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Východiska – požadavek regionální sítě

● regionální síť (ROWANET) propojena s e-Infrastrukturou CESNET (není podmínkou 
monitoringu) i se sítěmi dalších operátorů

● odbavení provozu e-Infrastrukturou CESNET (sítě které splňují “access policy“)

● požadavek uživatele na zajištění takových parametrů sítě ROWANET, které umožní 
CESNETu  propagovat uživatelské sítě ROWANET do neveřejné oddělené peeringové 
infrastruktury FENIX – NIX.CZ (sada organizačních a technických podmínek pro 
operátora):

– 24x7 dohled na sítí
– DNSSEC, IPv4 & IPv6
– CSIRT tým
– monitoring (bezpečnostní a analytický) provozu na bázi toků (NetFlow)
– ….

● CESNET je zakládajícím členem projektu FENIX

● CESNET disponuje odpovídajícím monitorovacím systémem



  

Monitorovací systém - FTAS

● sběr, zpracování a uchování (v485 MV) informací o provozu na bázi toků (NetFlow)
● statistické zpracování dat o provozu, reporting, detekce a oznamování anomálií (ZKB)
● distribuovaná architektura (za chodu rozšiřitelný systém), konvenční HW (fyz. nebo VM)



  

Monitorovací systém - FTAS



  

Spolupráce při monitoringu provozu ROWANETu

● fáze 1: oddělené ukládání informací o provozu sítě ROWANET z hraničních směrovačů 
e-Infrastruktury CESNET v centrální instalaci systému FTAS v e-Infrastruktuře

● zdroje provozních záznamů ? - hraniční 
směrovače e-Infrastruktury

● nároky na uživatele: zřízení uživatelského přístupu 
k UI monitorovacího systému FTAS v e-
Infrastruktuře (příp. +školení)

?



  

Monitoring provozu ROWANETu

● fáze 2: + zpracování informací o provozu z významných zařízení (jsou schopna poskytnout 
provozní informace) v síti ROWANET v centrálním monitorovacím systému e-Infrastruktury

● nároky na uživatele: + konfigurace exportu provozních 
informací ze zařízení do centrálního monitorovacího 
systému e-Infrastruktury



  

Monitoring provozu ROWANETu

● MMR - IROP v. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“
– monitoring na bázi toků - součást podmínek pro oblast IT
– řešení incidentů, dohledání vnitřního zařízení (uživatele) za překladem adres
– idea služby pro školy umístěná na kraji



  

Monitoring provozu ROWANETu

● fáze 3: “krajský FTAS“ - monitorovací uzel v síti ROWANET



  

Monitoring provozu ROWANETu

● koncept „služby kraje školám“

– nízké nároky na koncovou síť (pouze nastavení exportu informací o provozu z 
hraničního prvku školy na kraj)

– správa konfigurace monitoringu → správci na kraji (jednotná konfigurace pro sběr a 
uchování provozních dat škol)

– řešení konkrétních incidentů → správci krajské sítě/správci na škole
● nelze předpokládat, že správci koncových sítí škol budou experty na síťovou 

bezpečnost a analýzu síťového provozu (+ zpravidla zásadní kapacitní omezení)
– správa monitorovacího systému → CESNET

● geneze monitoringu regionální sítě

– od počátku řešeno ve spolupráci - „definice potřeb“, sdílení know-how, plány na rozvoj
● evolučně se vyvíjející řešení, pochopení prostředí regionální sítě x pochopení 

možností a principů nástrojů/služeb (nejen monitoring)
– minimalizace poměru „náklady:výkon“ (ne kanóny na vrabce ani „potěmkiny“)
– nároky na uživatele vs. možnosti uživatele



  

 

...díky za trpělivost a pozornost...


