Systemy operacyjne

Zarządzanie systemem Windows
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Ćwiczenie 2. Edytor lokalnych zasad grupy gpedit.msc
(Uwaga! Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy utworzyć kopię zapasową plików systemowych
SystemState)

1.

Konfiguracja komputera-Ustawienia systemu Windows-Ustawienia zabezpieczeń

(ta część Edytora lokalnych zasad grupy stanowi zawartość narzędzia Zasady zabezpieczeń lokalnych
- secpol.msc)
2.

wymagana złożoność hasła
maksymalna ważność hasła 30 dni
długość hasła 8 znaków
włączona historia haseł
blokada konta na 1 minutę po 3 nieudanych próbach logowania
Odmawiaj logowania za pomocą usług pulpitu zdalnego dla grupy Użytkowników
Odmowa dostępu do tego komputera z sieci dla grypy Użytkowników
Odmowa logowania lokalnego dla grypy Użytkowników
Zamknij system – tylko grupa Administratorzy
Zezwalaj na logowanie lokalne - tylko grupa Administratorzy
Zezwalaj na logowanie za pomocą usług pulpitu zdalnego - tylko grupa
Administratorzy
włączyć konto Administratora i Gościa
zmienić nazwę konta Administrator na Admin a Gościa na Ograniczone
wyłączyć monit o podniesieniu uprawnień przez Administratora
wyłączyć wykrywanie instalacji aplikacji i monit o podniesienie uprawnień
włączyć opcję klawiszy CTRL+ALT+DEL podczas logowania
wyłączyć opcję nie wyświetlaj nazwy ostatniego użytkownika
stworzyć okno widoczne podczas logowania o tytule Uwaga! z tekstem „Witaj w
systemie [Twoje imię i nazwisko]
włącz ograniczenie dostępu do CD-ROM
wyłącz możliwość formatowania i wysunięcia Pendrive tylko dla Administratorów
wyłączyć czyszczenie pliku stronicowania podczas wyłączania systemu
włączyć opcję zezwalaj na zamykanie systemu bez konieczności zalogowania
wyłączyć opcję nie wyświetlaj nazwy ostatniego użytkownika

Konfiguracja komputera-Szablony administracyje-Panel sterowania
dla wszystkich użytkowników zastosuj taki sam awatar, bez możliwości jego zmiany
dla wszystkich użytkowników ustaw ten sam ekran blokowania bez możliwości
zamiany

3.

Konfiguracja użytkownika-Szablony administracyjne
-

wyłącz Ulubione, Wyszukaj, Uruchom, Programy, Dokumenty, Muzyka, listę często
używanych programów, Pomoc, Wszystkie programy z Menu Start
wyłącz historię ostatnio otwieranych dokumentów
wyłączyć możliwość zmiany ustawień paska zadań i menu Start i wymuszenie
klasycznego menu Start
usuń zegar z obszaru powiadomień
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dokonaj 3 modyfikacji: menu start, obszaru powiadomień i paska zadań
zablokuj w Panelu sterowania dostęp do apletów: System, Ekran, Opcje zasilania,
Programy i funkcje oraz Mysz
zablokuj możliwość dodawania drukarek
ogranicz możliwość wyboru języka tylko polskiego
włącz w systemie swój określony styl i wygaszacz
wyłączyć możliwość zmiany tła pulpitu, kompozycji, wygaszacza ekranu i dźwięków
wyłącz pokazywanie na ekranie ikon: Kosza, Komputera,
zabroń użytkownikowi zmieniania ścieżki do folderów profilów
usuń opcję Właściwości z menu kontekstowego ikony Kosz
wyłącz okno dialogowe podczas usuwania z kosza
ukryj dysk c: w Eksploratorze Windows
zabroń dostępu do Harmonogramu zadań, Wiersza poleceń, Edytora rejestru
dodaj 3 programy, które system Windows uruchomi automatycznie podczas
logowania się użytkownika
w oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows (które jest wyświetlane po
naciśnięciu klawiszy Ctrl+Alt+Del) usuń Menadżera zadań, Zablokuj komputer i Zmień
hasło
zmniejsz rozmiar profilu użytkownika do 200MB, ustaw powiadamianie o
przekroczeniu limitu co 1 minutę

