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Apsaugojimo gylis

• Apsaugos planavimas susideda iš “lygių” 

• Kelių lygių naudojimas apsaugo sistemą kaip visumą

• Kiekvienas mechanizmas – atskiras lygis



Kviečiu užpildyti trumpą apklausą



ArcGIS Online. Autentifikavimas



Naudotojų administravimas ir autentifikavimas

• Naudotojų sukūrimas

- Iš anksto - nurodant vardą ir slaptažodį

- El. paštu su vartotojo vardu

- Pakvietimas prisijungti, siunčiamas el. paštu

- Automatinis (naudojami organizacijos prisijungimai)

• Administratoriai gali

- Valdyti licencijas, naudotojų tipus

- Valdyti turinio elementus, grupes, profilius

- Išjungti ar šalinti naudotojus

- Atstatyti naudotojų slaptažodžius

- Keisti roles



Autentifikavimas– ArcGIS vartotojai

ArcGIS Account

• Vardas ir slaptažodis

• Multi-factor autentifikavimas

- Google ar Microsoft 
Authenticator

- Rekomenduojama
administratoriams

- Reikia 2 administratorių

• Slaptažodžių nustatymai

- Ilgis

- Sudėtingumas

- Galiojimo trukmė

- Istorija



Autentifikavimas– Enterprise IDP

Enterprise Account

• Tapatybės nustatymas organizacijos pusėje

- SAML 2.0

- ADFS

- NetIQ Access Manager

- Shibboleth

- ….

• Naudotojų paskyros:

- Sukuriamos automatiškai

- Pagal pakvietimą

• Palaikomos grupės

ArcGIS

Identity 

Provider



ArcGIS Online. Turinio ir duomenų apsaugojimas



Grupės – teisių valdymas

Su redagavimo galimybe

• Specializuotos grupės

- Visi nariai gali keisti turinio elementus

• Ribojimai

- Kuria tik administratoriai 

- Turinys ir naudotojai tik organizacijos viduje

- Nustatymas nekeičiamas

• Atvejai

- Pamainos

- Grupinis redagavimas



Elementų sluoksnių apsaugojimas 
ir redagavimas

• Naudotojai, visada galintys redaguoti

• Savininkas

• Administratoriai

• Grupės su Update teise nariai

• Enable editing

• Visi, galintys pasiekti paslaugą

• Papildomai

• Pridėti, keisti, šalinti

• Tik keisti atributus

• Tik pridėti objekus

• …



• Sluoksnis iš kito sluoksnio

• Skiriasi nustatymai:

- Bendrinimas

- Redagavimas

- Eksportavimas

- Filtrai

- Metaduomenys

- Laikas

• Kuria pradinio sluoksnio savininkas

Talpinamų sluoksnių vaizdai (Hosted Feature Layer Views)



Duomenų Survey123 apsauga
Svarbu!

• https://downloads.esri.com/RESOURCES/ENTERPRISEGIS/Limiting_Access_to_Public_Survey123_Results.pdf

Jei apklausa vieša (anoniminė), ar 
leidžiate jos rezultatus matyti, atsisiųsti 
viešai?

Ar apklausos sluoksnyje yra asmens 
duomenų? 

Ar leidžiate keisti svetimus atsakymus?

https://downloads.esri.com/RESOURCES/ENTERPRISEGIS/Limiting_Access_to_Public_Survey123_Results.pdf


ArcGIS Online. Organizacijos nustatymai



Organizacijos lygio nustatymai

• Anoniminė prieiga

• Bendrinimas viešai

• Profilio duomenų rodymas



Šifravimas

• Apsaugotas informacijos kanalas

- HTTPS

- HSTS

- Vis dar yra naudojančių HTTP

Portal

Portal

Portal



Tik HTTPS

• Esri didina reikalavimus saugumui

- TLS 1.2 atnaujinimas 2019 metais

- Tik HTTPS / HSTS 2020 metais

• Ką tai keičia?

- HTTP užklausos - klaida dėl mišraus turinio blokavimo (mix-content blocking)

- HTTP užklausos į ArcGIS Online bus keičiamos į HTTPS. Klientai, galintys naudoti tik HTTP 
neveiks.

• Ką turėčiau atlikti?

- Pasitikrinti ar ArcGIS Online organizacijos paskyra naudoja HTTPS.

- Jei ne – įjungti režimą TIK HTTPS

- AGO Security Advisor įrankis organizacijos nustatymų patikrai - Trust.ArcGIS.com



Organizacijos lygio nustatymai

Allow portal access

• Apsaugotos paslaugos tarp

skirtingų portalų

• kaip Collarboration

Trusted servers

• apsaugoti OGC servisai

iš Geoportalo

• Apsaugotos paslaugos iš 

nefederuoto ArcGS Serverio

redagavimui



Organizacijos nustatymai

• Allow origins

Servisų panaudojimas aplikocijose, patalpintose kitur



Cross-Domain (CORS) užklausų ribojimas

• Kokios išorinės aplikacijos gali atlikti CORS užklausas į ArcGIS Online?

• Riboja naršyklė/klientinė aplikacija

ArcGIS Online

Web aplikacija

Kliento naršyklė



ArcGIS Online Security Advisor

• Įrankis ArcGIS Online saugos nustatymams ir įvykių žurnalui patikrinti

• Pasiekiamas https://trust.arcgis.com

• Reikia ArcGIS Online administratoriaus prisijungimo

https://trust.arcgis.com/


Naudojimo dinamika

• Būklė

- Kreditai

- Turinys

- Aplikacijos

- Nariai

- Grupės

• Veiksmų žurnalas

- Pokyčių organizacijoje patikra



ArcGIS Enterprise



ArcGIS Enterprise Patch Notification



ArcGIS Enterprise. ArcGIS Server



Trumpai

• ArcGIS Server

- Naudoti HTTPS 

- Servisų direktorija

- Cross domain užklausos

- Pirminis administratorius

- Scan Server

• Portal for ArcGIS

Portal for ArcGIS

ArcGIS Server



• ArcGIS Server administravimo sąsaja

• Dauguma saugumo nustatymų

https://localhost:6443/arcgis/admin



HTTPS

• Pirmas žingsnis kuriant saugią sistemą – šifruoti informacijos kanalą 

• Tik HTTPS pagal nutylėjimą nuo 10.7

• ArcGIS Server Admin Directory

- Home > security > config > update



Išjungti servisų direktoriją

• ArcGIS REST Servisų Direktorija pateikia sąsają HTML formatu

- https://server.mydomain.com/arcgis/rest

• Gamybinėse aplinkose rekomenduojama neviešinti REST servisų direktorijos

REST

Before

After

https://server.mydomain.com/arcgis/rest


Kaip išjungti servisų direktoriją

• Server Administrator Directory

- Home > system > handlers > rest > servicesdirectory > edit

- Services Directory Enabled pasirinkimas



Cross-Domain (CORS) užklausų ribojimas
enterprise.arcgis.com > “cross-domain requests”

• Jei paslauga kviečiama tik peržiūrai, CORS nereikia

• Reikia, jei norima redaguoti duomenis per elementų paslaugą ar kviesti GP servisą

• Dažniausiai POST

ArcGIS Server

JavaScript

Web Application

Client Web Browser



Kaip apriboti Cross-Domain užklausas

• Pagal nutylėjimą ArcGIS Server leižia cross-domain užklausas

• Gali būti apribota per Server Administrator Directory

- Home > system > handlers > rest > servicesdirectory > edit

- AllowedOrigins – kableliais atskirtas išorinių domenų sąrašaas

• Neapriboja prieigos prie paslaugų visiškai



Pradinis administratorius - Primary Site Administrator (PSA) Account

• Reikalingas pradiniame etape – sudiegus sistemą

• Rekomenduojama išjungti – naudoti administratorius iš organizacijos narių

• Server Administrator Directory

- Home > Security > PSA > disable

PSA account



GIS Serverio saugos patikrinimas

• serverScan.py - Python script’as Serverio instaliacijos direktorijoje

- <install directory>\ArcGIS\Server\tools\admin

• Tikrina su saugumu susijusius nustatymus

- 10.8 – 15 aspektų

• Sukuria HTML ataskaitą su rekomendacijomis

• Pagal svarbą

- Critical - kritiška

- Important - svarbu

- Recommended - rekomenduojama

• Su nuorodomis į dokumentaciją



Ataskaitos pavyzdys



ArcGIS Enterprise. Portal for ArcGIS



Trumpai

• ArcGIS Server

• Portal for ArcGIS

- Tik HTTPS 

- Išjungti ArcGIS Portal Directory (Sharing API)

- Apriboti proxy prieigą

- Apriboti galimybę susikurti paskyrą savarankiškai

- Apriboti cross-domain užklausas

- Trusted Servers – adresų sąrašas

- Scan Portal script‘as

Portal for ArcGIS

ArcGIS Server



HTTPS

• Visi ryšiai tik HTTPS

- Pagal nutylėjimą nuo 10.7



Išjungti ArcGIS Portal Directory (gamybinėje aplinkoje)
https://portal.mydomain.com/arcgis/sharing/rest

• HTML prieiga prie portale esančių turinio elementų

- servisai, web žemėlapiai, turinys

• Rekomenduojama išjungti

Before
After



Kaip išjungti ArcGIS Portal Directory

• Portal Administrator Directory

- Home > Security > Config > Update Security Configuration



Apriboti adresus, pasiekiamus per Portal Proxy

• Portalas turi standartinį proxy serverį, skirtą pasiekti resursams kitose mašinose

• Pagal nutylėjimą atviras – adresai neribojami

• Paprastai naudojama, jei reikia pasiekti turinį išoriniame adrese, neleidžiančiame CORS 
arba turinys apsaugotas, prisijungimo duomenys paslėpti nuo naudotojo

Machine A

Client App

Firewall

Portal for ArcGIS

gis.site.com

PROXY



Kaip apriboti

• Portal Administrator Directory

- Security > Config > Update Security Configuration

- allowedProxyHosts ir 

sąrašas leidžiamų adresų



Cross-Domain (CORS) užklausų ribojimas

• Riboja CORS užklausas į portalo resursus

• Neriboja visos prieigos



Pasitikėjimas tarp serverių - Trusted Servers

• Analogiškai kaip ArcGIS Online

• Pavyzdžiui, apsaugoti OGC servisai iš Geoportalo



Bendrinimas viešai

• Galima apriboti galimybę



Portalo saugos patikra

• portalScan.py Python script‘as portalo instaliacijos aplanke

- <install_directory>\ArcGIS\Portal\tools\security

• Tikrina su saugumu susijusius portalo nustatymus

• HTML ataskaita su rekomendacijomis

• Svarba

- Critical - kritiška

- Important - svarbu

- Recommended - rekomenduojama

• Nuorodos į dokumentaciją



Portal for ArcGIS Security Scan Report ataskaitos pavyzdys



Tik HTTPS!

• Esri didina reikalavimus saugumui

- TLS 1.2 atnaujinimas 2019 metais

- Tik HTTPS / HSTS 2020 rugsėjį

• Ką tai keičia?

- HTTP užklausos - klaida dėl mišraus turinio blokavimo (mix-content blocking)

- HTTP užklausos į ArcGIS Online bus keičiamos į HTTPS. Klientai, galintys naudoti tik HTTP 
neveiks.

• Ką turėčiau atlikti?

- Pasitikrinti ar ArcGIS Online organizacijos paskyra naudoja HTTPS.

- Jei ne – įjungti režimą TIK HTTPS

- AGO Security Advisor įrankis organizacijos nustatymų patikrai - Trust.ArcGIS.com



Kaip veikia HTTPS? Kam reikia SSL?



SSL ArcGIS Enterprise architektūroje
Pavyzdys

Web Server
Portal for ArcGIS

Federuotas

ArcGIS Server

Išorinis SSL

ArcGIS Server

Kliento

naršyklė

Saugus LDAP

** Kliento naršyklė turi pasitikėti CA grandinėle

** Kliento naršyklė turi pasitikėti CA grandinėle

** Web serveris turi 

pasitikėti CA grandinėle

** Portalas turi pasitikėti CA grandinėle

Iš LDAP

** Portalas turi pasitikėti CA grandinėle

Iš ArcGIS Server

** Portalas turi pasitikėti CA grandinėle

Iš ArcGIS Server** Web serveris turi pasitikėti CA grandinėle

jei :7443 naudoja CA pasirašytą

**  Spausdinimo paslauga

ArcGIS Server ir OS turi pasitikėti

CA grandinėle iš Portalo, Web Serverio ir 

išorinių ArcGIS Serverių



• https://trust.arcgis.com/en/

• https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm

• https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/security-best-
practices.htm

Naudingos nuorodos

https://trust.arcgis.com/en/
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-online/administer/configure-security.htm
https://enterprise.arcgis.com/en/portal/latest/administer/windows/security-best-practices.htm


Ačiū už dėmesį!

Kviečiu užpildyti trumpą apklausą


