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• O najsłabszym ogniwie w bezpieczeństwie infrastruktury IT

• Hackowanie stacji

• Złe i dobre praktyki SysAdminów

• Jak nie zarządzań hasłami

• Jak zarządzać hasłami lokalnych administratorów, czyli LAPS

O czym będziemy mówić?
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Czy Państwa sieci komputerowe są dobrze zabezpieczone?



Kto posiada środowisko domenowe (AD DS)?



Logowanie na stacji kontem admina lokalnego

Kto z Państwa loguje się do swojej 

stacji kontem z uprawnieniami 

administratora lokalnego a może 

domenowego?



Logowanie na stacje użytkowników?

Kto z Państwa loguje się na stacje 
użytkowników kontem administratora 

domenowego? (np. w celu wykonania jakiejś 
konfiguracji)



Jak często zmieniane są hasła lokalnych kont adminów?



• Czy na wszystkich stacjach używacie tych samych haseł lokalnych 

administratorów?

• A może to są hasła takie same jak w przypadku innych kont 

administracyjnych? ;)

Zarządzanie hasłami lokalnych adminów



Co jest najsłabszym ogniwem w łańcuszku?



• Najłatwiej przejąć stację roboczą

– Phishing

– Pharming

– Mailware

– itp

• Atak typu offline

Stacja robocza



DEMO

Atak typu Offline – przejęcie kontroli nad stacją



Po co jest hasło?

Login: mówi kim jestem

Hasło: udowadnia, że tak jest naprawdę



• Walka z żółtymi karteczki

• Np. KeePass

Dobra praktyka nr 1



Uczcie użytkowników jak tworzyć dobre hasło! – Oni tego nie wiedzą!!!

– Np. Mam konto na Facebook/twojABI: 

– Mam konto na Facebook/twojABI

– MknFTAbi

– MknFT@b!

Dobra praktyka nr 2



• Jedno konto do pracy i zarządzania

• Słabe hasło

• Hasło zapisane w pliku – np. dla skryptów PowerShell

• To samo hasło dla wszystkich kont administracyjnych

• Jedno konto administracyjne

– Administrator domeny

– Administrator SQL

– Administrator serwera plików 

– Logowanie się kontem Administratora domenowego na stacje

Błędy Adminów/SysAdminów



Dobre praktyki!

• Wiele kont:

– Praca biurowa

– Administrator domeny

– Administrator IIS

– Administrator SQL

– Administrator serwera plików

– itp

• Silne hasła

• Nie logować się kontem administratora domenowego na stacjach

– Wydzielone komputery, na których można logować się kontem administratora 
domenowego

• Dedykowane konto administracyjne do zarządzania stacjami /Restricted Groups/
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Zgadujemy hasło lokalnego admina a jak się uda to również domenowego 


Restricted Groups



• Obowiązkowo ustawione hasło!

• Dobrze gdy na każdym komputerze inne hasło admina

• Zmieniać okresowo – patrz Polityka bezpieczeństwa/Instrukcja zarządzania 

systemem informatycznym

Co z tym lokalnym Adminem?



Skrypt PowerShell

Preferencje w GPO 

Jak tego nie robić
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Wyszukujemy hasła w GPO i w plikach



Local Administrator Password Solution - LAPS

– Darmowe

– Wymagana domena

– Instalacja na kontrolerze domeny i stacjach

– Hasło zmieniane według zdefiniowanej polityki

– Na każdym komputerze inne losowo wygenerowane hasło

– Hasło przechowywane jest w koncie komputera w AD

– Dostęp do hasła zabezpieczony ACL (administratorzy domeny lub 

delegowana grupa użytkowników)

A jak to robić?
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Instalacja i konfiguracja LAPS




