.configconfig::
<system.<system.webweb>>

<<trace enabledtrace enabled="="falsefalse" " localOnlylocalOnly="="truetrue" />" />

<<httpCookies httpOnlyCookieshttpCookies httpOnlyCookies="="truetrue"/>"/>

<<customErrors modecustomErrors mode="="RemoteOnlyRemoteOnly" />" />

<<authentication modeauthentication mode="="FormsForms">">

<<forms nameforms name="{abcd1234...}" ="{abcd1234...}" 
slidingExpirationslidingExpiration="="falsefalse" " requireSSLrequireSSL="="truetrue" />" />

</</authenticationauthentication>>

</system.</system.webweb>>

MachineMachine..configconfig::
<system.<system.webweb>>
<<deployment retaildeployment retail="="trutrue" />e" />

</system.</system.webweb>>

<<trace enabledtrace enabled="="falsefalse" " localOnlylocalOnly="="truetrue" />" />

<<customErrors modecustomErrors mode="="RemoteOnlyRemoteOnly" />" />



Bezpieczeństwo serwera WWWBezpieczeństwo serwera WWW

PokazPokaz
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Co dalej?Co dalej?
Ochrona serwera (system, Ochrona serwera (system, firewallfirewall, ...), ...)

KaKażdażda aplikacja w osobnej puliaplikacja w osobnej puli

Konfiguracja uprawnień w systemie operacyjnymKonfiguracja uprawnień w systemie operacyjnym

Przydziały dla pul aplikacjiPrzydziały dla pul aplikacji (procesor, pamięć)(procesor, pamięć)

Maksymalne ograniczenie możliwości uruchamiania Maksymalne ograniczenie możliwości uruchamiania 
programów użytkownikaprogramów użytkownika

Kontrola kodu Kontrola kodu hostowanych hostowanych stron WWWstron WWW
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Serwer baz danychSerwer baz danych
MS SQL MS SQL Server Server 20052005

Ataki z zewnątrz i z wewnątrz sieciAtaki z zewnątrz i z wewnątrz sieci

Odpowiednia gradacja uprawnieńOdpowiednia gradacja uprawnień
Minimum Minimum privileges principleprivileges principle

Narzędzia, materiałyNarzędzia, materiały
Narzędzia konfiguracyjne SQL Narzędzia konfiguracyjne SQL Server Server 20052005

SQL SQL Server Best Practices AnalyserServer Best Practices Analyser
http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//polandpoland/technet//technet/articlearticle/art0056_01./art0056_01.mspxmspx

http://http://blogsblogs..msdnmsdn..comcom//sqlremsqlrem

Skrypty Skrypty Gustawo DuarteGustawo Duarte
http://http://duartesduartes..orgorg//gustavogustavo//articlesarticles//LockLock--DownDown--SQLSQL--ServerServer--2005.2005.aspxaspx
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SQL SQL Server Best Practices AnalyzerServer Best Practices Analyzer
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SQL SQL Server Server BPA BPA -- raportraport

Narzędzie dostępne także z linii komendNarzędzie dostępne także z linii komend
<<installinstall__dirdir>>\\SqlBPACmd2005.SqlBPACmd2005.exe exe /?/?
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Narzędzie Narzędzie Surface Area ConfigurationSurface Area Configuration

Start | Programy | MS SQL Start | Programy | MS SQL Server Server 2005 | 2005 | 
Configuration Tools Configuration Tools | | Surface Area ConfigurationSurface Area Configuration
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SQL SQL Server Configuration Server Configuration ManagerManager

Start | Programy | MS SQL Start | Programy | MS SQL Server Server 2005 | 2005 | 
Configuration Tools Configuration Tools | SQL | SQL Server ConfigurationServer Configuration
ManagerManager

Start | Uruchom | Start | Uruchom | sqlservermanagersqlservermanager..mscmsc
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Procedury składowaneProcedury składowane
Procedury składowaneProcedury składowane

Zwykłe: Zwykłe: spsp_xxx_xxx

Rozszerzone: Rozszerzone: xpxp_xxx_xxx

Domyślnie dostępne dla zwykłego użytkownika np.:Domyślnie dostępne dla zwykłego użytkownika np.:
xpxp__regread regread (odczyt kluczy z rejestru Windows)(odczyt kluczy z rejestru Windows)

xpxp__revokelogin revokelogin / / xpxp__grantlogin grantlogin (nadawanie i odbieranie (nadawanie i odbieranie 
uprawnień logowania)uprawnień logowania)

Procedury nie zwrócą sensownych wyników przy Procedury nie zwrócą sensownych wyników przy 
założeniu dobrej konfiguracji systemuzałożeniu dobrej konfiguracji systemu

Blokada użycia procedury składowane:Blokada użycia procedury składowane:
REVOKE EXECUTE ON <REVOKE EXECUTE ON <namename> FROM > FROM publicpublic
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Ciekawostka: procedury składowaneCiekawostka: procedury składowane
Enumerowanie Enumerowanie kont użytkowników przy pomocy kont użytkowników przy pomocy 
procedury procedury xpxp__revokeloginrevokelogin

Istniejąca nazwa kontaIstniejąca nazwa konta

Nieistniejąca nazwa kontaNieistniejąca nazwa konta
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Co dalej?Co dalej?
Ochrona serwera (system, Ochrona serwera (system, firewallfirewall, ...), ...)

Unikanie Unikanie Mixed Mode AuthenticationMixed Mode Authentication

Restrykcje Restrykcje dostępowe dostępowe do baz master, do baz master, msdbmsdb
(USE master) REVOKE VIEW ANY DATABASE FROM (USE master) REVOKE VIEW ANY DATABASE FROM publicpublic

(USE (USE msdbmsdb) REVOKE CONNECT TO ) REVOKE CONNECT TO guestguest

Logowanie zdarzeńLogowanie zdarzeń

Osobna grupa użytkownikówOsobna grupa użytkowników--administratorów SQLadministratorów SQL

Wykorzystanie schematów i rólWykorzystanie schematów i ról

Zastrzeżenie dostępu do Zastrzeżenie dostępu do metadanychmetadanych



Dalsza nauka Dalsza nauka ––

co, jak i gdzie?co, jak i gdzie?



80

Znaczenie edukacjiZnaczenie edukacji
Przykład Przykład –– audytaudyt bezpieczeństwa w spółce z o.o.bezpieczeństwa w spółce z o.o.

Struktura krytyczności lukStruktura krytyczności luk

Sieć lokalna oparta na domenie Sieć lokalna oparta na domenie 
Windows + stacje robocze Windows + stacje robocze ––
szkolenia dla działu ITszkolenia dla działu IT

Pozostałe obszary (np. urządzenia Pozostałe obszary (np. urządzenia 
sieciowe) sieciowe) –– brak szkoleń dla brak szkoleń dla 
pracownikówpracowników
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Łatwiejszy dostęp do oprogramowaniaŁatwiejszy dostęp do oprogramowania
Program Program EmpowerEmpower

http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//polandpoland/partner//partner/isvisv//infoinfo//empoempo
werwer..mspxmspx

Microsoft Microsoft Action Pack SubscriptionAction Pack Subscription

Microsoft Microsoft Certified Certified / / GoldGold CertifiedCertified PartnerPartner

SPLASPLA ((Service Providers License AgreementService Providers License Agreement))

Więcej informacji:Więcej informacji:
Prezentacja Bartłomieja Prezentacja Bartłomieja ZassaZassa (MS Polska) na seminarium (MS Polska) na seminarium 
Startup Startup IT w dn. 26.04.2008IT w dn. 26.04.2008

http://http://startupstartup--itit..plpl/prezentacja//prezentacja/ZassZass_1._1.pdfpdf

Kontakt z przedstawicielami firmy MicrosoftKontakt z przedstawicielami firmy Microsoft
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Inne aspekty bezpieczeństwaInne aspekty bezpieczeństwa
Tworzenie bezpiecznego koduTworzenie bezpiecznego kodu

Bezpieczeństwo fizyczneBezpieczeństwo fizyczne

Ochrona przed atakami Ochrona przed atakami DoSDoS

Konfiguracja sieciKonfiguracja sieci

Backup danychBackup danych

Ochrona przed atakami Ochrona przed atakami socjotechnicznymisocjotechnicznymi

Outsourcing Outsourcing usługusług

Spam Spam (zapraszamy na kolejne szkolenie!)(zapraszamy na kolejne szkolenie!)

Polityki bezpieczeństwa, proceduryPolityki bezpieczeństwa, procedury

......
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Jak zgromadzić niezbędną wiedzę?Jak zgromadzić niezbędną wiedzę?
Centrum bezpieczeństwa Microsoft:Centrum bezpieczeństwa Microsoft:

http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//securitysecurity

Portale poświęcone bezpieczeństwu ITPortale poświęcone bezpieczeństwu IT
http://http://securityfocussecurityfocus..comcom -- ogólnyogólny

http://http://secuniasecunia..comcom -- wyszukiwanie podatnościwyszukiwanie podatności

http://http://blogsblogs.technet..technet.comcom//msrcmsrc//defaultdefault..aspxaspx -- blog blog MSRCMSRC

Portale poświęcone oprogramowaniu MSPortale poświęcone oprogramowaniu MS
http://http://codegurucodeguru..plpl (.NET, C#) (.NET, C#) 

http://http://wsswss..plpl (Windows (Windows Server Server System)System)

Linki z treści prezentacjiLinki z treści prezentacji
Google is your friend Google is your friend ;;--))
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Gdzie można się szkolić?Gdzie można się szkolić?
Kursy i szkolenia komercyjneKursy i szkolenia komercyjne

Certyfikowane ośrodki MicrosoftCertyfikowane ośrodki Microsoft

MSMS--280X 280X –– Microsoft Microsoft Security Guidance TrainingsSecurity Guidance Trainings

MSMS--2810 2810 –– Fundamentals of Network Security Fundamentals of Network Security 

MSMS--28112811--13 13 –– ApplyingApplying Microsoft Microsoft Security Guidance Security Guidance II--IIIIII

MSMS--2821 2821 –– Designing and ManagingDesigning and Managing a Windows a Windows Public Key Public Key 
InfrastructureInfrastructure

MSMS--2823 2823 –– Implementing and Administering Security inImplementing and Administering Security in a Microsoft a Microsoft 
Windows Windows ServerServer 2003 2003 NetworkNetwork

MSMS--2830 2830 –– Designing SecurityDesigning Security for Microsoft for Microsoft NetworksNetworks

MSMS--2840 2840 –– Implementing SecurityImplementing Security for for ApplicationsApplications

Bezpłatne: np. MIC / KDM PCSSBezpłatne: np. MIC / KDM PCSS
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Do poduszki z MS Do poduszki z MS PressPress......
Bezpieczny kod Bezpieczny kod –– tworzenie i  tworzenie i  
zastosowaniezastosowanie

M.M.HowardHoward, D. , D. LeBlancLeBlanc, 2002, 2002

Ocena bezpieczeństwa sieciowegoOcena bezpieczeństwa sieciowego
K.Lam, B. K.Lam, B. LeBlancLeBlanc, B. , B. SmithSmith, 2005, 2005

Microsoft Microsoft Security Development Security Development 
LifecycleLifecycle

M. M. HowardHoward, S. , S. LipnerLipner, 2006, 2006

Hunting Security BugsHunting Security Bugs
T. T. GallagherGallagher, 2006, 2006

Writing Secure CodeWriting Secure Code for Windows for Windows VistaVista
M. M. HowardHoward, D. , D. LeBlancLeBlanc, 2007, 2007



PodsumowaniePodsumowanie
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PodsumowaniePodsumowanie
Bezpieczeństwo to Bezpieczeństwo to proces proces wieloaspektowy, wieloaspektowy, 
skomplikowany i wymagający wiedzyskomplikowany i wymagający wiedzy

Dziś mogliśmy jedynie przekazać ogólne wskazówki i Dziś mogliśmy jedynie przekazać ogólne wskazówki i 
pokazać kilka przykładówpokazać kilka przykładów

Zaprezentowane narzędzia i źródła wiedzy wskażą dalszą Zaprezentowane narzędzia i źródła wiedzy wskażą dalszą 
drogę postępowaniadrogę postępowania

Pamiętajmy, że:Pamiętajmy, że:
Nie wszystkim użytkownikom można zaufaćNie wszystkim użytkownikom można zaufać

Sieć jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwoSieć jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo

Kluczowa jest zasada minimalnych przywilejówKluczowa jest zasada minimalnych przywilejów
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Podsumowanie Podsumowanie –– ogólne wskazówkiogólne wskazówki
Defense in DepthDefense in Depth

Zasada minimalnych przywilejówZasada minimalnych przywilejów

Silne hasłaSilne hasła
Odporne na ataki słownikoweOdporne na ataki słownikowe

Unikanie Unikanie multiplikowania multiplikowania hasełhaseł

Odporne na ataki Odporne na ataki brute forcebrute force (co najmniej 8(co najmniej 8--9 znaków)9 znaków)

Metoda mnemonicznaMetoda mnemoniczna

http://http://wwwwww..microsoftmicrosoft..comcom//protectprotect//yourselfyourself//passwordpassword//cheche
ckercker..mspxmspx

RozliczalnośćRozliczalność

Niezależne Niezależne audyty audyty bezpieczeństwabezpieczeństwa
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Informacje kontaktowe Informacje kontaktowe 
Autor prezentacji:Autor prezentacji:

gerardgerard..frankowskifrankowski@@manman..poznanpoznan..plpl

Centrum Innowacji MicrosoftCentrum Innowacji Microsoft
http://http://micmic..psncpsnc..plpl

micmic@@manman..poznanpoznan..plpl

PCSSPCSS
http://http://wwwwww..pcsspcss..plpl

Zespół Bezpieczeństwa PCSSZespół Bezpieczeństwa PCSS
http://http://securitysecurity..psncpsnc..plpl

securitysecurity@@manman..poznanpoznan..plpl
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Pytania i dyskusjaPytania i dyskusja

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!


