
PAK vol. 57, nr 9/2011    1075 
 
Ireneusz J. JÓŹWIAK 1, Artur SZLESZYŃSKI 2 
1 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA, INSTYTUT INFORMATYKI, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław 
2 WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław 

 
Specyfikacja wymagań dla bezpieczeństwa informacji przechowywanej  
i przetwarzanej w systemie operacyjnym serwera 
 
Dr hab. inż. Ireneusz J. JÓŹWIAK 
 
Profesor w Instytucie Informatyki, Wydziału Informa-
tyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 
Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa i Niezawodności 
Systemów Informatycznych. W pracy naukowej 
koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa  
i niezawodności systemów informatycznych. 
 
 
 
 
 
e-mail: ireneusz.jozwiak@pwr.wroc.pl  
 

Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono powiązanie pomiędzy bezpieczeństwem funkcjo-
nowania systemu operacyjnego serwera sieci teleinformatycznej, a bezpie-
czeństwem informacji. Serwer sieci teleinformatycznej pełni rolę węzła 
systemu realizując zadania uwierzytelniania oraz weryfikacji dla użytkow-
ników, procesów programowych oraz zasobów sprzętowych. W publikacji 
poddano analizie zapisy umieszczone w dzienniku bezpieczeństwa serwera 
systemu teleinformatycznego. Przedstawiono przykład wymagań bezpie-
czeństwa dla wymienionego elementu systemu teleinformatycznego 
oraz przedstawiono propozycje dalszych działań mających na celu podnie-
sienie bezpieczeństwa serwera systemu teleinformatycznego.  
 
Słowa kluczowe: analiza statystyczna, bezpieczeństwo systemu operacyj-
nego, wymagania bezpieczeństwa. 
 

Specification of security requirements for 
information collected and proceeded by  
a server operating system 

 
Abstract 

 
This paper presents relations between safety of an Information and  
Communication Technology (ICT) system server and safety of information 
collected and processed by the ICT system. At the beginning, the function 
of a server in the ICT system is explained. Next, the  influence of the 
server safety on information safety attributes is presented. During the 
safety planning process there are various sources of information to be used 
by an information security team (Fig. 1). Next, a statistical analysis of 
records from the server security log is presented. The statistical parameters 
of a sample probe are given in Table 1. Its time series is depicted in Fig. 2. 
Most of events (66% of total number) recorded in the security log occurred 
less than 100 times, but only 13% of events occurred more than 1000 times 
(Table 2), which led to numerous records in the security log (more than 
84000). After that, a proposal of security requirements is presented.  
However, it is difficult to analyse security log records due to their object 
database-like structure. Their type of information structure makes it necessary 
to create a dedicated software to decompose information into relational 
database scheme and merge to get an original structure of the record. The 
next problem to consider is how to use information from different devices 
in one model of ICT system security. As one of many possible solutions 
the authors recommend the graph analysis method. 
 
Keywords: statistical analysis, security of operating system, security 
requirements. 
 
1. Wprowadzenie 
 

Informacja jest jednym z kluczowych zasobów firmy lub orga-
nizacji. Wykorzystuje się ją do zapewnienia ciągłości działania 
organizacji, a jej ochroną zajmują się regulacje prawne oraz stan-
dardy dotyczące bezpieczeństwa informacji i niezawodności 
systemów komputerowych [1, 2, 3, 4]. Każda informacja posiada 
wartość, którą można mierzyć przy pomocy wartości oczekiwanej 
zysków, jakie uzyskujemy w rezultacie jej wykorzystania [4]. 
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Większość informacji wykorzystywanych przez firmy lub instytu-
cje jest gromadzona, przetwarzana i przesyłana w systemach 
teleinformatycznych, co wiąże się z zapewnieniem kwestii wła-
ściwej ochrony zasobów informacyjnych przetwarzanych przez 
urządzenia komputerowe. Złożoność tych rozwiązań powoduje, 
występowanie wielu podatności, które mogą zostać wykorzystane 
przez potencjalnego intruza. Sytuacja ta sprawia, że stwierdzenie, 
iż informacja została skradziona lub zmieniona jest trudna. Trud-
ność ta wynika z faktu, iż informacja nie posiada postaci material-
nej więc potwierdzenie kradzieży informacji następuje dopiero po 
jej ujawnieniu [2].  

Zgodnie z normą ISO/IEC-15408 właściciele zasobów informa-
cyjnych oczekują, że wdrożone zabezpieczenia będą dawały gwa-
rancję, iż zasoby te będą odpowiednio chronione [5]. Poziom 
ochrony zasobów informacyjnych określony jest na podstawie 
atrybutów bezpieczeństwa informacji do których należą: poufność, 
integralność i dostępność [2, 5]. Bezpieczeństwo informacji zależy 
od podatności występujących w poszczególnych elementach syste-
mu teleinformatycznego, co wiąże się z łatwością wykorzystania 
oraz ich atrakcyjnością dla potencjalnego intruza. Jeżeli takie zda-
rzenie będzie miało miejsce to należy przewidzieć wielkości strat, 
jakie powstaną w wyniku wykorzystania podatności [1, 6, 7, 8].  

 
2. Rola wymagań dla bezpieczeństwa  

systemu teleinformatycznego 
 

W pracy autorstwa C. Haley’a [9], rolą wymagań  bezpieczeń-
stwa jest przekonanie właściciela zasobu, że obiekt jest chroniony 
właściwie. Podobny sposób rozumienia roli wymagań bezpieczeń-
stwa znajduje się w normie ISO/IEC-15408. Autorzy artykułu 
stwierdzają, że wymagania bezpieczeństwa zawierają zbiór ogra-
niczeń w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego. Rolą 
wymagań bezpieczeństwa jest opisanie ograniczeń w działaniu 
systemu, które określa się, jako stan stabilnej pracy systemu. 
Stwierdza się, że wymagania mają przekonać właściciela obiek-
tów, iż środki ochronny – wdrożone w systemie teleinformatycz-
nym - działają w sposób poprawny. Funkcjonowanie zabezpieczeń 
zaimplementowanych w rozwiązaniu ma zagwarantować ciągłość 
działania dodatkowo ma upewnić zamawiającego, że nic nie zo-
stało pominięte [9].  

Inną rolę wymagań przedstawia praca M. Jennex’a opisująca 
wymagania, jako zbiór działań mających na celu eliminację lub 
ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa eksploatowanych zaso-
bów [1]. Wymagania mają zawierać informacje o zabezpiecze-
niach, które powinny zachowywać się, jak bariery redukujące lub 
eliminujące ryzyka dla chronionych obiektów [1]. Metoda ochro-
ny przedstawiona w pracy została zaadoptowana z energetyki 
jądrowej, a następnie przetestowana przez autora na grupie projek-
tów informatycznych, wykonywanych przez studentów w trakcie 
zajęć prowadzonych przez autora artykułu. 
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Odmienne podejście do problemu przedstawiono w pracy autor-
stwa I. Jóźwiaka [10],   według autorów dokument zawierający 
specyfikację wymagań bezpieczeństwa powinien odnosić się do 
wybranego elementu systemu, lub grupy elementów, zawierając 
informację o istotności wymagania powiązanego ze ścieżką propa-
gacji zagrożenia1 oraz prawdopodobieństwem redukcji zagrożenia. 
Żadna z wymienionych prac nie opisywała związków zacho-

dzących pomiędzy bezpieczeństwem serwera sieci komputerowej, 
a bezpieczeństwem informacji gromadzonej, przetwarzanej i przesy-
łanej w systemie teleinformatycznym. Nie analizowano zdarzeń 
zapisanych np. w dzienniku bezpieczeństwa systemu operacyjnego 
oraz nie przedstawiono propozycji działań naprawczych mających 
na celu utrzymanie przyjętego poziomu bezpieczeństwa. 

Celem niniejszej pracy jest analiza danych umieszczonych  
w dzienniku bezpieczeństwa systemu operacyjnego realizującego 
funkcje biznesowe. Wybór serwera, jako obiektu badań wynika 
z faktu, iż komputer ten steruje pracą systemu teleinformatyczne-
go. Realizuje on funkcje weryfikacji i autoryzacji użytkowników, 
procesów programowych, itp., udzielając lub odmawiając im 
dostępu do zasobów kontrolowanych przez serwer. 
 
3. Związek między bezpieczeństwem serwera, 

a bezpieczeństwem informacji  
w analizowanym systemie  
teleinformatycznym 

 
Serwery w systemach teleinformatycznych pełnią rolę węzłów 

sieci, realizując funkcje kontrolne oraz dystrybucji danych 
w stosunku do wszystkich elementów systemu [10, 11]. Analizę 
zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy serwera należy rozpocząć od 
ich oszacowania. 

 

 
 
Rys. 1.  Źródła informacji wykorzystywane do specyfikacji wymagań  

dla bezpieczeństwa informacji (źródło: [10]) 
Fig. 1.  Sources of information used to specify information security  

requirements (source [10]) 

 
Czynność ta wykonywana jest w trakcie analizy ryzyka, która 

identyfikuje podatności w poszczególnych elementach systemu, 
prawdopodobieństwo wykorzystania podatności oraz przewidy-
wane straty [5, 6, 8, 11]. Wyniki analizy ryzyka wykorzystywane 
są do opracowania wymagań dla bezpieczeństwa informacji  
w systemach teleinformatycznych [10], ale nie stanowią jedynego 
źródła wiedzy o podatnościach występujących w systemie telein-
formatycznym. Dodatkowymi czynnikami mającymi wpływ na 
opracowanie wymagań dla bezpieczeństwa informacji w systemie 
teleinformatycznym są: 
 regulacje prawne, 
 wewnętrzne zasady bezpieczeństwa, 
 dane pochodzące z monitoringu pracy systemu.  

Wymienione źródła informacji wykorzystywane w opracowaniu 
wymagań bezpieczeństwa przedstawiono na rysunku 1. 

Podmiotami2 mającymi dostęp do obiektów3 są następujące 
elementy systemu: użytkownicy, procesy programowe. Dostęp 
użytkowników do obiektów odbywa się przy pomocy procesów 
programowych. Jeżeli niezweryfikowany proces programowy 
uzyska dostęp do obiektu, do którego nie powinien mieć dostępu 

                                                     
1 W literaturze przedmiotu występuje określenie wektor zagrożenia. 
2 Podmiotem może być użytkownik lub program, który stara się uzyskać dostęp do 
zasobu znajdującego się w serwerze, którego działanie jest monitorowane przez podsys-
tem bezpieczeństwa. 
3 Obiektem jest zasób umieszczony w serwerze i kontrolowany przez podsystem bezpie-
czeństwa komputera np. plik, fragment powierzchni dyskowej, karta sieciowa, itp. 

wówczas narusza on atrybut poufności [3, 5, 11].  W przypadku 
gdy proces programowy blokuje lub niszczy dany obiekt naruszo-
ny zostaje atrybut dostępności informacji. Zaś  zmiana zawartości  
informacji zapisanej w obiekcie zmienia  atrybut integralności.  
Zabezpieczając serwer zwiększamy poziom ochrony informacji  
w nim przechowywanych i udostępnianych. 
 
4. Analiza informacji zapisanych w dzienniku 

bezpieczeństwa 
 

Analizę bezpieczeństwa przeprowadzono na podstawie danych 
zapisach w dzienniku bezpieczeństwa systemu operacyjnego 
serwera, który jest bazą danych. W bazie umieszczane są zdarza-
nia mające wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania serwera. 
Reguły kontrolne, które kwalifikują zdarzenie do rejestracji 
w dzienniku, definiowane są przez administratora systemu na 
podstawie wewnętrznych regulacji bezpieczeństwa. 

Do przeprowadzenia analiz wybrane zostały dwa przekroje da-
nych z posiadanej próby testowej. Pierwsza próba testowa zawiera 
informację o liczbie wpisów, zarejestrowanych w poszczególnych 
dniach w analizowanym systemie. Próba testowa charakteryzuje 
się następującymi parametrami przedstawionymi w tabeli 1. 

 
Tab. 1.  Parametry statystyczne próby testowej (źródło: opracowanie własne) 
Tab. 1.  Statistical parameters of the testing probe (source: authors’ own) 
 

Parametr Wartość 

Liczność próby testowej 84254 

Średnia 2055 

Odchylenie standardowe 3073 

Minimum 121 

Maksimum 10868 

 
Szereg czasowy ilustrujący liczbę zdarzeń w analizowanym 

okresie przedstawiono na rys. 2. 
 

 
 
Rys. 2.  Szereg czasowy liczby zdarzeń zapisanych w dzienniku bezpieczeństwa 

systemu operacyjnego serwera (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 2.  Time series of the number of events recorded in the security log of the 

server operating system (source: authors’ own) 

 
Na podstawie przedstawionego szeregu czasowego można 

stwierdzić, że przez 32 dni liczba rejestrowanych zdarzeń była 
poniżej średniej dla danej próby. Przez 9 dni liczba rejestrowa-
nych zdarzeń co najmniej dwukrotnie przekraczała wartość śred-
nią próby. Sytuacja ta może oznaczać, że na jednej lub kilku sta-
cjach roboczych został zainstalowany kod złośliwy4. W wyniku 
jego działania generowane były zdarzenia błędnego logowania 
użytkownika do systemu operacyjnego. Również procesy progra-
mowe wygenerowane przez kod złośliwy próbowały uzyskać 
nieautoryzowany dostęp do zasobów składowanych na dyskach 
twardych serwerów. Ustalenie, które z działających w systemie 
operacyjnym, procesów programowych starały się uzyskać dostęp 
                                                     
4 Przez pojęcie kod złośliwy rozumie się oprogramowanie, którego celem jest przejęcie 
kontroli nad zaatakowanym komputerem lub zniszczenie zasobów znajdujących się 
w komputerze. 
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do zasobów systemu wymaga konwersji wpisów w dzienniku 
zdarzeń aplikacji, a następnie skorelowania ich ze zdarzeniami 
zapisanymi w dzienniku bezpieczeństwa. Uzyskana wiedza umoż-
liwi zablokowanie programów mających destrukcyjny wpływ na 
działanie systemu operacyjnego serwera. 

Należy ustalić, jakie zdarzenia były najczęściej rejestrowane  
w dzienniku bezpieczeństwa, Następnie którzy użytkownicy lub 
które procesy programowe były przyczyną wpisów umieszczonych 
w dziennik. Rozkład liczby zdarzeń przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2.  Rozkład liczby zdarzeń zarejestrowanych w dzienniku bezpieczeństwa 

systemu operacyjnego serwera systemu teleinformatycznego  
(źródło: opracowanie własne) 

Tab. 2.  The distribution of the number of events recorded in the security log  
of the server operating system (source: authors’ own) 

 

Liczba wystąpień zdarzenia Ilość zdarzeń 

od 1 do 100 28 

od 101 do 1000 6 

od 1001 do 10000 2 

od 10001 do 100000 2 

 
Analizując dane umieszczone w tabeli 2 oraz dystrybuantę pró-

by testowej (rys. 3) można zauważyć, że największą liczbę wystą-
pień miały cztery zdarzenia. Oznacza to, że procesy programowe, 
które prawdopodobnie podszywają się pod użytkowników, odpo-
wiedzialne są za powstałe wpisy w dzienniku zdarzeń.  

 

 
 
Rys. 3.  Dystrybuanta próby testowej (źródło: opracowanie własne) 
Fig. 3.  Distribution function of the testing probe (source: authors’ own) 

 
Na podstawie przedstawionego szeregu czasowego można 

stwierdzić, że przez 32 dni liczba rejestrowanych zdarzeń była 
poniżej średniej dla danej próby. Tylko przez 9 dni liczba reje-
strowanych zdarzeń, była co najmniej dwukrotnie wyższa od 
wartości średniej próby. Sytuacja ta może oznaczać, że prawdopo-
dobnie na jednej lub kilku stacjach roboczych został zainstalowa-
ny kod złośliwy, przeprowadzający rozpoznanie systemu. Wyni-
kiem działania kodu były zdarzenia związane z nieudanymi pró-
bami logowania użytkownika do systemu operacyjnego. Procesy 
programowe uruchomione przez kod złośliwy próbowały uzyskać 
nieautoryzowany dostęp do zasobów składowanych na dyskach 
twardych serwerów. W celu ustalenia, które z procesów progra-
mowych starały się uzyskać dostęp do zasobów systemu powinno 
się przetworzyć wpisy w dzienniku aplikacji, a następnie skorelo-
wać je ze zdarzeniami zapisanymi w dzienniku bezpieczeństwa. 
Korelację pomiędzy zbiorami danych można wykonać przy wyko-
rzystaniu schematów relacyjnych przetwarzanych w systemie 
zarządzania bazą danych.  

Należy zwrócić uwagę na 28 zdarzeń, których wartość liczby 
wystąpień jest poniżej 100. Mała częstość występowania może 
sugerować, że zdarzania te nie mają wpływu na funkcjonowanie 
systemu i zdarzenia te można zbagatelizować. Zdarzenia o niskim 
prawdopodobieństwie występowania mogą być incydentami, 
których pojawienie się spowoduje powstanie dużych strat w sys-
temie np. całkowite zniszczenie elementów infrastruktury tech-
nicznej [2, 6, 8]. Przyjęcie decyzji o nie podejmowaniu działań 

kompensacyjnych w stosunku do zdarzeń o małej liczbie wystą-
pień zarejestrowanych w dzienniku bezpieczeństwa, powinno być 
poprzedzone analizą zależności czasowych. Zdarzenia te były 
przyczyną innych wpisów zamieszczonych w dzienniku. Próba 
wygenerowania hasła zweryfikowanego użytkownika była powo-
dem pojawienia się rekordów informujących o błędnie podanym 
haśle użytkownika. Wynikiem opisanego zdarzenia było zabloko-
wanie konta użytkownika przez podsystem ochrony serwera. 
Analizę rekordów umieszczonych w dzienniku bezpieczeństwa 
zaleca się porównać z wpisami umieszczonymi  w dzienniku 
aplikacji. Porównanie obu zbiorów pozwala na wykrycie proce-
sów programowych odpowiedzialnych za powstawanie zakłóceń 
w funkcjonowaniu serwera, co jest przyczyną niepoprawnego 
funkcjonowania systemu teleinformatycznego. 
 
5. Specyfikacja wymagań dla bezpieczeństwa 

serwera systemu teleinformatycznego 
 

Obiektami chronionymi w analizowanym przykładzie, będą: 
system operacyjny serwera systemu teleinformatycznego oraz 
stacje robocze podłączone do sieci komputerowej zarządzanej 
przez serwer. 

Ze względu na fakt, iż  przedmiotem rozważań jest serwer sieci 
teleinformatycznej, wymagania bezpieczeństwa dla stacji roboczej 
nie zostaną przedstawione w artykule. 

Identyfikując zagrożenia należy stwierdzić, że przyczynę naj-
większej liczby wpisów w dzienniku zdarzeń systemu (77150 
rekordów) stanowią, zakończone niepowodzeniem próby logowa-
nia (uzyskania dostępu) się do serwera przez użytkowników lub 
procesy programowe. Przyczynami opisanych zjawisk były: 
 błędna konfiguracja stacji roboczych, 
 nieznajomość przez użytkownika nazwy konta oraz hasła dostępu, 
 działanie kodu złośliwego – wirus zainstalowany na kilku sta-

cjach roboczych. 
Żeby można było przygotować specyfikację wymagań bezpie-

czeństwa musi zostać spełniony warunek (1) 
 

EAeaEeAa jiji  )},{()()(            (1) 

 
gdzie: ai - wymaganie bezpieczeństwa, A - zbiór wymagań bezpie-
czeństwa dla analizowanego systemu teleinformatycznego, ej - ele-
ment systemu teleinformatycznego – system operacyjny serwera,  
E - zbiór wszystkich elementów systemu teleinformatycznego. 

Wymagania bezpieczeństwa dla serwera będącego obiektem 
analizy są następujące: 
 skorelowanie informacji zawartych w dzienniku aplikacji  

z danymi z dziennika bezpieczeństwa serwera, 
 ustalenie kont użytkowników, które były źródłem zdarzeń 

zarejestrowanych w dzienniku bezpieczeństwa, 
 rekonfiguracja lub zablokowanie wymienionych wcześniej kont 

użytkowników, 
 konfiguracja oprogramowania blokującego działanie kodu 

złośliwego – dotyczy stacji roboczych, 
 aktualizacja systemu operacyjnego – instalacja poprawek usu-

wających wykryte w systemie operacyjnym podatności. 
W celu wykonania pierwszego z wymienionych wymagań ko-

nieczne będzie wykorzystanie oprogramowania narzędziowego 
umożliwiającego połączenie relacyjne obu zbiorów. Oprogramo-
wanie to nie jest składnikiem zbioru narzędzi administracyjnych 
systemu operacyjnego. Dostępne w systemie narzędzia admini-
stracyjne umożliwiają przeglądanie danych zapisanych w obu 
dziennikach. Nie jest możliwe połączenie obu zbiorów danych, 
a w konsekwencji nie jest możliwe identyfikowanie związków 
przyczynowo – skutkowych zachodzących pomiędzy dwoma 
zbiorami danych. Dzieje się tak ponieważ oba dzienniki są odręb-
nymi i niezależnymi zbiorami danych związanymi z monitorowa-
niem innych aspektów funkcjonowania systemu operacyjnego.  

Do realizacji drugiego z wymagań wykorzystane zostaną in-
formacje z dziennika bezpieczeństwa systemu operacyjnego. 
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Identyfikacja kont użytkowników, które zostały wykazane  
w dzienniku bezpieczeństwa, jako źródło incydentu posłuży do 
wykrycia rodzaju zdarzeń, które zostało odnotowane przez system 
operacyjny. Mogą to być dwa rodzaje zdarzeń. Pierwszym są 
błędy w autentykacja użytkownika, polegające na podaniu błędnej 
nazwy lub wprowadzeniu błędnego hasła dostępu. Drugi rodzaj 
incydentów związany był z próbą uzyskania nieautoryzowanego 
dostępu do zasobów znajdujących się w serwerze. Podłożem 
pojawienia się tego typu incydentów była niepoprawna konfigura-
cja komputera użytkownika. Usunięcie przyczyny incydentów 
nastąpiło po ponownym założeniu konta użytkownika i przypisa-
niu go do jednej grupy roboczej. 

Kolejne z wymagań dotyczyło aktualizacji oprogramowania 
odpowiedzialnego za blokowanie i usuwanie kodu złośliwego. 
Wiele prób nieautoryzowanego dostępu do zasobów komputera 
było wynikiem działania oprogramowania złośliwego np. wiru-
sów. Oprogramowanie to próbowało złamać hasła użytkowników 
na kontach, na których było zainstalowane. Ponieważ podsystem 
bezpieczeństwa reguły w systemie operacyjnym serwera blokował 
konto użytkownika w przypadku wielokrotnego wprowadzenia 
niepoprawnego hasła, oprogramowanie stało się powodem dużej 
liczby wpisów umieszczonych w dzienniku bezpieczeństwa sys-
temu. Do eliminacji opisanego wcześniej zjawiska wykorzystano 
oprogramowanie, które odpowiada za eliminację kodu złośliwego 
z komputera, w którym został on zainstalowany. Działanie to 
wymagało zakupu oraz instalacji programu chroniącego serwer 
przed opisanym zagrożeniem. 

W celu weryfikacji uzyskanych efektów należy monitorować 
pracę systemu gromadząc, a następnie przetwarzając dane diagno-
styczne. Wymienione dwa dzienniki rejestrujące zdarzenia zwią-
zane z bezpieczeństwem oraz działaniem aplikacji nie są jedynymi 
źródłami informacji o zdarzeniach rejestrowanych w systemie 
teleinformatycznym. Wiele użytecznych wiadomości zapisanych 
jest w dziennikach ewidencji zdarzeń oprogramowania antywiru-
sowego, zapór sieciowych, innych dziennikach systemu operacyj-
nego, dziennikach urządzeń telekomunikacyjnych, itd. 

Obróbka dużych zbiorów danych, często posiadających różne 
formaty zapisu danych oraz charakteryzujących się dużymi roz-
miarami, nie jest możliwa do wykonania nawet przez zespół skła-
dający się kilku administratorów. 

Konieczne jest zatem posiadanie odpowiednich narzędzi umoż-
liwiających wykorzystanie potrzebnych danych do analiz pozwa-
lających na  wykrycie zdarzeń mogących mieć szczególnie nega-
tywny wpływ na funkcjonowanie systemu. Zadanie to jest trudne, 
gdyż w fazie przygotowania ataku, intruz będzie starał się ukry-
wać swoją obecność w systemie teleinformatycznym. Duża ilość 
nietypowych zdarzeń jest informacją, iż atak jest prowadzony  
i wszystkie działania administratora będą zmierzały do ogranicze-
nia strat, jakie powstaną w wyniku wystąpienia incydentu. 
 
6. Wnioski 

 
Analizowany w pracy przedział czasu obejmował 41 dni  

w trakcie których funkcjonował serwer, a wraz z nim cały system 
teleinformatyczny. Liczba zapisanych zdarzeń w dzienniku bez-
pieczeństwa systemu wyniosła 84254. Zdarzenia te były spowo-
dowane niepoprawną konfiguracją systemu operacyjnego serwera 
oraz współdziałających z stacji roboczych.  

Na podstawie przedstawionego przykładu widać, jak duże zbio-
ry danych muszą być analizowane w celu uzyskania użytecznych 
wiadomości. Wiadomości te posłużą do planowania działań zwią-
zanych z bezpieczeństwem serwera, ale mają znaczący wpływ na 
bezpieczeństwo funkcjonowania rozwiązania jako całości. 

W przedstawionym przykładzie analizie poddano tylko jeden  
z dzienników systemu operacyjnego dotyczący jego bezpieczeń-
stwa. Dane zapisane w dzienniku bezpieczeństwa są przeglądane 
przez administratorów systemu w pierwszej kolejności. Nie 
uwzględniono zapisów umieszczonych w dziennikach aplikacji 
działających w systemie operacyjnym serwera oraz informacji 
zapisanych w dziennikach rejestracji zdarzeń (programu antywiru-

sowego, zapory sieciowej, urządzeń telekomunikacyjnych)  
i dziennikach stacji podłączonych do systemu. Korelowanie in-
formacji z innych dzienników systemu operacyjnego jest trudne, 
gdyż rekordy zapisane w nich nie posiadają stałego schematu 
relacyjnego. Temporalna baza danych ma strukturę obiektową, 
gdzie identyfikator obiektu powstaje w wyniku złożenia kilku 
elementów takich, jak: data, godzina, numer zdarzenia. Chcąc 
analizować tak zapisane dane korzystając z narzędzi relacyjnych 
baz danych konieczne jest rozłożenie obiektów na relacje, a na-
stępnie należy wykonać operację złączenia. Oznacza to, że bez 
pomocy specjalistycznego oprogramowania wspomagającego 
administratora systemu nie jest możliwe szybkie i efektywne 
monitorowanie bezpiecznego funkcjonowania węzła systemu 
teleinformatycznego. 

Interesująca jest również kwestia inercji w reagowaniu na incy-
denty zarejestrowane we wszystkich wymienionych źródłach. 
Rozwiązaniem problemu dużej ilości danych pochodzących  
z monitorowania systemu jest ograniczenie ich do kilku wybra-
nych zasobów. Decyzja taka może być podjęta dopiero po prze-
prowadzeniu co najmniej kilku analiz przyczynowo - skutkowych 
bazująca na pełnym zbiorze danych. Użytecznym narzędziem 
umożliwiającym ocenę zależności między danymi oraz umożli-
wiającym eliminację zbioru danych z ocenianego modelu, może 
być metoda grafowa. Technika ta wykorzystuje analizę korelacji 
pomiędzy zmiennymi niezależnymi oraz zmienną zależną 
i zmiennymi niezależnymi w ocenianym rozwiązaniu.  
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