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1. WPROWADZENIE

1.1. CEL DOKUMENTU

Celem dokumentu jest zapoznanie użytkowników z działaniem i sposobem korzystania z systemu do 
zgłaszania  i  śledzenia  problemów  operacyjnych  w  PL-Grid.  W  systemie  istnieją  cztery  role 
użytkowników: Administrator Systemu, Administrator Zgłoszeń,  Ekspert  oraz Zgłaszający (zobacz 
rozdział 2.).

1. Administrator Systemu
Dokument definiuje zadania Administratora Systemu i procedury ich wykonywania.

1. Procedury zarządzania kontami użytkowników, grupami, kolejkami.

2. Zarządzanie prawami dostępu.

3. Zarządzanie polityką informacyjną (wysyłanie e-maili informujących o zmianach w 
zgłoszeniu) w systemie.

4. Zarządzanie integracją systemu z systemem GGUS (Global Grid User Support) i 
aplikacją Synchronizator Helpdesk – GOC DB (synchronizuje konta w Helpdesku z bazą 
danych ośrodków).

2. Administrator Zgłoszeń
Dokument definiuje procedury zarządzania zgłoszeniami oraz opisuje interfejs graficzny 
Administratora Zgłoszeń.

1. Kolejkowanie zgłoszeń.

2. Zarządzanie przepływem stanu zgłoszenia (przypisanie zgłoszenia do kolejki i eksperta, 
zamykanie zgłoszeń).

3. Monitorowanie stanu procesu obsługi zgłoszeń.

4. Interfejs użytkownika Administratora Zgłoszeń.

3. Ekspert
Dokument definiuje zadania Eksperta i procedury ich wykonywania.

1. Przepływ stanów zgłoszenia (przyjmowanie i rozwiązywanie zgłoszeń).

2. Komunikację z Administratorem Zgłoszeń i Zgłaszającym.

3. Interfejs użytkownika Eksperta.

4. Zgłaszający (użytkownik PL-Grid)
Dokument opisuje w jaki sposób użytkownik PL-Grid może korzystać z systemu. 
Podstawową funkcjonalnością wymaganą przez użytkownika jest możliwość zlecania i 
śledzenia zgłoszeń stąd z punktu widzenia systemu jego rola jest określona jako 
„Zgłaszający” (problemy, usterki).

1. Metody tworzenia zgłoszenia.

2. Akcje systemu mające na celu informować Zgłaszającego o stanie zgłoszenia przez niego 
zarejestrowanego.
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3. Sposobu uzyskania konta w systemie.

4. Metody logowania do systemu.

5. Interfejs użytkownika Zgłaszającego.

1.2. ORGANIZACJA DOKUMENTU

Rozdział drugi opisuje role użytkowników w systemie. 
Rozdział trzeci opisuje uwierzytelnianie i metody tworzenia kont użytkowników. 
Rozdział czwarty przedstawia proces tworzenia zgłoszenia. 
Rozdziały od piątego do ósmego są przewodnikami dla poszczególnych ról użytkowników 
w Helpdesku.
Na końcu dokumentu znajduje się dodatek przedstawiający diagram przepływu statusu zgłoszenia.

1.3. REFERENCJE

R 1 GOC DB – baza danych informacji o ośrodkach gridowych  (https://goc.gridops.org)

R 2 Portal PL-Grid (https://portal.plgrid.pl) 

Tabela 1: Tabela referencji

1.4. TERMINOLOGIA

Akronimy
GOC DB Baza danych informacji o ośrodkach (z ang. Grid Operations Centre  

DataBase)

LDAP  Serwer usług katalogowych (z ang. Lightweight Directory Access  
Protocol)

Słownik
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2. ROLE UŻYTKOWNIKÓW W SYSTEMIE

Administrator Systemu – zajmuje się zarządzaniem instancją Systemu Helpdesk, czyli utrzymaniem 
jej  w  działaniu,  zarządzaniem  kontami  użytkowników,  grupami,  kolejkami  dla  zgłoszeń, 
uprawnieniami, szablonami wiadomości e-mail, definiowaniem reguł dla zdarzeń w systemie.

Administrator Zgłoszeń – jest odpowiedzialny za prawidłowy przepływ zgłoszeń w systemie, czyli 
przypisanie zgłoszeń do odpowiednich kolejek, akceptowanie rozwiązań ekspertów i komunikację ze 
zgłaszającym. Osoba pełniąca tę rolę jest odpowiedzialna za wysyłanie notyfikacji o opóźnieniach na 
różnym poziomie obsługiwanego zgłoszenia
Administratorem zgłoszeń mogą być użytkownicy pełniący rolę First Line Supporters w GOC DB [R
1] oraz użytkownicy zatwierdzeni w Helpdesku do pełnienia tej funkcji.

Ekspert – jest odpowiedzialny za obsługę zgłoszenia ze swojej dziedziny, przyjmuje i rozwiązuje 
zgłoszenia. Może komunikować się ze zgłaszającym w celu sprecyzowania problemu.
Ekspertami dla kolejki powiązanej z ośrodkiem gridowym są osoby pełniące rolę Site Admin w tym 
ośrodku na podstawie wpisu w GOC DB.
Dla pozostałych kolejek, ekspertami są osoby zdefiniowane jako odpowiedzialne za daną dziedzinę w 
systemie Helpdesk, np. ekspertem w kolejce Portal jest osoba odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie 
tego  systemu  [R  2].  Dla  tych  kolejek  rola  eksperta  dla  użytkownika  jest  ustawiana  przez 
Administratora Systemu.

Zgłaszający – osoba, która zgłasza problem lub pytanie techniczne dotyczące działania infrastruktury 
lub aplikacji w projekcie PL-Grid. 
Zgłaszającym może  zostać  osoba,  która  jest  użytkownikiem projektu  PL-Grid  (zarejestrowała  się  
poprzez Portal [R 2]).
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3. UWIERZYTELNIANIE I TWORZENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW

Istnieją 3 sposoby tworzenia kont użytkowników:
− poprzez aplikację  Synchronizator Helpdesk - GOC DB  [R 1] (uruchamiana cyklicznie, raz 

dziennie o godzinie 18.00) - na podstawie danych z GOC DB lub parametrów “startowych” 
zdefiniowanych w pliku konfiguracyjnym systemu “SYSTEM_HOME/etc/RT_SiteConfig.pm”,

− automatycznie – przy pierwszym wejściu do systemu użytkownik może podać login i hasło 
lub przedstawić się certyfikatem. W każdym przypadku dane te są weryfikowane z LDAP-em 
czyli użytkownik musi być zarejestrowanym użytkownikiem bądź pracownikiem PL-Grid,

− tworzone manualnie przez Administratora Systemu w lokalnej bazie danych Helpdesku (konta 
administracyjne)  –  logowanie  odbywa  się  poprzez  login  i  hasło,  które  weryfikowane  są 
poprzez lokalną bazę danych Helpdesku.

3.1. TWORZENIE KONTA ADMINISTRATORA SYSTEMU

Konto administratora systemu może być utworzone wyłącznie przez innego Administratora 
Systemu.  Jest  to konto wewnętrzne systemu Helpdesk (logowanie  następuje poprzez sprawdzenie 
istnienia konta w lokalnej bazie danych Helpdesku). 
Aby utworzyć takie konto Administrator Systemu musi:

− utworzyć użytkownika z uprawnieniami “SuperUser” i rolą “SystemAdmin”,
− dopisać  użytkownika  w  pliku  konfiguracyjnym  (SYSTEM_HOME/etc/RT_SiteConfig.pm, 

parametr “InnerUser”),

3.2 TWORZENIE KONTA ADMINISTRATORA ZGŁOSZEŃ

Konto administratora zgłoszeń jest kontem powiązanym z użytkownikiem zarejestrowanym 
w LDAP-ie zawierającym pracowników PL-Grid (logowanie  na konto odbywa się  przez podanie 
loginu i hasła lub poprzez certyfikat X.509). 
Konto może być tworzone na dwa sposoby:

− przy  pierwszym  wejściu  użytkownika  do  systemu  (użytkownik  otrzymuje  rolę  zwykłego 
użytkownika). Następnie Administrator Systemu zmienia mu rolę na Administrator zgłoszeń 
i dodaje tego użytkownika do grupy administratorów zgłoszeń. 

− konto może zostać utworzone automatycznie poprzez aplikację  Synchronizator Helpdesk –  
GOC DB [R 1]. Użytkownik pełniący rolę First Line Supporters jest weryfikowany z LDAP-
em “pracowniczym”. 

Dla  osób  pełniących  rolę  First  Line  Supporters  w  ośrodkach  i  zarejestrowanych  w  LDAP-ie 
pracowniczym są tworzone konta Administratora zgłoszeń w Helpdesku.

Jeśli konto istnieje w LDAP:
− jeśli  konto użytkownika nie  istnieje  w systemie Helpdesk -  aplikacja  synchronizująca 

tworzy  nowe  konto  w  systemie  Helpdesk,  nadaje  mu  odpowiednią  rolę,  dodaje  do 
odpowiedniej grupy ekspertów ośrodka,

− jeśli  konto  użytkownika  istnieje  w systemie  Helpdesk  -  dane  użytkownika  oraz  jego 
uprawnienia są aktualizowane w systemie Helpdesk.
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3.3. TWORZENIE KONTA EKSPERTA

Konto  Eksperta  jest  kontem powiązanym  z  użytkownikiem  zarejestrowanym  w LDAP-ie 
pracowniczym (logowanie na konto odbywa się przez podanie loginu i hasła lub poprzez certyfikat 
certyfikat X.509 + LDAP). 
Konto  jest  tworzone  poprzez  Synchronizator  Helpdesk-GOC  DB  [R  1]   (podobnie  jak  konto 
administratora  zgłoszeń).  Użytkownik  pełniący  rolę  Site  Admin jest  weryfikowany  z  LDAP-em 
“pracowniczym” PL-Grid.
Jeśli konto istnieje w LDAP-ie:

− jeśli  konto użytkownika nie  istnieje  w systemie Helpdesk -  aplikacja  synchronizująca 
tworzy  nowe  konto,  nadaje  mu  odpowiednią  rolę,  dodaje  do  odpowiedniej  grupy 
ekspertów ośrodka,

− jeśli  konto  użytkownika  istnieje  w systemie  Helpdesk  -  dane  użytkownika  oraz  jego 
uprawnienia są aktualizowane w systemie Helpdesk.

Jeśli konto Eksperta zostanie usunięte z bazy GOC DB [R 1], zostanie również usunięte z Helpdesku.
W  systemie  Helpdesk  oprócz  ekspertów  w  poszczególnych  ośrodkach  będą  tworzone  konta 
Ekspertów aplikacyjnych,  Portalu  [R 2],  Helpdesku itp.  Konto  jest  generowane  w systemie  przy 
pierwszym logowaniu użytkownika do systemu (z rola użytkownika zgłaszającego), następnie jest  
zatwierdzone do pełnienia roli eksperta - Administrator Systemu ustawia rolę “Ekspert” i dodaje do 
ogólnej grupy ekspertów (jest to grupa zawierająca wszystkich użytkowników z rolą Ekspert) i grupy 
ekspertów z określonej dziedziny.

3.4. TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA ZGŁASZAJĄCEGO

Tworzenie  konta  użytkownika  Zgłaszającego  następuje  automatycznie  (przy  pierwszym 
logowaniu użytkownika do systemu). Weryfikacja użytkownika odbywa się poprzez LDAP z kontami 
użytkowników PL-Grid (rejestracja użytkowników wykonywana jest przez Portal [R 2] – aplikacja 
rejestracji użytkowników). Użytkownik może podczas logowania przedstawić się certyfikatem X.509 
zarejestrowanym w Portalu Operacyjnym lub poprzez login i hasło.

Wysłanie zgłoszenia (poprzez  e-mail)  przez użytkownika,  który nie ma zarejestrowanego 
konta w Helpdesku powoduje utworzenie konta tymczasowego, którego nazwą jest adres e-mail.  Na 
konto  tymczasowe nie  można się  zalogować  (można  tylko  wysyłać zgłoszenia).  Jednak pierwsze 
logowanie  użytkownika do systemu powoduje  utworzenie  konta  „właściwego” (można się  na nie 
logować). Konto „tymczasowe” uzyskuje status konta „pełnego” na podstawie adresu e-mail,  jeśli  
adres  e-mail  tego  konta  był  taki  sam jak  adres  e-mail  logującego się  użytkownika (adres  e-mail  
pobrany z LDAP-a dla tego użytkownika).
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3.5. UWIERZYTELNIANIE

Podczas wejścia na adres: https://helpdesk.plgrid.pl użytkownik może zalogować się poprzez użycie:
a) certyfikatu PL-Grid lub SimpleCA:

− użytkownik  zgłaszający,  Ekspert  i  Administrator  Zgłoszeń  przedstawiają  się  certyfikatem 
zarejestrowanym w Portalu  [R 2],

− Administrator Systemu Helpdesk nie może logować się przy użyciu certyfikatu,
b) loginu lub hasła:

− Zgłaszający,  Ekspert  i  Administrator  Zgłoszeń  podaje  login  i  hasło,  które  zostało 
zarejestrowane w Portalu  [R 2],

− Administrator  Systemu loguje  się poprzez podanie  loginu i  hasła,  które są sprawdzane w 
bazie danych Helpdesku.

Rys. 1: Formularz logowania

Po zalogowaniu do systemu na górnym panelu po prawej stronie (panel taki sam dla wszystkich ról  
użytkowników – patrz rysunek 1) widoczne są:

− „login” użytkownika – w nawiasie znajduje się nazwa użytkownika (imię i nazwisko)
− rola użytkownika w systemie,
− możliwość  wylogowania  (wylogować  może  się  użytkownik  który  zalogował  się  przy 

użyciu loginu i hasła. Dla użytkowników, którzy zalogowali się przy użyciu certyfikatu 
użycie  “Wyloguj  się”  spowoduje  prze-logowanie  się  w  systemie  (wylogowanie 
i automatyczne ponowne zalogowanie),

− link do pomocy
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4. TWORZENIE ZGŁOSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

4.1. ATRYBUTY ZGŁOSZENIA I FORMA PRAWIDŁOWO UTWORZONEGO 
ZGŁOSZENIA

Każde zgłoszenie w systemie Helpdesk PL-Grid posiada następujące atrybuty:

a) Kolejka – określa typ problemu.
Kolejki podzielone zostały na grupy: 

– Ogolne - dla zgłoszeń, które nie zostały przyporządkowane do żadnej innej kolejki
– Certified sites – dla ośrodków certyfikowanych
– Uncertified sites – dla ośrodków niecertyfikowanych,
– Applications – dla aplikacji
– Deployment – dla procesu wdrażania aplikacji
– Operation - 
– Operation  tools  –   dla  rozwoju  i  utrzymania  aplikacji  wchodzących  w  skład  Portalu  

Operacyjnego, np.Portal [R 2], Helpdesk, 
– Services – dla usług
– Software
– RTIR  –  dla  zgłoszeń  dotyczących  bezpieczeństwa:  Blocks,  Investigations,  Incidents 

Reports, Incidents,

Jeśli użytkownik potrafi określić, do której kolejki przypisać problem, powinien podczas tworzenia 
zgłoszenia  ustawić  odpowiednią  kolejkę,  w przeciwnym przypadku  tworzy  zgłoszenie  w  kolejce 
domyślnej  (Ogolne).  Zaleca się,  aby tylko użytkownik z rolą  Ekspert  lub Administrator zgłoszeń 
tworzył zgłoszenia w kolejce innej niż Ogolne.

b) Zgłaszający – atrybut ten zawiera adres(-y) e-mail Zgłaszającego problem. Pole to jest ustawiane 
przez  system  wartością  adresu  e-mail  który  jest  zarejestrowany  w  systemie  Helpdesk 
(synchronizowany z adresem e-mail  zarejestrowanym w Portalu dla Zgłaszającego lub z LDAP-a 
pracowniczego  dla  Administratora  Zgłoszeń  i  Eksperta.  Atrybut  ten  może  przechowywać  kilka 
wartości oddzielonych przecinkiem.

Pole  “Zgłaszający”  powinno  być  ustawiane  na  wartość  adresem  e-mail  osoby,  która  jest 
faktycznie  zgłaszającym  lub  adresem  e-mail  osoby  w  imieniu  której  rejestrujemy  zgłoszenie.

c)  Cc – adres(-y) e-mail osób, które mają być informowane e-mailowo o modyfikacjach zgłoszenia  
(rozwiązanie zgłoszenia, odpowiedzi wysyłane do zgłaszających).

Pole  to  powinno  być  ustawiane  na  adresy  e-mail,  wyłącznie  tych  osób,  które  są 
zainteresowane przebiegiem rozwiązywania zgłoszenia.

d) Priorytet – określa subiektywną ocenę istotności problemu dla Zgłaszającego.
Dopuszczalne wartości wybierane z listy to:

− less_urgent - mało istotne,
− urgent - ważne,
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− very_urgent - bardzo ważne,
− top_priority - najwyższy priorytet

Wartość priorytetu nie determinuje szybkości w jakiej zgłoszenie będzie obsługiwane, a ma jedynie na 
celu dostarczenie informacji (jednego z czynników wpływających na ułożenie planu rozwiązywania 
problemów) Ekspertowi, który będzie je obsługiwał.
Należy  ustawiać  priorytet  według  faktycznego  jego  znaczenia  dla  zgłaszającego.  Zgłaszanie 
wszystkich problemów z najwyższym priorytetem, niezgodne z faktycznym stanem, spowoduje, że w 
przyszłości, gdy użytkownik będzie zgłaszał naprawdę ważny dla niego problem, jego priorytet nie  
będzie wzięty pod uwagę przy tworzeniu planu czasu obsługi poszczególnych zgłoszeń.

e)  Temat –  w sposób możliwie zwięzły i zarazem charakterystyczny dla obserwowanego problemu 
opisuje zgłoszenie, np.
Źle: „Mam duży problem z aplikacją”
Lepiej: „Zawieszanie się aplikacji TurboMole w ośrodku CYFRONET-LCG2”
Więcej informacji użytkownik dostarcza w polu „Opis zgłoszenia”.

f)  Załączone  pliki  –  pliki  mogące  ułatwić  odtworzenie  (zrozumienie)  problemu,  oraz  jego 
rozwiązanie przez eksperta.  Mogą to być np.  pliki  graficzne z okien programów z formularzem i  
komunikatem błędu. Należy dążyć, aby załączniki były możliwie niewielkie np. do 1MB, co można 
osiągnąć np. poprzez kompresję plików graficznych bądź zmniejszenie grafiki do istotnego obszaru.

g) Opis  zgłoszenia  –  powinien  być  rozwinięciem tematu  zgłoszenia.  Należy  dążyć  do  możliwie 
krótkich opisów, które zarazem w sposób jednoznaczny zdefiniują czego dotyczy problem i jak można 
odtworzyć jego wystąpienie (jeśli ekspert nie będzie potrafił odtworzyć wystąpienia problemu, trudno 
mu go będzie rozwiązać). Zrozumiały i dokładny opis zgłoszenia, bez wpisywania rzeczy nieistotnych 
z  punktu  eksperta  wpływa  na  szybkość  obsługi  zgłoszenia  (m.in.  nie  potrzebna  dodatkowa 
komunikacja pomiędzy ekspertem, a zgłaszającym).

Przykłady:
Źle: “Bardzo potrzebuję korzystać z aplikacji Gaussian, a występuje problem w jej działaniu”. 
Nie  ma  potrzeby  pisać,  że  bardzo  czegoś  potrzebujemy  (to  można  określić  poprzez  ustawienie 
wyższego priorytetu). Również napisanie, że ma się problem niczego nie wnosi (skoro piszemy na 
Helpdesk, oczywiste jest, że występuje z czymś problem).
Lepiej: Podczas wykonywania operacji …, aplikacja Gaussian zawiesza się. 
Należy dodać komunikat błędu, istotny fragment logów z aplikacji.

h) Zależności – używane do wyrażenia relacji z innym zgłoszeniem zarejestrowanym w systemie.
Obecnie  system  umożliwia  ustawianie  3  typów  zależności,  które  wpływają  na  sposób  obsługi 
zgłoszeń.

1. „zależy od – zależne od” – zgłoszenia, które “zależy od” nie można zamknąć dopóki nie 
zostaną zamknięte wszystkie zgłoszenia “zależne” od niego,

2. „nadrzędne  –  podrzędne”  –  zamknięcie  zgłoszenia  nadrzędnego  powoduje  automatyczne 
zamkniecie wszystkich zgłoszeń podrzędnych,

3. „powiązane  z  –  powiązane  z” –  referencje  do  zgłoszeń.  Nie  powoduje  żadnych  akcji  w 
systemie w związku z operacjami na zgłoszeniu. Powiązanie to ma charakter informacyjny 
np.  że  w  rozwiązaniu  zgłoszenia  “powiązane  z”  mogą  pomóc  informacje  ze  zgłoszenia 
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“powiązane”.
Zależność należy ustawiać tylko wówczas, gdy dobrze rozumie się poszczególne typy zależności jak 
również, gdy jest się przekonanym, co do istnienia danego typu zależności.

4.2. TWORZENIE ZGŁOSZENIA POPRZEZ WYSŁANIE E-MAILA

Użytkownik może utworzyć zgłoszenie wysyłając e-mail na adres:
− helpdesk@plgrid.pl   –  zgłoszenie  zostanie  utworzone  w  kolejce Ogolne.  Przydziałem 

zgłoszenia do odpowiedniej kolejki zajmie się Administrator Zgłoszeń.
− {kolejka}@helpdesk.plgrid.pl  ,  gdzie  {kolejka}  może  mieć  wartości:  chemia_biologia, 

dynamika_plynow, fizyka_wysokich_energii, pozostale_aplikacje.

Zaleca się, aby użytkownicy z najniższą rolą w systemie Helpdesk (User) wysyłali zgłoszenia tylko na  
wyżej opisane kolejki.
Użytkownicy z rola wyższą niż „User”, tj.  „Expert”, „TicketAdmin” mogą wysyłać zgłoszenia do 
docelowych kolejek (z pominięciem kolejki Ogolne), jeśli są przekonani co do słuszności przypisania 
zgłoszenia do właściwej kolejki.

W  miarę  dodawania  nowych  ośrodków,  bądź  innych  kolejek  związanych  z  aplikacjami 
operacyjnymi  w PL-Grid, dodawane będą dla nich nowe adresy e-mail, na który zgłaszać będzie 
można problemy z nimi związanymi.

Jeżeli użytkownik wie, której dziedziny problem dotyczy, powinien wysyłać zgłoszenie na  
adres  e-mail  kolejki  z  tej  dziedziny.  Przyspieszy  to  rozwiązanie  problemu  w  wyniku  tego,   że  
zgłoszenie trafi od razu do ekspertów z danej dziedziny.

Jeśli  po  wysłaniu  maila,  który  miał  utworzyć  zgłoszenie,  w  ciągu  kilka  minut  nie  zostanie 
dostarczona  automatyczna  odpowiedź  z  Helpdesku  o  utworzonym  zgłoszeniu,  należy 
podejrzewać,  że  zgłoszenie  nie  zostało  utworzone  (problem  z  dostarczeniem  maila,  awaria 
systemu)  i  należy  spróbować  zarejestrować  zgłoszenie  jeszcze  raz  lub  zgłosić  problem  na 
operator@plgrid.pl.

Przykład 1. Rejestracja zgłoszenia w kolejce Ogolne:
- użytkownik wysyła e-mail na adres helpdesk@plgrid.pl,
- system rejestruje zgłoszenie w kolejce Ogolne,
- system wysyła automatyczną odpowiedź z informacją o utworzeniu zgłoszenia do:

− użytkownika, który wysłał e-mail,
− użytkowników będących w Cc e-maila,

- system wysyła e-mail do Administratora Zgłoszeń systemu Helpdesk
− wykonywana jest procedura obsługi zgłoszenia

4.3. TWORZENIE ZGŁOSZENIA Z POZIOMU INTERFEJSU GRAFICZNEGO

Przebieg tworzenia zgłoszenia w kolejce Ogolne

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej – PL-Grid

Page 13 of 40

mailto:xxx@helpdesk.plgrid.pl
mailto:helpdesk@plgrid.pl


1. użytkownik rejestruje zgłoszenie poprzez formularz (ma możliwość wybrania kolejki w której  
jest tworzone zgłoszenie – zobacz rysunek 2 i 3). 

2. system wysyła automatyczną odpowiedź z informacją o utworzeniu zgłoszenia do:
1. użytkownika, który zarejestrował zgłoszenie,
2. użytkowników podanych jako Cc,
3. obserwatorów kolejki 

Obserwatorami  kolejki  Ogolne  jest  zespół  1st  Line  Support,  którego  zadaniem  jest 
przypisanie zgłoszenia do właściwej kolejki lub rozwiązanie zgłoszenia (jeśli to leży w 
gestii 1st Line Supportera).
Obserwatorami kolejek przypisanych do ośrodków są administratorzy odpowiedzialni za 
obsługę danego ośrodka. Obserwatorami kolejki dla aplikacji są eksperci od aplikacji.

Uproszczony formularz zgłoszenia zawiera tylko podstawowe pola zgłoszenia, które powinny być 
wypełnione w celu rejestracji zgłoszenia.

Rys. 2: Uproszczony formularz tworzenia zgłoszenia
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Rys. 3: Formularz tworzenia zgłoszenia

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej – PL-Grid

Page 15 of 40



5. PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ZGŁASZAJĄCEGO PROBLEM W SYSTEMIE 
HELPDESK

W celu łatwiejszego zrozumienia treści warto zapoznać się z rozdziałami: 2, 3.4, 3.5, 4

5.1. STRONA STARTOWA

Strona startowa zawiera formularz do tworzenia zgłoszenia oraz listę zgłoszeń utworzonych przez 
użytkownika oraz tych, które zostały rozwiązane i czekają na weryfikację.

Rys. 4: Widok strony startowej zgłaszającego (użytkownika z rolą „User”)
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Elementy strony startowej:
− przycisk “Nowe  zgłoszenie” -  przekierowuje  na  stronę  z  formularzem  do  tworzenia 

zgłoszenia (większa liczba pól definiująca zgłoszenie niż na formularzu “Szybkie tworzenie 
zgłoszenia” znajdującym się na dole tej strony,

− lista kolejek (po prawej stronie przycisku “Nowe zgłoszenie”) – z listy tej powinna zostać 
wybrana odpowiednia kolejka przed użyciem przycisku “Nowe zgłoszenie”,

− pole tekstowe “Wyszukaj” - jego wypełnienie i wciśnięcie “Enter” powoduje uruchomienie 
kontekstowego  wyszukiwania  wpisanego  wyrażenia  w tytułach  zgłoszeń.  Można  również 
wyszukać po identyfikatorze zgłoszenia (ID),

− panel “Szybkie tworzenie zgłoszenia” - służy do rejestracji zgłoszenia. Użytkownik wybiera 
kolejkę  odpowiadającą  zgłaszanemu  problemowi  (jeśli  nie  jest  w  stanie  określić  żadnej 
kolejki odpowiedniej dla zgłaszanego problemu, pozostawia kolejkę “Ogolne”,
− pole “Zgłaszający” jest  uzupełniane  automatycznie  przez  system  adresem  e-mail 

zarejestrowanym  dla  użytkownika  podczas  rejestracji  w  projekcie  PL-Grid  (poprzez 
Portal [R 2]). Użytkownik może zmienić to pole poprzez dopisanie innych adresów e-
mail oddzielonych przecinkiem, lub wpisanie zupełnie nowych adresów. Na podane w 
tym polu adresy wysyłana jest informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia oraz informacja 
po zmianie stanu zgłoszenia na “solved”.

− pola “Temat” i “Zawartość” opisują problem.
− przycisk “Utwórz” - jego wciśnięcie powoduje zarejestrowanie zgłoszenia

− panel “Moje  aktualne  zgłoszenia” –   lista  zgłoszeń  zarejestrowanych  przez  tego 
użytkownika, które nie zostały jeszcze rozwiązane (status  zgłoszenia jest różny od “closed”,  
“verified”, ”deleted”).

− panel “Zgłoszenia  wymagające  uwagi” -  lista  zgłoszeń  zarejestrowanych  przez  tego 
użytkownika,  które  posiadają  status  “solved”  (ustawienie  statusu  zgłoszenia  na  “solved” 
powoduje  automatyczne  ustawienie  właściciela  zgłoszenia  na  użytkownika,  który 
zarejestrował  to  zgłoszenie).  Użytkownik  powinien  zweryfikować  rozwiązanie  problemu 
(zobacz rozdział  5.2.). Jeśli problem został rozwiązany użytkownik powinien ustawić status 
“verified”,  jeśli  nie  powinien  ustawić  status  “reopend”.  W  przypadku  gdy  zgłoszenie  
pozostaje przez  3 dni w stanie “solved” jego weryfikacją zajmuje się Administrator Zgłoszeń,

– panel „Szybkie wyszukiwanie” - pod poszczególnymi nazwami statusów znajduje się liczba 
zgłoszeń  w  danym  statusie  zalogowanego  użytkownika.  Kliknięcie  w  liczbę  powoduje 
wyświetlenie  listy  zgłoszeń  o  danym  statusie.  Można  również  wyświetlić  wszystkie 
zgłoszenia danego użytkownika poprzez kliknięcie w „Twoje zgłoszenia”.

5.2. PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Po utworzeniu zgłoszenia (zobacz rozdział 4.) użytkownik oczekuje na rozwiązanie problemu 
lub ewentualne odpowiedzi  od ekspertów.  Po rozwiązaniu zgłoszenia przez eksperta  oraz 
zatwierdzeniu  rozwiązania  przez  supportera  z  grupy  1st  line  support,  zgłoszenie  posiada 
status “solved”. Użytkownik może zweryfikować takie zgłoszenia i zmienić status zgłoszenia 
na:

− verified – jeśli jego problem został rozwiązany,
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− reopened – jeśli jego problem nie został rozwiązany.
Zgłoszenia które zarejestrował dany użytkownik i mają ustawiony status “solved” są widoczne 
w panelu użytkownika (patrz rysunek  4).  Aby zmodyfikować zgłoszenie, należy kliknąć na temat 
zgłoszenia,  a  następnie  na  “Podstawowe  informacje”  zgłoszenia  (zobacz  rysunek  5 -  czerowna 
„belka”).  Z  listy  statusów należy  wybrać  odpowiedni  status  (verified,  solved)  i  kliknąć  przycisk 
“Zapisz zmiany” (zobacz rysunek 6).

Rys. 5: Dane zgłoszenia
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Rys. 6: Weryfikacja zgłoszenia przez zgłaszającego

5.3. WYSZUKIWANIE ZGŁOSZEŃ

Znając  identyfikator  zgłoszenia  można  go  szybko  wyszukać  ze  strony  startowej,  wpisując  ten 
identyfikator w polu tekstowym “Wyszukaj” (zobacz rysunek 4 – pod „Wyloguj się”).

Proste wyszukiwanie zgłoszeń
Proste wyszukiwanie zgłoszeń ma na celu znalezienie przez użytkownika zgłoszeń podobnych do 
tego, które chce zarejestrować. Może się okazać, że inny użytkownik miał ten sam problem i nie 
istnieje potrzeba rejestrowania zgłoszenia, albo należy zarejestrować zgłoszenie z referencją do już 
istniejącego. Szukane są zgłoszenia w których występuje wpisane słowo (słowa) w temacie lub treści  
zgłoszenia oraz w każdej odpowiedzi.

Rys. 7: Wyszukiwanie kontekstowe zgłoszeń

Element podstrony 
1. pole tekstowe do wpisania wyrażenia po którym chcemy wyszukiwać, np. “zapomniałem hasła”,
2. wybór operatora logicznego (or – wyszukuje zgłoszenia z dowolnym wpisanym słowem, 

and – wyszukuje zgłoszeń w których występują wszystkie wpisane słowa).
3. przycisk  “Wyszukaj” – jego wciśnięcie powoduje uruchomienie wyszukiwania kontekstowego. 

Można również wyszukać zgłoszenie po identyfikatorze.
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Rozszerzone wyszukiwanie zgłoszeń
Wyszukiwanie zaawansowane pozwala przefiltrować zgłoszenia po wielu atrybutach.
• przycisk “Dodaj wyrażenie” - dodaje wyrażenie wybrane z panelu “Dodaj kryterium” do listy 

“Aktualne wyrażenia”.
• przycisk “Dodaj  wyrażenie  i  Szukaj” -  powoduje  akcję  jak  powyżej  i  od  razu  rozpoczyna 

wyszukiwanie.
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Rys. 8: Rozszerzone wyszukiwanie zgłoszeń

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej – PL-Grid

Page 21 of 40



6. PRZEWODNIK EKSPERTA SYSTEMU HELPDESK

6.1. STRONA STARTOWA EKSPERTA

Rys. 9: Listy zgłoszeń na stronie startowej

Elementy panelu startowego Eksperta:
– panel “Zgłoszenia wymagające uwagi” - zgłoszenia, których właścicielem jest dany Ekspert. 
– panel “Aktualne  zgłoszenia” –  zgłoszenia  z  kolejki  w której  użytkownik  jest  ekspertem 

(Helpdesk).
– panel „Szybkie wyszukiwanie” - pod poszczególnymi nazwami statusów znajduje się liczba 

zgłoszeń  w  danym  statusie  zalogowanego  użytkownika.  Kliknięcie  w  liczbę  powoduje 
wyświetlenie  listy  zgłoszeń  o  danym  statusie.  Można  również  wyświetlić  wszystkie 
zgłoszenia danego użytkownika poprzez kliknięcie w „Twoje zgłoszenia”.

Ekspert może również pełnić w systemie rolę użytkownika zgłaszającego problem. W tym celu może 
przejść do panelu “Widok użytkownika” (patrz rysunek 4) poprzez wybór z menu głównego “Widok 
użytkownika”.
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6.2. PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZENIA PRZEZ EKSPERTA

Wchodząc do edycji zgłoszenia, w prawym górnym rogu znajdują się operacje dostępne dla 
Eksperta. Pierwszą czynnością przy obsłudze zgłoszenia przypisanego do kolejki innej niż 
Ogolne, powinno być jego „przejęcie” przez eksperta. W tym celu ekspert powinien kliknąć 
„Przyjmij” w górnej belce zgłoszenia.
Ekspert  może  również  edytować  zgłoszenie  klikając  w  nagłówki  paneli  (“Podstawowe 
informacje”, “Powiązania”).

Rys. 10: Edycja zgłoszenia

W prawym górnym rogu znajduje się:
− “Przejmij” -  powoduje  przypisanie  zgłoszenia  do  Eksperta  (status=”in_progress”, 

ekspert=”bieżący  użytkownik”,  właściciel=”bieżący  użytkownik”),  który  wywołał 
akcję,

− “Komentuj” - przekierowanie do formularza tworzenia komentarza (z ustawioną opcją 
“Nie odpowiadaj zgłaszającym”),

− “Odpowiedz” -  przekierowanie  do  formularza  tworzenia  odpowiedzi  (z  ustawiona 
opcją “Odpowiedz zgłaszającym”) - patrz rysunek 11,

− “Rozwiąż” -  powoduje  rozwiązanie  zgłoszenia  poprzez  ustawienie  statusu 
„ready_to_solve”.

Przejęcie zgłoszenia przez Eksperta – 1 sposób:
− wybór zgłoszenia z listy “Aktualne zgłoszenia”
− wykonanie  akcji  “Przyjmij”  (patrz  rysunek  10 -  prawy  górny  róg).  Powoduje  to 
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zmianę statusu na “in_progress” i zmianę właściciela zgłoszenia na tego Eksperta.
Przejęcie zgłoszenia przez eksperta – 2 sposób:

− wybór zgłoszenia z listy “Aktualne zgłoszenia”
− wejście na “Podstawowe informacje” i wybór odpowiedniej kolejki z listy kolejek, 

a  następnie  wybranie  eksperta  z  listy  “Właściciel”  (status  zmieni  się  automatycznie  na 
“in_progress”  po  zapisaniu  zgłoszenia).  Alternatywnie  Ekspert  może  ustawić  status 
zgłoszenia na “in_progress” (właściciel zmieni się automatycznie po zapisaniu zmian),

− Zapisanie zgłoszenia

Dodawanie odpowiedzi do rejestrowanego zgłoszenia
− wybór zgłoszenia,
− w edycji zgłoszenia wykonanie akcji “Odpowiedz” - przekierowanie na stronę z formularzem 

do tworzenia zgłoszenia,

Rys. 11: Dodawanie odpowiedzi do zgłoszenia

Ekspert  może  dokonać  tutaj  zmiany  m.in.  statusu  zgłoszenia.  Po  zmianie  statusu  zgłoszenia 
automatycznie zostanie ustawiony właściciel zgłoszenia na tego Eksperta.

Dodawanie komentarza do zgłoszenia
− wybór zgłoszenia,
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− w  edycji  zgłoszenia  wykonanie  akcji  “Komentuj”  -  przekierowanie  na  stronę  z 
formularzem do tworzenia komentarza – analogicznie jak przy dodawaniu odpowiedzi 
tylko  ustawia  pole  “Zaktualizuj  typ”  wartością  “Komentarze  nie  zostaną  wysłane 
zgłaszającym”.

Rys. 12: Dodawanie odpowiedzi do zgłoszenia

Rys. 13: Czasy operacji na zgłoszeniu

Zarejestrowane – czas rejestracji zgłoszenia, ustawiany automatycznie przez system.
Realizacja rozpoczęta – czas pierwszej modyfikacji zgłoszenia od momentu jego zarejestrowania 
–  ustawiany  automatycznie  np.  Przy  zmianie  statusu,  dodaniu  komentarza,  zmianie  kolejki,  
właściciela i.in.
Ostatni kontakt – czas wysłania ostatniej odpowiedzi do zgłoszenia, ustawiana automatycznie przez 
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system
Zakończono – ustawiana przez system przy zmianie statusu zgłoszenia na “verified” lub “closed”.
Jeśli jest ustawiona to wyświetlana jest również informacja o statusie.
Zaktualizowane - ostatnia modyfikacja zgłoszenia, ustawiana automatycznie przez system podczas 
modyfikacji zgłoszenia wraz z osobą, która tej modyfikacji dokonała
Początek realizacji, Szacowane, Termin realizacji – edycja pól została usunięta z systemu. Zostaną 
one również usunięte z panelu „Daty” w kolejnej wersji systemu.
Edycja statusu zgłoszenia
Edycja może zmieniać status zgłoszenia gdy znajduje się w stanie “assigned” lub gdy Ekspert jest 
właścicielem  zgłoszenia  (zgłoszenie  znajduje  się  w  którymś  ze  stanów  “waiting_for_reply”, 
“on_hold”, “in_progress”).

Po rozwiązaniu problemu Ekspert powinien kliknąć „Rozwiąż”, co powoduje przekierowanie 
do formularza 
Przy zmianie stanu zgłoszenia na “solved” wysyłana jest informacja o tym fakcie do obserwatorów 
zgłoszenia.

6.3. INTEGRACJA Z SYSTEMEM GGUS

Integracja z GGUS polega na eksporcie zgłoszenia do GGUS lub jego imporcie, po czym następuje 
dwukierunkowa wymiana informacji poprzez web service o zgłoszeniu znajdującym się pod kontrolą 
obu systemów:
− zaimportowanego do NGI_PL z GGUS – operację inicjuje GGUS
− wyeksportowanego z NGI_PL do GGUS – operację inicjuje NGI_PL

Rys. 14: Panel widoku podstawowych danych zgłoszenia wyeksportowanego do GGUS

Zgłoszenie, które zostało wyeksportowane do GGUS lub zaimportowane z GGUS posiada ustawioną 
wartość pola  GGUS_ID.  Jeśli  to  pole  nie  jest  wyświetlane oznacza to,  że  zgłoszenie  nie  zostało 
wyeksportowane do GGUS. Ponadto zgłoszenia wyeksportowane do GGUS znajdują się w kolejce 
GGUS (patrz rysunek 14). Zgłoszenia zaimportowane z GGUS mogą znajdować się w kolejce Ogolne 
lub w którejś z kolejek ośrodka.

Do GGUS eksportowane są zgłoszenia, które nie dotyczą problemów związanych z NGI_PL.
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Aby wyeksportować  zgłoszenie  do  GGUS należy  wy-edytować  zgłoszenie,  wybrać  “Podstawowe 
informacje”,  a następnie z listy statusów wybrać “Export_to_GGUS” (jeśli  zgłoszenie zostało już 
wyeksportowane  lub  użytkownik  nie  ma  uprawnień  do  wykonania  eksportu  zgłoszenie, 
“Export_to_GGUS” nie będzie znajdować się w liście statusów). 

Wybranie opcji “Export_to_GGUS” powoduje automatyczne przekierowanie do formularza 
eksportu zgłoszenia do GGUS – patrz rysunek 15. Formularz pozwala na prze-edytowanie tematu 
i treści zgłoszenia (np. przetłumaczenie z języka polskiego na angielski) oraz ustawienie priorytetu. 
Pozostałe parametry eksportowane są zgodnie z ich aktualną wartością.

Rys. 15: Formularz eksportu zgłoszenia do GGUS

Po eksporcie zgłoszenia do GGUS możliwa jest dwukierunkowa modyfikacja zgłoszenia:
− NGI_PL → GGUS,
− GGUS → NGI_PL,

Modyfikacja  zgłoszenia  wyeksportowanego  do  GGUS  wywoływana  jest  automatycznie  podczas 
modyfikacji zgłoszenia w systemie Helpdesk.

 Modyfikacje wykonuje się edytując “Podstawowe informacje”.
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Rys. 16: Edycja zgłoszenia

Przycisk “Zapisz zmiany lokalnie i w GGUS” - powoduje modyfikację zgłoszenia w NGI_PL 
i GGUS.
Przycisk “Synchronizacja z GGUS” - powoduje przekierowanie do panelu synchronizacji zgłoszenia 
(patrz rysunek 17).

Rys. 17: Panel synchronizacji zgłoszeń z GGUS
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Kolory nazw atrybutów zgłoszenia są wynikiem porównania wartości pól zgłoszenia w NGI_PL
 i GGUS:

− kolor zielony – atrybuty zgłoszenia mają takie same wartości,
− kolor czerwony – atrybuty mają różne wartości, dla spójności zgłoszenia wymagane są takie 

same wartości,
− kolor niebieski – atrybuty zgłoszenia mają różne wartości, jednak dla spójności zgłoszenia nie 

jest wymagane by wartości te były sobie równe.
Przyciski:

− GGUS->NGI_PL – wywołuje synchronizację nadpisujące atrybuty zgłoszenia w NGI_PL 
atrybutami zgłoszenia z GGUS,

− NGI_PL->GGUS –  wywołuje  synchronizacje  nadpisującą  atrybuty  zgłoszenia  GGUS, 
atrybutami zgłoszenia z NGI_PL. Dodatkowo możliwe jest dodanie komentarza.

Decyzję  w którą  stronę synchronizować zgłoszenie  podjąć można na podstawie daty modyfikacji 
zgłoszenia. Należy przy tym zwrócić uwagę na historie zgłoszeń w GGUS i w Helpdesku, aby nie  
utracić istotnych modyfikacji zgłoszenia.

Dodawanie komentarzy do zgłoszenia.
Podczas  dodawania  komentarzy/odpowiedzi  do  zgłoszenia  (patrz  rozdział  23,  rysunek  11 i  12 ), 
komentarze/odpowiedzi są dodawane do Helpdesku w NGI_PL oraz do GGUS. 
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7. PRZEWODNIK ADMINISTRATORA ZGŁOSZEŃ SYSTEMU HELPDESK

7.1. STRONA STARTOWA ADMINISTRATORA ZGŁOSZEŃ

Rys. 18: Szybkie wyszukiwanie w panelu Administratora Zgłoszeń
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Rys. 19: Lista zgłoszeń na stronie startowej Administratora Zgłoszeń

Rys. 20: Lista zgłoszeń nie rozwiązanych przez 30 dni (widok Administratora Zgłoszeń)

Strona startowa zawiera:
− panel “Aktualne zgłoszenia (Ogolne)” – lista zgłoszeń nie przyporządkowanych do kolejki 

definiującej  typ  problemu.  Zgłoszenia  z  tej  listy  powinny  zostać  w  pierwszej  kolejności  
przydzielone  do  odpowiedniej  kolejki  (mogą  być  również  przypisane  do  konkretnego 
Eksperta), przez Administratora Zgłoszeń.

− panel “Aktualne zgłoszenia bez właściciela (z ustawioną kolejką)” – są to zgłoszenia, które 
znajdują się w kolejkach definiujących typ problemu (kolejka inna niż  Ogolne), jednak bez 
przypisanego Eksperta.
Administrator Zgłoszeń powinien przypisać zgłoszenie z tej listy do odpowiedniego Eksperta 
w sytuacji gdy przez 1 dzień nie przejmie go żaden Ekspert.
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− “Zgłoszenia wymagające specjalnej uwagi” - znajdują się tutaj zgłoszenia które:
− przez  3  dni  nie  były  modyfikowanie  oraz  posiadają  status  różny  od  “verified”, 

“closed”,”deleted”).
− posiadają status równy unsolved

− “Szybkie wyszukiwanie” - przedstawia dane statystyczne odnośnie liczby zgłoszeń w danym 
stanie znajdujących się w danej kolejce.  Umożliwia również przejście do listy wszystkich 
zgłoszeń  z danej  kolejki  (poprzez kliknięcie  na wybraną kolejkę)  oraz przejście  do listy 
zgłoszeń z danej kolejki o wybranym statusie (poprzez kliknięcie na liczbę w tabelce).

Zgłoszenia sortowane są od najstarszych do najnowszych.

7.2. PROCEDURA OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ PRZEZ ADMINISTRATORA ZGŁOSZEŃ

Przypisanie zgłoszenia do odpowiedniej kolejki
Pierwszym  zadaniem  Administratora  Zgłoszeń  w  procesie  obsługi  zgłoszenia  jest 

przypisywanie zgłoszeń z kolejki “Ogolne” do kolejek odpowiadających typom problemów (kolejek 
dla ośrodków, aplikacji itp.):

− wybór zgłoszenia z listy “Aktualne zgłoszenia (Ogolne)”,
− wejście na “Podstawowe informacje” i wybór odpowiedniej kolejki z listy kolejek,
− zapisanie  zmian  -  przycisk  “Zapisz  zmiany”  powoduje  zapisanie  ustawionych  atrybutów 

zgłoszenia.

Przypisanie zgłoszenia do Eksperta przez Administratora Zgłoszeń:
Administrator Zgłoszeń ma również możliwość przypisać konkretnego Eksperta do obsługi danego 
zgłoszenia (nie jest  to akcja zalecana i  może być wykonana tylko dla specyficznych zgłoszeń) w  
następujący sposób:

− wybór zgłoszenia z listy “Aktualne zgłoszenia (Ogolne)” lub z listy “Aktualne zgłoszenia bez 
właściciela”

− wejście na “Podstawowe informacje” i wybór odpowiedniej kolejki z listy kolejek.
− po  wyborze  kolejki  w  liście  “Właściciel”  pojawią  się  eksperci  odpowiedzialni  za  dana 

kolejkę. Administrator Zgłoszeń wybiera odpowiedniego Eksperta,
− zapisanie zmian, 

Zmiana statusu zgłoszenia
W edycji zgłoszenia należy wejść na “Podstawowe informacje” zgłoszenia. W liście “Status” znajdują 
się dostępne możliwe do ustawienia statusy zgłoszenia (dla danej roli użytkownika i danego stanu  
zgłoszenia).

Definiowanie powiązań pomiędzy zgłoszeniami
Zależności mogą definiować wszyscy użytkownicy z tym że:

− użytkownik może definiować powiązanie do zarejestrowanego przez siebie zgłoszenia.
− Ekspert i Administrator Zgłoszeń mogą definiować powiązania do dowolnego zgłoszenia

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej – PL-Grid

Page 32 of 40



Definiowanie zależności
− w  edycji  zgłoszenia  w  panelu  “Powiązania”  wybranie  “Utwórz”  dla  wybranego  typu 

powiązania  powoduje  przekierowanie  do  formularza  tworzenia  zgłoszenia.  Po  utworzeniu 
zgłoszenia jest ustawiane powiązanie pomiędzy aktualnie edytowanym, a nowo utworzonym 
zgłoszeniem,

− wedycji  zgłoszenia  kliknięcie  “Powiązania”  [21]  powoduje  przekierowanie  do  formularza 
tworzenia powiązań (zob. 5.6b). W formularzu należy podać Id zgłoszenia.

Rys. 21: Powiązania zgłoszeń

Rys. 22: Definiowanie powiązań pomiędzy zgłoszeniami
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7.3. NOTYFIKACJE MANUALNE I AUTOMATYCZNE

System w dni robocze (pracujące), między godziną 6-16 wysyła co 2 godziny automatyczne 
powiadomienia mailowe o nie prawidłowo obsługiwanych zgłoszeniach. W międzyczasie, osoba 
będąca na dyżurze  1st Line Support może wysłać powiadomienie poprzez kliknięcie w „Powiadom” 
w górnej belce systemu. Funkcja powiadomień jest dostępna tylko dla zgłoszeń, które wymagają 
powiadomienia i powiadomienie nie zostało wysłane w ciągu ostatnich 24 godzin.
Powiadomienia dla zgłoszeń nie rozwiązanych przez 30 dni nie są wysyłane automatycznie.

Powiadomienie może być wysłane z następujących przyczyn:
– czas reakcji 1st Line Support przekroczył 1 dzień roboczy (do 1st Line Support),
– czas reakcji eksperta przekroczył 1 dzień roboczy (do ekspertów kolejki),
– zgłoszenie nie modyfikowane od 3 dni roboczych (do ekspertów kolejki),
– zgłoszenie nie modyfikowane od 7 dni roboczych (do eksperta zgłoszenia),
– zgłoszenie nie rozwiązane przez 30 dni (do ekspertów kolejki)
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8. PRZEWODNIK ADMINISTRATORA SYSTEMU HELPDESK

8.1. ZARZĄDZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW, GRUPAMI I KOLEJKAMI

Zarządzanie użytkownikami w systemie: Konfiguracja->Użytkownicy
Zarządzanie kolejkami w systemie: Konfiguracja->Kolejki
Zarządzanie grupami w systemie: Konfiguracja->Grupy

Grupy dla ekspertów od ośrodków:
− CYFRONET-LCG2
− PSNC
− TASK
− WARSAW-EGEE
− WCSS64

Grupy dla użytkowników od spraw  bezpieczeństwa:
− Duty Team
− Duty Team EDUNET
− Duty Team GOVNET

Grupa dla ekspertów od aplikacji
− Aplikacje
− Portal
− Helpdesk

Grupy dla ekspertów i administratorów zgłoszeń:
− Administratorzy zgłoszeń PL-Grid – grupa administratorów zgłoszeń użytkowników ,
− Eksperci PL-Grid – grupa w do której należą wszyscy eksperci systemu (uzyskują z tej grupy 

podstawowe uprawnienia),
− FLSupporters - grupa administratorów zgłoszeń – użytkownicy pobierani z GOC DB [R 1] z 

rolą Regional First Line Supporters i zweryfikowani przez LDAP-a pracowniczego.
Grupa dla użytkowników PL-Grid:

− Użytkownicy PL-Grid – wszyscy użytkownicy PL-Grid
Kolejki dla ośrodków:

− CYFRONET-LCG2 – kolejka dla ośrodka z Krakowa - użytkownicy pobierani z GOC DB 
[R 1] z rolą Site Admin i zweryfikowani przez LDAP-a „pracowniczego”,

− PSNC – kolejka dla ośrodka poznańskiego – j.w.
− TASK – kolejka dla ośrodka gdańskiego – j.w.
− WARSAW-EGEE – kolejka dla ośrodka warszawskiego – j.w.
− WCSS64 – kolejka dla ośrodka wrocławskiego – j.w.

Kolejki dla aplikacji:
− Pozostale_Aplikacje - kolejka dla aplikacji PL-Grid
− Portal – kolejka dla Portalu PL-Grid
− Helpdesk – kolejka dla Helpdesku

Ogolne– kolejka główna, trafiają do niej zgłoszenia nie przyporządkowane do innej kolejki
Dla  grup  CYFRONET-LCG2,  PSNC  TASK,  WARSAW-EGEE,  WCSS64,  Aplikacje,  Portal, 
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Helpdesk nadane są uprawnienia eksperckie na kolejki im odpowiadające (o tej samej nazwie).
Administratorzy zgłoszeń mają dostęp z uprawnieniami administratora zgłoszeń nadanymi na 

powyższe kolejki dla grup FLSupporters  i Administratorzy zgłoszeń PL-Grid.
Eksperci mają dostęp z uprawnieniami eksperckimi nadanymi dla grupy do której należą  na  

kolejkę o odpowiadającej jej nazwie np. Grupa TASK ma uprawnienia eksperta na kolejkę TASK.
Wszyscy eksperci mają uprawnienia eksperckie na kolejkę Ogolne.
Ponadto eksperci mają ograniczone uprawnienia na pozostałe kolejki.

Użytkownicy  PL-Grid  mają  uprawnienia  użytkownika  zgłaszającego  do  wszystkich 
powyższych kolejek  Uprawnienia to zyskują poprzez przynależność do grupy Użytkownicy PL-Grid.

Dla  grupy  Duty Team  nadane  są  uprawnienia  na  kolejki Incidents,  Incidents  Reports,  Blocks, 
Investigations – kolejki związane z bezpieczeństwem. Tylko Duty Team ma nadane uprawnienia na 
kolejki związane z bezpieczeństwem.
Uprawnienia na kolejki:

− dla ekspertów na kolejkę w której jest ekspertem: CommentOnTicket, CreateTicket, 
ForwardMessage, ModifyTicket, OwnTicket, ReplyToTicket, SeeQueue, ShowTicket, 
ShowTicketComments, TakeTicket, Watch,

− dla ekspertów - ograniczone (takie samo jak dla użytkowników): CreateTicket, ModifyTicket, 
SeeQueue, ShowTicket, OwnTicket,

− dla administratorów zgłoszeń: CommentOnTicket, CreateTicket, DeleteTicket, 
ForwardMessage, ModifyTicket, OwnTicket, ReplyToTicket, SeeQueue, ShowTicket, 
ShowTicketComments, StealTicket, TakeTicket, Watch,

− dla użytkowników: CreateTicket ModifyTicket SeeQueue ShowTicket OwnTicket

8.2. DEFINIOWANIE REGUŁ WYSYŁANIA INFORMACJI ORAZ ZARZĄDZANIE 
SZABLONAMI MAILI

 Konfiguracja → Globalna → Skrypty
Konfiguracja → Globalna → Szablony

8.3. SYNCHRONIZATOR HELPDESK – GOC DB [R 1]

 Synchronizator Helpdesk – GOC DB [R 1] uruchamiany jest raz dziennie o godzinie 18. Po 
zakończeniu logi z synchronizacji są wysyłane e-mailem do Administratora Systemu. Administrator 
Helpdesku powinien kontrolować poprawność wykonania synchronizacji.

8.4. ELEMENTY SYSTEMU HELPDESK

System Helpdesk uruchomiony jest na serwerze Apache 2. 
Dane obsługuje serwer bazodanowy MySQL 5. 
Uwierzytelniania  odbywa  się  poprzez  lokalną  replikę  LDAP-a  pracowniczego uruchomioną  na 
serwerze produkcyjnym Helpdesku, a także poprzez LDAP z użytkownikami PL-Grid.
Synchronizacją kontami ekspertów i administratorów zgłoszeń zajmuje się aplikacja Synchronizator 
Helpdesk – GOC DB [R 1]. 
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8.5. DEFINIOWANIE OBSERWATORÓW ZGŁOSZENIA

Definiowanie obserwatorów zgłoszenia
Obserwatorem zgłoszenia jest:

− właściciel zgłoszenia,
− zgłaszający – użytkownik, który zarejestrował zgłoszenie,
− Cc – użytkownik (adres e-mail) na który wysyłane są informacje o istotnych zmianach stanu 

zgłoszenia np. Rozwiązanie zgłoszenia (status “solved”)
− AdminCc - użytkownik (adres e-mail) na który wysyłane są informacje o istotnych zmianach 

stanu zgłoszenia np. Rozwiązanie zgłoszenia (status “solved”)

To  jakie  informacje  są  wysyłane  do  użytkowników  definiuje  Administrator  Zgłoszeń.  Polityka 
wysyłanych informacji  jest  prowadzona globalnie  np.  Jeśli  definiujemy dla  zdarzenie  w systemie 
(zmiana statusu na “solved”) akcję wysłania informacji do zgłaszającego i AdminCc oznacza to, że  
dla  wszystkich zgłoszeń (niezależnie od kolejki) będzie wykonywana taka akcja. 

Definiowanie obserwatorów zgłoszenia
W  edycji  zgłoszenia  kliknięcie  na  “Osoby”  powoduje  przekierowanie  do  formularza  edycji 
obserwatorów (patrz rysunek 24)

Rys. 23: Widok obserwatorów zgłoszenia
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Rys. 24: Formularz obserwatorów zgłoszenia

Obserwatorów zgłoszenia ustawia się w celu notyfikowania ich o zmianach w zgłoszeniu.
AdminCc  jest notyfikowany o większej ilości zdarzeń niż Cc. 
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9. POMOC

W systemie dostępnych jest kilka dokumentów pomocy.

Rys. 25: Dostęp do pomocy

„Pomoc” (w prawym górnym rogu) – dokument „Przewodnik użytkownika systemu Helpdesk”
„Podręcznik Użytkownika PL-Grid” - zawiera informacje dotyczące zakładania konta w portalu 
PL-Grid, jak uzyskać i używać certyfikat, zakładać i negocjować granty, uruchamiać zadania (gLite, 
UNICORE,  QosCosGrid),  opisu  interfejsu  graficznego  do  obsługi  zadań  i  zarządzania  plikami, 
dostępu lokalnego, FAQ.
„Obsługa Helpdesku” - krótkie informacje o zgłaszaniu problemu w Helpdesku.
FAQ – zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania.

Dodatkowo w zależności od roli, po zalogowaniu do systemu użytkownik ma dostęp do dokumentów 
pomocy poprzez kliknięcie w link „Pomoc” w prawym górnym roku.
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10. DODATEK

Statusy zgłoszenia:

New – stan domyślny dla nowego zgłoszenia (ustawiany wyłącznie przez system).

Assigned – stan po przypisaniu zgłoszenia do kolejki (ustawia Administrator Zgłoszeń lub 

Zgłaszający).

Reopened –  stan ustawiany po zamknięciu zgłoszenia, gdy stwierdzono, że problem nie został 

rozwiązany (ustawiany przez Zgłaszającego).

Waiting_for_reply – stan ustawiany przez Eksperta, który oczekuje na odpowiedź

In_Progress – stan po rozpoczęciu rozwiązywania problemu przez Eksperta.

On_Hold – stan po pozostawieniu rozwiązania problemu na później.

Ready_to_solve – stan ustawiany przez Eksperta po zakończeniu pracy nad zgłoszeniem

Solved – stan ustawiany przez Administratora zgłoszeń po uznaniu rozwiązania Eksperta.

Verified – stan ustawiany przez Zgłaszającego po zweryfikowaniu rozwiązania problemu. Wśród 

zgłoszeń zweryfikowanych większość zgłoszeń może być wykorzystana w bazie eksperckiej (istniał 

problem, istnieje jego opis a także sposób rozwiązania).

Unsolved  - ustawia Ekspert, gdy nie może rozwiązać problemu / pomóc użytkownikowi

Closed – zgłoszenia zamknięte, zwykle gdy zgłaszający tworzył kilka zgłoszeń na ten sam temat, 

często mylnie ustawiany, gdy powinien być ustawiony status solved.

Deleted – zgłoszenie skasowane, np. spam, który dostał się do kolejek produkcyjnych, zgłoszenia 

testowe po zakończeniu testów.
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