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Agenda 

� Moduł 1 - Bezpieczeństwo w systemach 
Windows XP/ Windows 2003 Server

� Moduł 2 - Bezpieczeństwo danych na poziomie 
użytkownika – konta lokalne i domenowe

� Moduł 3 - System plików NTFS i udostępnianie 
danych w sieci.

� Moduł 4 - Zabezpieczenia połączeń sieciowych 
w Windows XP





Agenda

� Zabezpieczenie komputera – podstawy…

� Zabezpieczenie komputera – zaawansowane…

� Narzędzia



Zabezpieczenie komputera – podstawy…

� Stwórz dobrą podstawę systemu

� Używaj Automatycznej Aktualizacji dla 
Windows/Office

� Zawsze aktualizuj oprogramowanie 
antywirusowe i skanery Spyware

� Używaj silnych haseł 

� Stosuj Firewalle z bardzo ograniczonymi 
wyjątkami 

� Microsoft Base Line Analyzer



Dobre początki…

� Pierwszą wersję zainstalowanego systemu zabezpiecz 
przez stworzenie kopii zapasowej konfiguracji oraz 
obrazu dysku;

� Natychmiast się zabezpiecz:
� Aktualizacja Windows, codziennie, automatyczna

� Aktualizacja skanerów antywirusowych

� Aktualizacja skanerów Spyware

� Stosowanie mocnych haseł



Zabezpieczenie komputera – podstawy…
Aktualizacja x 3

� Używaj Microsoft Update

�Połączenie aktualizacji Windows i Office
� Używaj najnowszych silników antywirusowych i 

definicji wirusów - codziennie aktualizowanych,

� Podobnie, używaj najnowszych silników i definicji 
Spyware,



Zabezpieczenie komputera – podstawy…
Hasła i konta systemowe

� Zabezpiecz konta użytkownika i systemowe
� Wyłącz konto Gościa

� Wyłącz lub wykasuj konta nieużywane

� Zmień nazwę konta Administratora

� Używaj silnych haseł dla wszystkich użytkowników

� Nigdy nie używaj pustych haseł

� Wyłącz autologowanie
� http://windowsxp.mvps.org/noautologon.htm



Zabezpieczenie komputera – podstawy…
Hasła i konta systemowe



Zabezpieczenie komputera – podstawy…
Microsoft’s Base Line Analyzer

� Darmowe oprogramowanie wykrywające brakujące 
poprawki systemu i wskazujące jego słabe punkty

� Zastosuj zaraz po zainstalowaniu systemu oraz od 
czasu do czasu w celu sprawdzenia poziomu 
bezpieczeństwa

http://www.microsoft.com/technet/security/
tools/mbsahome.mspx



Zabezpieczenie komputera – podstawy…



Zabezpieczenie komputera – podstawy…
Raport



Zabezpieczenie komputera – zaawansowane…

� Do codziennego użytku stosuj konto z 
ograniczonymi przywilejami

� Wyłącz Proste Udostępnianie Plików
� Włącz dziennik zdarzeń
� Wyłącz dostęp dla grupy Wszyscy
� Twórz lokalne reguły zabezpieczeń z 

uwzględnieniem silnych haseł
� Zapoznaj się z innymi regułami zabezpieczeń



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

�Do codziennego użytku stosuj konto 
z ograniczonymi przywilejami
� Stosuj  narzędzia takie jak “Fast User 

Switching” lub “RunAs” w celu uruchamiania 
programów w kontekście Administratora

„Fast User Switch”
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmor
e/fastswitch.mspx

Gdy „RunAs” nie działa:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-
US;Q294676&



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

� Wyłącz proste udostępnianie plików



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

� Włącz logowanie zdarzeń



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

� Sprawdzaj wpisy w dzienniku zdarzeń



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…
� Usuń grupie „Wszyscy” prawo dostępu do Twojego 

komputera
� Domyślnie Windows XP zezwala grupie „Wszyscy” na dostęp do 

Twojego komputera poprzez sieć. Hasła chronią, ale zablokowanie 
tego dostępu zwiększy bezpieczeństwo systemu.
� Panel Sterowania> Narzędzia Administracyjne> Zaqsady Zabezpieczeń 

Lokalnych



Zabezpieczenie komputera – zaawansowane…

� Stwórz silne zasady haseł
� Za pomocą Zasady Haseł ustaw wymagania dotyczące złożoności i siły 

haseł oraz okres ważności haseł w celu zwiększenia bezpieczeństwa. 
Słabe/puste hasła są jednymi z głównych czynników umożliwiających 
włamania. 
� Panel Sterowania> Narzędzia administracyjne>  Zasady zabezpieczeń lokalnych



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

� Stwórz reguły blokady kont
� .  Zasady blokady konta pomogą powstrzymać ataki metodą brute force.

� Panel Sterowania> Narzędzia administracyjne>  Zasady zabezpieczeń lokalnych



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

�Dwie dodatkowe reguły bezpieczeństwa
� Dostęp sieciowy: Nie zezwalaj na anonimowe wyliczanie 

kont SAM i udziałów: Włączony
� To ustawienie uniemożliwi intruzom z zewnątrz gromadzenie listy 

użytkowników / zasobów Twojego systemu.

� Zabezpieczenia sieci: Nie przechowuj wartości 
mieszania (hash) programu LAN Manager dla następnej 

zmiany hasła: Włączony . 
� To ustawienie uniemożliwi gromadzenie danych na podstawie 

starych haseł, wykorzystując znane techniki hashowania na 
skłądowanych danych



Zabezpieczenie komputera –

zaawansowane…

�Ostrożnie przejrzyj inne możliwe opcje 
zabezpieczeń
�Zasady zabezpieczeń lokalnych zawierają 

wiele więcej opcji umożliwiających 
zabezpieczenie Twojego systemu. BĄDŹ 
OSTROŻNY i dowiedz się jakie jest 
działanie danej opcji zanim ją włączysz.





Agenda

� Rodzaje kont użytkowników

� Jednostka organizacyjna a Grupa bezpieczeństwa

� GPO kontra Lokalne Zasady Bezpieczeństwa



Informacje ogólne o kontach użytkowników

Konto domenowe

� Pozwala użytkownikowi na zalogowanie się do domeny

i uzyskanie dostępu do zasobów sieciowych

� Przechowywane w bazie Active Directory

Konto lokalne

Przechowywane w lokalnej bazie SAM

� Pozwala użytkownikowi na zalogowanie się  i uzyskanie 

dostępu do zasobów określonego komputera

� Przechowywane w lokalnej bazie SAM

Wbudowane konta

� Pozwalają na wykonywanie zadań administratorskich 

lub uzyskanie tymczasowego dostępu do zasobów

� Przechowywane w SAM (wbudowane konta lokalne)

� Przechowywane w Active Directory (wbudowane konta 

domenowe)

Administrator 
i Gość



Planowanie nowych kont 

użytkowników

� Konwencje nazewnicze

� Zasady definiowania haseł

� Opcje konta



Konwencje nazewnicze

� Nazwa konta i pełna nazwa użytkownika muszą być 
unikalne

� Nazwa logowania użytkownika:
� Może zawierać do 20 znaków

� Może zawierać kombinację znaków alfanumerycznych 

� Konwencja nazewnicza powinna:
� Uwzględniać pracowników o takim samym nazwisku

� Pozwalać na identyfikację pracowników tymczasowych



Zasady definiowania haseł

� Zdefiniować hasło dla konta administratora

� Określić, kto będzie definiował hasła

� Wyjaśnić użytkownikom jakie hasła powinni 
definiować:
� Hasła nie powinny zawierać oczywistych skojarzeń, 

takich jak nazwisko

� Powinny być długie

� Składać się z kombinacji wielkich i małych liter



Opcje konta

� Ustawienie godzin logowania tak, by odpowiadały 
godzinom pracy użytkowników

� Określenie komputerów, z których można się logować
� Domyślnie, użytkownicy posiadający konto w domenie 

mogą się logować z dowolnego komputera

� W celu zwiększenia bezpieczeństwa można zdefiniować 
komputery, z których użytkownicy będą mogli logować 
się do domeny

� Określenie daty wygaśnięcia konta



Tworzenie lokalnych kont użytkowników

� Tworzone na 
komputerze 
pracującym z 
systemem Windows 
2000 Professional 

� Tworzone na serwerze  
członkowskim 
Windows 2000 Server 
lub
Advanced Server

� Przechowywane 
w bazie kont SAM

New User

User name: JYoung

Full name:

Description:

Jonathan Young

Password: **********

Confirm: **********

User must change password at next logon

User cannot change passwordUser cannot change password

Password never expiresPassword never expires

Account is disabled

CloseCreate

Lokalne konta użytkowników są:



Tworzenie i konfiguracja domenowych 

kont użytkowników

� Instalacja narzędzi administratorskich dla systemu 
Windows 2000

� Tworzenie domenowego konta użytkownika

� Ustalanie zasad dotyczących hasła

� Tworzenie folderów macierzystych



Setup options

Select the action you want the Setup Wizard to perform.

Uninstall the Administrative Tools

Click an option and then click Next.

Install all of the Administrative Tools

Description

Install / Reinstall all components of the Windows 2000

Administration Tools.

Windows 2000 Administration Tools Setup Wizard

< Back

Active Directory Domains and Trusts

Active Directory Sites and Services

Active Directory Users and Computers

Component Services

Component Management

Configure your Sever

Data Sources (ODBC)

DHCP

Distributed File System

DNS

Domain Controller Security Policy

Domain Security Policy

Event Viewer

Internet Services Manager

Licensing

Local Security Policy

Performance

Routing and Remote Access

Server Extensions Administrator

Services
Telnet Server Administration

Instalacja narzędzi administratorskich dla

systemu Windows 2000

� Narzędzia dostępne są w menu 

Administrative Tools.

� Po zainstalowaniu Administrative Tools, 

przy uruchamianiu narzędzi należy 

korzystać z polecenia run as.



Tworzenie domenowego konta użytkownika

Console

Active Directory Users and Computers

Window Help

Action View

Tree
Name Type Description

Users    20 objects

Active Directory  Users and Comp
nwtraders.msft

Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals
LostAndFound
System

Users

Administrator
Cert Publishers
DNSAdmins
DNSUpdateProxy
Domain Admins
Domain Computers
Domain Controllers
Domain Guests

User
Security  Group - Global
Security  Group - Domain Local
Security  Group - Global
Security  Group - Global
Security  Group - Global
Security  Group - Global
Security  Group - Global

Built-in account
Enterprise certi

DNS clients who
Designated adm
All workstations
All domain cont
All domain gues

DNS Administra

Find…

New
All Tasks

View
New Window from Here

Refresh
Export List…

Properties

Help

Computer
Contact
Group
Printer

Shared Folder
User

Create in:  nwtraders.msft/Users

First name:

Last name:

Full name:

Judy

Lew

Judy A. Lew

Initials: A

User logon name:

judy1 @nwtraders.msft

User logon name (pre-Windows 2000):

NWTRADERS\ judy1

< Back< Back Next > Cancel

Delegate Control…

New Object - User



Ustalanie zasad dotyczących hasła
New Object - User

Create in:     nwtraders.msft/Users

Password:

Confirm Password:

< Back Next > Cancel

User must change password at next logon

User cannot change password

Password never expires

Account is disabled

********

********



Tworzenie folderów macierzystych

� Przy tworzeniu folderów 
macierzystych należy rozważyć 
poniższe uwagi :
� Łatwość  wykonywania kopii 

zapasowych.
� Dostateczna ilość miejsca na dysku 

na serwerze
� Dostateczna ilość miejsca na dysku 

komputera użytkownika
� Wydajność sieci

� Aby utworzyć folder 
macierzysty:
1. Utworzyć i udostępnić folder na 

serwerze
2. Przypisać uprawnienia
3. Ścieżkę do folderu przypisać do 

konta użytkownika

\Home

User1

User2

User3



Konfiguracja właściwości domenowych kont 

użytkowników

� Konfiguracja ustawień personalnych

� Określanie właściwości konta użytkownika

� Konfiguracja opcji logowania

� Kopiowanie domenowych kont użytkowników

� Tworzenie szablonów kont użytkowników



Konfiguracja ustawień personalnych

� Informacje personalne 
o użytkownikach są przechowywane 
w usłudze Active Directory 

� Ustawień personalnych można 
używać do przeszukiwania usługi 
Active Directory

Active Directory

Student 01 Properties

Remote control

User01

Terminal Services Profile
Member Of Dial-in Environment Sessions

General Address Account Profile Telephones Organization



Określanie właściwości konta użytkownika

User02 User

User03 User

User04 User

User05 User

User06 User

User01 User

Use 01 Properties

Remote control Terminal Services Profile

Member Of Dial-in Environment Sessions

General Address Account Profile Telephones Organization

@nwtraders.msftUser01

User logon name:

User logon name (pre-Windows 2000):

NWTRADERS\

Account is locked outAccount is locked out

Logon Hours…

Student01

Log On To…

Account options:

User must change password at next logon

User cannot change password

Password never expires

Store password using reversible encryption

Account expires:

Never

End of: Wednesday, November 24, 1999

OK Cancel ApplyApply

Copy…

Add members to a group……

Reset Password…

Disable Account

Move…

Open home page

Send mail

Send mail

Delete

Rename

Refresh

Properties

Help



Konfiguracja opcji logowania
Logon Hours for User01

OK

Cancel
12 12 12 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10. . . . . . . . . . . .

Logon Permitted

Logon Denied

All

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

DomyślnieDomyślnie

Logon Workstations

This feature requires the NetBIOS protocol. In Computer 
name, type the pre-Windows 2000 computer name.

This user can log on to:

All computers

The following computers

Computer name:

Brisbane

Perth

OK Cancel

Add

EditEdit

RemoveRemove



Kopiowanie domenowych kont

użytkowników
Kopiowanie istniejącego konta użytkownika 
upraszcza proces tworzenia nowego konta

Konto
domenowe

użytkownika

(User1)

Konto
domenowe

użytkownika

(User2)

kopiujkopiuj

User2User1



Tworzenie szablonów kont

użytkowników

� Utworzenie konta 
służącego jako szablon

� Utworzenie konta przez 
kopiowanie szablonu

Console

Active Directory Users and Computers

Window Help

Action View

Tree
Name Type Description
Users    28 objects

Activ e Directory  Users and Compu
nwtraders.msft

Builtin
Casablanca
Computers
Denver OU
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipals

Administrator
Cert Publishers
DHCP Administrators
DHCP Users
DnsAdmins
DnsUpdateProxy
Domain Admins
Domain Computers

ount f
certifi
o hav
o hav
strato
who 

Users

Portland
Seattle
StudentOU
Tunis

Vancouver OU

Domain Controllers
Domain Guests
Domain Users
Enterprise Admins
Group 01

_Sales Template User Copy…
Add members to a group…
Enable Account
Reset Password…
Move…
Open home page
Send mail

All Tasks

Delete
Rename
Refresh

Properties

HelpCreates a new user, copying information from the selected user.

admi
ions
ontro
uest
aser
admi

Copy Object - User

Create in:  nwtraders.msft/Users

First name:

Last name:

Full name:

sales

user1

sales user1

Initials:

User logon name:

salesuser1 @nwtraders.msft

User logon name (pre-Windows 2000):

NWTRADERS\ salesuser1

< Back< Back Next > Cancel



Dostosowywanie profilu użytkownika

� Rodzaje profili środowiskowych użytkownika

� Tworzenie profilu mobilnego i obowiązkowego.



Rodzaje profili środowiskowych 

użytkownika 

Przechowywany na lokalnym

� Profil domyślny
� Służy jako profil bazowy

do tworzenia
wszystkich profili

� Profil lokalny
� Tworzony przy pierwszym 

logowaniu
� Przechowywany na lokalnym

twardym dysku

Profil
Użytkownika

EkranEkran

Ustawienia
regionalne

Mysz

Dźwięk

ZmieńZmień ZapiszZapisz

Profil mobliny� Profil mobliny

� Tworzony przez 
administratora

� Przechowywany na
serwerze

� Profil obowiązkowy

� Tworzony przez 
administratora

� Przechowywany na
serwerze

Profile
Windows 2000

Windows 2000

Windows 2000
Serwer

Ekran

Ustawienia
Regionalne

Mysz

Dźwięk



Tworzenie profilu mobilnego i obowiązkowego

Tworzenie profilu moblinego

Utworzenie udostępnionego folderu na serwerze

Skonfigurowanie profilu wędrownego

Określenie ścieżki do udostępnionego folderu

Tworzenie profilu obowiązkowego

Utworzenie udostępnionego folderu z folderem 

użytkownika wewnątrz.

Zmiana nazwy pliku Ntuser.dat na Ntuser.man



Dobre rady

Zmienić nazwę konta administratorskiegoZmienić nazwę konta administratorskiego

Utworzyć konto z uprawnieniami administratoraUtworzyć konto z uprawnieniami administratora

Utworzyć konto do wykonywania zadań codziennych.Utworzyć konto do wykonywania zadań codziennych.

W sieci o niskim poziomie bezpieczeństwa można 
odblokować konto gościa
W sieci o niskim poziomie bezpieczeństwa można 
odblokować konto gościa

Tworzyć losowe hasła początkoweTworzyć losowe hasła początkowe

Wymagać od nowych użytkowników zmiany hasłaWymagać od nowych użytkowników zmiany hasła

Określić datę wygaśnięcia konta dla pracowników tymczasowychOkreślić datę wygaśnięcia konta dla pracowników tymczasowych





Agenda

� Cechy standardowe NTFS 5.0

� Udostępnianie zasobów plikowych

� Zagrożenia związane z systemem plików NTFS

� Narzędzia kontroli i monitorowania systemu plików



Wprowadzenie do uprawnień NTFS

Partycja NTFSACL

Użytkownik1

Użytkownik2

Read

Grupa1

Użytkownik1

Read

Grupa1

Full Control

Full Control



Zastosowanie uprawnień NTFS 

w systemie Windows 2000 

� Wielokrotne uprawnienia NTFS

� Dziedziczenie uprawnień NTFS

� Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów

� Dyskusja: Stosowanie uprawnień NTFS



Wielokrotne uprawnienia NTFS
� Uprawnienia NTFS sumują się

� Uprawnienia do pliku nadpisują uprawnienia do folderu

� Uprawnienie Deny nadpisuje pozostałe urawnienia

Partycja NTFS

Plik1

Plik2

Grupa B

Grupa A
Deny Write do 

pliku Plik2 

Write
Użytkownik1

Read

Read/Write Folder A



Dziedziczenie uprawnień NTFS

Folder A

Możliwy dostęp do pliku Plik1

Brak dostępu do pliku Plik1

Zablokowanie dziedziczenia

Dziedziczenie uprawnień

Plik1

Read/Write

Read/Write Folder A

Plik1



Kopiowanie, przenoszenie plików 

i folderów

Partycja NTFS

D:\

Partycja NTFS

E:\

Partycja NTFS

C:\

� Skopiowane elementy dziedziczą uprawnienia

� Tylko elementy przenoszone w obrębie tej samej partycji 
zachowują uprawnienia

Kopiowanie

PrzenoszeniePrzenoszenie

Kopiowanie lub
przenoszenie



Dyskusja: Stosowanie uprawnień NTFS
� Grupa Użytkownicy

Write do Folder1

� Grupa Sprzedaż

Read  do Folder1

� Grupa Użytkownicy
Read  do Folder1

� Grupa Sprzedaż

Write  do Folder2

� Grupa Użytkownicy
Modify  do Folder1

� Plik Plik2 powinien 

być dostępny tylko do 

odczytu, tylko dla 
grupy Sprzedaż

Partycja NTFS

Plik2

Folder1

Folder2

Plik1

Grupa Użytkownicy

Grupa Sprzedaż

Użytkownik1



Wykorzystanie uprawnień NTFS

� Przypisywanie uprawnień NTFS

� Konfiguracja dziedziczenia uprawnień

� Dobre przyzwyczajenia przy przypisywaniu 
uprawnień NTFS



Przypisywanie uprawnień NTFS
Folder1 Properties

General Web Sharing Sharing Security

Name

Everyone

Add...

Remove

Advanced...

OK Cancel ApplyApply

Allow inheritable permissions from parent to propagate 
to this object.

Full Control

Modify

Read & Execute

List Folder Contents

Read

Permissions

Write



Konfiguracja dziedziczenia 

uprawnień
Folder1 Properties

General Web Sharing Sharing Security

Name

Everyone

Add...

Remove

Advanced...

OK Cancel ApplyApply

Allow inheritable permissions from parent to propagate 
to this object.

Full Control

Modify

Read & Execute

List Folder Contents

Read

Write

You are preventing any inheritable permissions from propagating to this 

object. What do you want to do?

- To copy previously inherited permissions to this object, click Copy.

- To remove the inherited permissions and keep only the permissions 

explicitly specified on this object, click Remove.

- To abort this operation, click Cancel.

Copy Remove Cancel

Security

Permissions



Dobre rady przy przypisywaniu 

uprawnień NTFS

Przypisywanie uprawnień grupom a nie użytkownikomPrzypisywanie uprawnień grupom a nie użytkownikom

Grupowanie zasobów w celu uproszczenia administrowaniaGrupowanie zasobów w celu uproszczenia administrowania

Przypisywanie najbardziej restrykcyjnych, wystarczających uprawnieńPrzypisywanie najbardziej restrykcyjnych, wystarczających uprawnień

Przypisywanie uprawnień Read & Execute i Write do folderów z danymiPrzypisywanie uprawnień Read & Execute i Write do folderów z danymi

Przypisywanie uprawnienia Read & Execute do folderów aplikacjiPrzypisywanie uprawnienia Read & Execute do folderów aplikacji

Tworzenie grup użytkowników o podobnych wymaganiachTworzenie grup użytkowników o podobnych wymaganiach



Wykorzystanie specjalnych uprawnień 

NTFS

� Wprowadzenie do specjalnych uprawnień NTFS

� Przypisywanie specjalnych uprawnień NTFS



Wprowadzenie do specjalnych 

uprawnień NTFS

~~~~~
~~~~~

~~~~~
~~~~~

Przypisanie uprawnień

& Take Ownership

Przypisanie uprawnień

Change Permissions 

& Take Ownership

Właściciel, 
Administrator

Użytkownicy, grupy

Change Permissions

Take Ownership

Uprawnienie standardowe Uprawnienia specjalne

Read

Read Data
Read Attributes
Read Permissions
Read Extended Attributes



Przypisywanie specjalnych uprawnień NTFS
Program Files Properties

Access Control Settings for Program Files

Permission Entry for Program Files

General  Web Sharing   Sharing Security

Permissions Auditing   Owner

Object

Type Name Permission

Allow Administrators (NWTR… Full Control

Allow Authenticated Users Read & Exec…

Allow Creator Owner Full Control

Allow Server Operators (NWT… Modify

Allow System Full Control

Add...

This permission is inherited directly on this object and 

inheriting permissions, clear the checkbox below. You 

parent object where it is defined. This  permission is

Remove View/Edit...

Allow inheritable permissions from parent to propagate

Reset permissions on all child objects and enable prop

permissions.

OK
OK Cancel

Clear AllApply these permissions to objects and/or

containers within this container only

Permissions: Allow Deny

Name:    Administrators [(NWTRADERS\Admi Change...

Apply onto:   This folder, subfolders and fi les

Traverse Folder / Execute File

List Folder / Read Data

Read Attributes

Read Extended Attributes

Create Files / Write Data

Create Folders / Append Data

Write Attributes

Write Extended Attributes

Delete Subfolders and Files

Delete

Read Permissions

Change Permissions

Take Ownership



Kompresja danych na partycjach NTFS

� Wprowadzenie do kompresji plików i folderów

� Kompresowanie plików i folderów

� Kopiowanie i przenoszenie skompresowanych plików i 
folderów

� Dobre rady przy kompresowaniu danych



Wprowadzenie do kompresji 

plików i folderów

� Przydział miejsca na dysku
� Wyróżnianie elementów skompresowanych
� Dostęp aplikacji do plików skompresowanych

Partycja NTFS
PlikB

PlikA



Kompresowanie plików i folderów

FolderA Properties

General Web Sharing Sharing Security

FolderA

Type:

Location:

Size:

Size on disk:

Contains:

Created:

Attributes:

File Folder

C:\

0 bytes

2.00 KB (2,048 bytes)

1 Files, 0 Folders

Wednesday, September 16, 1998, 10:44:01 AM

Read-only

Hidden

Advanced...

OK Cancel ApplyApply

Advanced Attributes

Choose the settings you want for this folder

When you apply these changes you will be asked if you 
want the changes to affect all subfolders and files as well.

Archive and Index attributes

Folder is ready for archiving

For fast searching, all Indexing Service to index this
folder

Compress or Encrypt attributes

Compress contents to save disk space

Encrypt contents to secure data

OK Cancel



Kopiowanie i przenoszenie 

skompresowanych plików i folderów
Partycja NTFS

Zachowanie

Partycja NTFS

InheritsDziedziczenie

AA

KopiowanieKopiowanie

Partycja NTFSPartycja NTFS

DD

BB

PrzenoszeniePrzenoszenie

Dziedziczenie

CC

Kopiowanie

Przenoszenie



Dobre rady przy kompresowaniu 

danych

Określenie typu kompresowanych plikówOkreślenie typu kompresowanych plików

Nie kompresowanie plików już skompresowanychNie kompresowanie plików już skompresowanych

Wykorzystanie innego koloru do prezentacji skompresowanych
plików i folderów 
Wykorzystanie innego koloru do prezentacji skompresowanych
plików i folderów 

Kompresowanie danych rzadko zmieniających się Kompresowanie danych rzadko zmieniających się 



Konfiguracja przydziałów 

dyskowych na partycjach NTFS 

� Wykorzystanie przydziałów dyskowych

� Konfigurowanie przydziałów dyskowych



Wykorzystanie przydziałów 

dyskowych

� Przeliczenia zasobów oparte się na własności plików 
i folderów

� Ignorowanie kompresji przy przeliczaniu zasobów

� Wolne miejsce dla aplikacji, oparte na limicie 
przydziału dyskowego

� Śledzenie przydziałów dyskowych niezależnie dla 
każdej partycji NTFS



Konfiguracja przydziałów dyskowych

Opcja Opis

Enable quota management Włączenie zarządzania przydziałami dyskowymi

Deny disk space to users 
exceeding quota limit

Odmowa miejsca na dysku użytkownikom 
przekraczającym limit przydziału

Do not limit disk usage Brak ograniczania użycia dysku

Limit disk space to
Ograniczenie miejsca na dysku do wprowadzonej Ograniczenie miejsca na dysku do wprowadzonej 
wartości

Set warning level to
Ustanowienie poziomu ostrzeżeń do wprowadzonej 
wartości

Quota Entries
Wprowadzanie, usuwanie, właściwości wpisów Wprowadzanie, usuwanie, właściwości wpisów 
przydziału

Partycja NTFS

Użytkownik 1 

100 MB

żytkownik2 

35 MB

Użytkownik2 

35 MB



Zabezpieczanie danych przy użyciu EFS

� Wprowadzenie do technologii EFS

� Szyfrowanie folderów lub plików

� Deszyfrowanie folderów lub plików

� Odzyskiwanie zaszyfrowanego folderu lub pliku



Wprowadzenie do systemu EFS

Charakterystyczne cechy systemu 
EFS:

� Przeprowadzanie operacji w tle

� Dostęp tylko dla 
autoryzowanych użytkowników

� Wbudowana możliwość 
odzyskiwania zaszyfrowanych 
danych

� Istnienie przynajmniej jednego 
agenta odzyskiwania

~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~



Szyfrowanie folderów lub plików

~~~~~~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

Klucze do szyfrowania 

pliku przechowywane są w 

nagłówku pliku, w polach 

Data Decryption Field i 

Data Recovery Field

Szyfrowanie 

danych

Szyfrowanie 

folderu w celu 

zabezpieczenia 

danych

Otwarcie pliku w 

folderze

Podczas zapisu pliku 

szyfrowanie przy 

użyciu kluczy do 

szyfrowania pliku



Deszyfrowanie folderów lub plików

~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

Wyświetlana jest 

odszyfrowana 

zawartość pliku

EFS automatycznie 

prywatny

EFS automatycznie 

wykrywa szyfrowanie i 

wyszukuje certyfikat 

użytkownika oraz 

powiązany z nim klucz 

prywatny

~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

Klucz prywatny jest 

stosowany do pola DDF



Odzyskiwanie zaszyfrowanego 

folderu lub pliku

~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~

Klucz właściciela pliku  jest niedostępny

Agent odzyskiwania wykorzystuje 

pliku

Agent odzyskiwania wykorzystuje 
swój klucz prywatny do odzyskania 

pliku

~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~



Wprowadzenie do zagadnienia 

udostępnionych folderów

Udostępnione foldery:
� Mogą zawierać aplikacje oraz dane
� Umożliwiają scentralizowanie administrowania

Data

Sales

Apps

Użytkownik

Udostępnione
foldery



Tworzenie udostępnionych 

folderów

� Wymagania do udostępniania folderów

� Udostępnianie folderu

� Uprawnienia do udostępnionego folderu

� Przypisywanie uprawnień oraz modyfikowanie 
ustawień udostępnionego folderu

� Podłączanie się do udostępnionych folderów



Wymagania do udostępnienia folderu

Wymagania do udostępniania folderów określają następujące 
czynniki:

� Czy komputer, na którym są udostępnione foldery jest 
członkiem domeny, czy grupy roboczej.

� Rodzaj systemu operacyjnego, znajdującego się na komputerze, 
na którym znajdują się udostępniane foldery

Aby udostępnić folder
Trzeba należeć do 

grupy

W domenie systemu Windows 2000 Administrators lub 
Server Operators

W grupie roboczej systemu 
Windows 2000 

Administrators lub
Power Users

Na komputerze pracującym w 
systemie Windows 2000 Professional 

Administrators lub
Power Users



Udostępnianie folderu
Applications Properties

General Web Sharing Sharing Security

You can share this folder among other users on your
network.  To enable sharing for this folder, click 

Share this folder.

Do not share this folder

Share this folder

Share name:

Comment:

User Limit: Maximum allowed

Allow Users

To set permissions for how users access 
this folder over the network, click Permissions.

To configure settings for offline access to
this shared folder, click Caching. Caching

Permissions

OK Cancel Apply

Applications

Application files

ObowiązkoweObowiązkowe

Opcjonalne



Uprawnienia do udostępnionego 

folderu

Data

Uprawnienia

Read

Change

Full Control

Użytkownik

� Uprawnienia do udostępnionego folderu są 
sumowane

� Odmowa uprawnienia:

� Nadpisuje wszystkie inne uprawnienia

� Powinna być przypisywana tylko gdy jest to 
konieczne



Przyznawanie uprawnień i modyfikowanie 

ustawień udostępnionego folderu

� Przypisywanie uprawnień do udostępnionego folderu:
� Udostępniony folder może się znajdować na dysku 

sformatowanym przy pomocy systemu plików: NTFS, 
FAT, lub FAT32

� Na wolumenie NTFS wymagane są jeszcze odpowiednie 
uprawnienia NTFS

� Właściwości udostępnionego folderu można zmodyfikować 
tak aby:
� Zatrzymać udostępnianie folderu
� Zmienić nazwę udostępniania
� Zmienić uprawnienia
� Utworzyć wiele udostępnień dla jednego folderu
� Usunąć udostępnienie



Otwieranie folderów udostępnionych na 

innych komputerach
Open
Explore

Search for Computers…

Disconnect Network Drive…

Create Shortcut

Rename

Properties

Map Network Drive…

Map Network Drive
Windows can help you connect to a shared 
network folder and assign a drive letter to the 
connection so that you can access the folder 
using My Computer.
Specify the drive letter for the connection 
and the folder that you want to connect to:

Drive:

Path: Browse...\\sales\public

Example: \\server\share
Reconnect at logon

Connect using a different user name.
Connect to a Web folder or FTP site.

<Back<Back Finish Cancel

E:

2

Run

Type the name of a program, folder 
document, or Internet resource, and 
Windows will open it for you.

Open: \\sales\pub
lic

OK Cance
l

Browse..
.

3

NetworkMy Network
Places

1



Łączenie uprawnień NTFS z uprawnieniami 

do udostępnionych folderów

Zasady, o których należy 
pamiętać:

� Uprawnienia NTFS są 
wymagane na partycjach 
NTFS

� Użytkownicy muszą mieć 
odpowiednie uprawnienia 
NTFS oraz do udostępnionego 
folderu

� Uprawnieniem efektywnym 
jest najbardziej restrykcyjne: 
uprawnienie NTFS lub do 
udostępnionego folderu

Users

Plik1

Plik2

Read 

FC
Public

Partycja NTFS

Full Control 



Udziały administracyjne

� Udziały administratorskie służą do 
wykonywania zadań administratorskich. 

� Udziały administratorskie są ukryte przed 
użytkownikami.

� Grupie Administrators przypisane jest 
uprawnienie
Full ControlUdostępnienie Cel

C$, D$, E$
Katalog główny każdej partycji jest 
udostępniany automatycznie

Admin$ Folder C:\Winnt jest udostępniany jako Admin$

Print$ Folder ze  sterownikami drukarki jest udostępniany 
jako Print$ (tworzony przy instalacji pierwszej drukarki)



Publikowanie udostępnionych folderów 

w usłudze Active Directory

� Użytkownicy mogą łatwo znaleźć udostępnione 
foldery, nawet jeśli ich lokalizacja uległa zmianie

� W usłudze Active Directory można opublikować 
tylko udostępnienia, które są osiągalne poprzez 
ścieżkę UNC

Folder1

Server1

Folder2

Server2

Active Directory

Publikowanie w
Active Directory

Publikowanie w 
Active Directory



Konfiguracja systemu plików Dfs

� Wprowadzenie do systemu Dfs

� Rodzaje katalogów głównych systemu Dfs

� Uzyskiwanie dostępu do zasobów w systemie Dfs

� Tworzenie katalogu głównego systemu Dfs

� Dodawanie łączy Dfs

� Konfiguracja odporności na uszkodzenia

� Konfiguracja replikacji



Wprowadzenie do systemu plików Dfs

Serwer2

Południe

Zachód

Sales Data

Serwer1

Sprzedaż

Północ

Wschód

Struktura drzewa Dfs

Sprzedaż

Północ

Wschód

Południe

Zachód

główny  Dfs
Katalog
główny  Dfs

Łącza DfsŁącza Dfs

Dzięki Dfs można:

� Uporządkować zasoby

� Ułatwić nawigację

� Ułatwić administrację

� Zachować uprawnienia



Rodzaje katalogów głównych Dfs

� Katalog główny systemu Dfs reprezentuje 
najwyższy poziom topologii Dfs

� Rodzaje katalogów głównych systemu Dfs:

Katalog główny autonomiczny

� Przechowywany na pojedynczym 
komputerze

� Nie korzysta z Active Directory

� Nie posiada udostępnień na 
poziomie katalogu głównego

� Posiada tylko jeden poziom łączy 
Dfs

Katalog główny oparty na domenieKatalog główny oparty na domenie

� Przechowywany na kontrolerach 
domeny i serwerach członkowskich

� Topologia Dfs przechowywana jest w 
usłudze Active Directory

� Można tworzyć udostępnienia na 
poziomie katalogu głównego Dfs

� Posiada wiele poziomów łączy Dfs



Uzyskiwanie dostępu do plików 

przez Dfs

Klient podłącza się do serwera Dfs

Uzyskuje odniesienie do łącza Dfs

Klient podłącza się do łącza Dfs

Sprzedaż

Południe

SprzedażSprzedaż

Północ

Wschód

Serwer przechowujący
katalog główny Dfs

Serwer1

11

22

33



Tworzenie katalogu głównego systemu 

plików Dfs

Aby utworzyć katalog główny Aby utworzyć katalog główny 
systemu Dfs należy:

Wybrać polecenie New Dfs Root

Distributed File System Uruchomić program Distributed File System 

Skonfigurować opcje kreatora nowego 
katalogu głównego systemu Dfs

Określić rodzaj katalogu głównego

Określić domenę

Określić serwer przechowujący DFS

Określić udostępnienie

Określić nazwę katalogu DFS



Dodawanie łącza Dfs

Aby dodać łącze Dfs należy:

Wybrać polecenie New Dfs Link

Określić katalog główny systemu Dfs

Skonfigurować okno dialogowe
Add to Dfs:

Link name

Send the user to this shared folder 

Comment

Clients cache this referral for 
x seconds



Konfiguracja odporności na 

uszkodzenia

Zalety replikacji:

� Odporność na uszkodzenia

� Równoważenie obciążenia

Serwer2

SprzedażSprzedaż

Północ

Wschód

Serwer1

SprzedażSprzedaż

Północ

Wschód

Serwer3

SprzedażSprzedaż

Północ

Wschód

Udział DfsSprzedaż

Północ

Wschód



Konfiguracja replikacji

Server1  Przechowujący 
katalog główny Dfs

(Initial Master)

Server2 Przechowujący
Katalog główny Dfs

Sprzedaż

Północ

Wschód

Sprzedaż

Północ

Wschód

Active Directory





Agenda

� Zabezpieczenie sieci przy pomocy IPSec

� Narzędzia kontroli i monitorowania ruchu sieciowego



Bezpieczeństwo sieci

Zabezpieczenie 
warstwy 
granicznej

Zabezpieczenie 
komputerów 
klienkich

Wykrycie 
ataku

Kontrola 
dostępu 
do sieci

Poufność Zabezpiecz
enie 
zdalnego

dostępu

ISA 
Server

ICF

802.1x / 
WPA

IPSec
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Przedstawienie protokołu IPSec

� Czym są zabezpieczenia protokołu internetowego
(IPSec)?
� Metodą zabezpieczenia ruchu IP

� Zbiorem otwartych standardów opracowanych przez
Internet Engineering Task Force (IETF)

� Czemu należy używać IPSec?
� Aby zapewnić szyfrowaną i podpisaną cyfrowo 

komunikację w warstwie IP

� Aby zabezpieczyć przesyłane dane w sposób niezależny 
od aplikacji i protokołów warstwy aplikacji 
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Scenariusze IPSec

� Proste filtrowanie i 
blokowanie pakietów 

� Zabezpieczenie 
komunikacji w 
ramach sieci LAN

� Replikacja danych 
domeny poprzez 
zapory

� Sieci VPN przez 
niezaufane media
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Implementacja filtrów pakietów  IPSec 

� Filtry dla dozwolonego i zablokowanego ruchu 
� Brak negocjacji IPSec security associations
� Nakładające się filtry — najbardziej pasujący 

zostanie zastosowany
� Nie umożliwiają filtrowania na podstawie stanu 

połączenia
� Aby zabezpieczyć komputer należy ustawić wartość

"NoDefaultExempt = 1"

Źródłowe 
IP

Docelowe 
IP

Protokół
Port 

źródłowy
Port 

docelowy
Akcja

Dowolny
Mój adres 

IP
Dowolny N/A N/A Blokuj

Dowolny
Mój adres 

IP
TCP Dowolny 80 Zezwalaj
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Filtrowanie pakietów nie wystarcza do 

zabezpieczenia serwera

� Sfałszowane pakiety IP zawierające zapytania lub 
szkodliwą zawartość nadal mogą zostać odebrane 
poprzez otwarte porty zapory

� IPSec nie umożliwia kontroli stanu połączenia

� Wiele narzędzi hakerskich umożliwia nawiązanie 
połączenia z dowolnym portem z portu: 80, 88, 135 itp.
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Ruch nie filtrowany przez IPSec

� Pakiety rozgłoszeniowe IP
� Brak możliwości zabezpieczenia wielu odbiorców

� Pakiety multicast
� Od 224.0.0.0 do 239.255.255.255

� Kerberos—port źródłowy lub docelowy UDP 88
� W trakcie negocjacji IKE Kerberos może być 

wykorzystywany do uwierzytelniania  komputerów

� IKE—port docelowy UDP 500
� Wymagany w celu umożliwiania IKE uzgodnienia zasad 

zabezpieczeń IPSec

� W systemie Windows Serwer 2003 występuje tylko 
„IKE exemption”
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Zabezpieczenie wewnętrznej komunikacji 

� Używaj IPSec w celu zapewnienia wzajemnej 
uwierzytelniania urządzeń
� Korzystaj z certyfikatów albo protokołu Kerberos
� Stosuj klucz wstępny tylko w fazie testów

� Używaj protokołu AH w celu zapewnienia integralności 
pakietów
� AH zapewnia integralność pakietów
� AH nie szyfruje danych umożliwiając działania sieciowych 

systemów wykrywania włamań
� Używaj protokołu ESP do szyfrowania poufnego ruchu

� ESP zapewnia poufność i integralność pakietów
� Szyfrowanie zapobiega podsłuchiwaniu przesyłanych danych

� Dokładnie zaplanuj, jaki ruch powinien zostać 
zabezpieczony
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Replikacja przy użyciu IPSec

� Używaj IPSec w celu replikowania danych przez 
zapory
� Na każdym kontrolerze domeny utwórz zasadę 

zabezpieczeń chroniącą cały ruch do pozostałych 
kontrolerów domeny 

� Używaj do szyfrowania protokołu ESP 3DES
� Zezwól na ruch przez zaporę:

� Port UDP 500 (IKE)
� Protokół IP 50 (ESP)
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VPN przez niezaufane media

� Komputery klienckie sieci VPN
� Używaj protokołu L2TP przez IPSec

� Sieci VPN łączące oddziały firmy
� Pomiędzy serwerami Windows 2000 lub Windows 

Server z uruchomioną usługą RRAS: Używaj L2TP przez 
tunel IPSec (łatwe w konfiguracji, umożliwiające 
wyznaczanie tras przez wirtualny interfejs)

� Do bram firm trzecich: Używaj L2TP przez IPSec lub
trybu tunelowania protokołu IPSec

� Do bram RRAS Microsoft Windows NT 4: Używaj
protokołu PPTP (IPSec jest niedostępny)
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Wydajność IPSec

� Wpływ przetwarzania IPSec na wydajność 
� Czas negocjacji IKE—początkowo około 2 - 5 sekund

� Wymiana 5. komunikatów
� Uwierzytelnianie—Kerberos lub certyfikaty
� Generowanie klucza szyfrowania i szyfrowanie wiadomości
� Domyślnie przeprowadzana co 8 godzin, konfigurowalna

� Odtworzenie sesji jest szybkie —<1–2 sekundy, 
wymiana 2 komunikatów, raz na godzinę, 
konfigurowalne

� Szyfrowanie pakietów
� Jak ją poprawić?

� Kryptograficzne karty sieciowe przetwarzają pakiety 
IPSec prawie z nominalną szybkością sieci

� Używając szybszych procesorów
103



Wskazówki

� Dokładnie zaplanuj implementację IPSec

� Wybierz pomiędzy protokołami AH i ESP

� Zaimplementuj IPSec Policies przez Group Policy 

� Rozważ zakup kryptograficznych kart sieciowych

� Nie używaj w produkcyjnych sieciach uwierzytelniania przy pomocy 

współdzielonego klucza

� Wybierz pomiędzy autoryzacją Kerberos

i certyfikatami

� Zachowaj ostrożność wymuszając zabezpieczenie komunikacji z 

kontrolerami domeny i  pozostałymi serwerami
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