
System Windows 
 
W konsoli należy wprowadzić polecenie mmc. Służy ono do aktywowania różnych administracyjnych 
usług, m.in. Zarządzania dyskami. 
Z menu głównego należy wybrać opcję: Console Root/Add Snap-in 
Disk Menagement (Zarządzanie dyskami) 
Edit Virtual Machine Settings 

Można wybrać typ dysku SCSI (Obecnie częściej spotykamy IDE), stworzyć nowy wirtualny dysk 
Z tego poziomu można podpiąć rzeczywisty dysk twardy by go testować (use a phisical disk). 
Nie alokować całego dysku na raz ale wybrać opcję zapisywania w pojedynczym pliku (Store virtual 
disk as a single file) 
Po podpięciu czterech dysków należy je podpisać, ale pozostawić jako Basic (nie Dynamic). 
Tworzymy cztery partycje Primary (4 to maksymalna ilość, ponieważ dawniej Microsoft nie 
przewidywał, że będzie potrzebne więcej. Jest jednak furtka: jeśli stworzymy jeden dysk rozszerzony, 
to będzie dalej możliwość tworzenia kolejnych dysków) 
Po utworzeniu dysków, należy je przekształcić na dynamiczne i wtedy klikając prawym przyciskiem 
myszki na dysku mamy możliwość wyboru typu volumenu. 
Simple volume – pojedynczy dysk  
Spanned volume – rozszerzony dysk, może się nie kończyć tylko możemy go rozszerzyć na następny 
dysk twardy ale z jedną literką 
Stripped volume – też działamy na dwóch dyskach twardych i równocześnie na nich są zapisywane 
danerównoczesny zapis na dwóch dyskach twardych, ale w taki jakby sposób paskowany. 
Mirored Volume  - RAID 1 – zapisujemy na dwóch dyskach to samo i jeden jest back-up 
RAID 5 Volume – najbardziej zaawansowany  
 
Wybieramy RAID 1 i do tego celu musimy wybrać kolejny dysk (co najmniej 2). 
Aby sprawdzić działanie tego systemu zachowującego dane, należy najpierw zapisać coś na 
utworzonym dysku, potem zamknąć system. W panelu Vmware usunąć dysk, na którym zapisane 
zostały pliki i ponownie uruchomić system. 

W eksploratorze nie zauważymy żadnych zmian i dalej będzie określona zawartość, ale fizycznie 
będziemy korzystać z powierzchni drugiego dysku, który był wybrany na kopię danych w RAID-ie 
 
W konsoli można też wybrać inne usługi, np. 
Event Viewer 
- zdarzenia związane z pracą systemu operacyjnego – można zobaczyć co jest przyczyną błędu w 
działąniu systemu; 
- security – zdarzenia związane z działaniem haseł 
- aplication – dane związane z działaniem własnych programów 
 
Services 
zdarzenia związane np. z drukarką (spooler) 
 
msinfo32 – informacje o komputerze 

programy ze strony sysinternals 
regmon – monitor rejestru działający w czasie rzeczywistym. Pokazuje, która aplikacja modyfikuje 
rejestr. Możliwe jest też zobaczenie, które klucze w rejestrze się zmieniają. 
virustotal – serwis online, gdzie można wysłać plik i sprawdzić czy to nie jest wirus 
norton security – działa podobnie 
privox -  
Tablica smart – informuje na temat stanu dysku twardego. 
 

Jak dysk twardy nie startuje w ogóle to najlepiej go włożyć do lodówki. 
 
DD – dysk duplicate – klonowanie dysku i jest szansa, żeby jeszcze skorzystać z danych. 
(również komenda w linuxie). 
 
hddb Hard disk Database – narzędzie do wyszukiwania plików, przechowywanie informacji o plikach 
 
Jest dobra strona, w której można znaleźć wiele ciekawych programów narzędziowych do różnych 
systemów:  
https://www.majorgeeks.com lub www.sysinternals.com  lub http://www.snapfiles.com/ 

https://www.majorgeeks.com/
http://www.sysinternals.com/


W katalogu na dysku D/Wirtualna Maszyna/Win7/Share/SysInternalsSuite – w tym katalogu jest 
sporo małych programików obługujących system, np.  
Autoruns – plik który może pomóc w ustaleniu, który plik się otwiera przy otwarciu systemu. 
Disk2vhd – oprogramowanie, które umożliwia transformacje bieżącego dysku twardego na maszynę 
wirtualną VirtualBoxa. Można zwirtualizować dysk na maszynę. 
 
Usługi pod Win i demnoy w linuxie – oprogramowanie służące do utrzymania funkcjonowania całego 

systemu, np. Bufor wydruku jest w tle i nasłuchuje czy drukarka ma coś do wysłania czy nie ma i 
dlatego wiele z tych usług po prostu można wyłączyć 
(uruchomienie: w polu Wyszukaj programy i pliki wystarczy wpisać usługi i tam np. typ 
uruchomienia. 
 
Tworzenie katalogu na dysku C i utworzenie w nim nowej partycji z innego dysku. 
 
Uruchamiamy menagement Console (mmc) 
Wybieramy przystawkę: Usługi. W trybie rozszerzonym można tam poczytać o działaniu niektórych 
usług i można je wyłączyć. 
Można wykonać tzw. profile pracy i w zależności od uruchomienia danego profilu, można pracować 
na takim komputerze. 
 
DHCP – jakie ma sobie przydzielić IP – odbiera dynamiczne adresy Ipi nie będzie aktualizacji DNS. 
 
Aby w wmvare uruchomić zewnętrzny program, np. procexplorer (procexp.exe), należy zmapować 
dysk. By to było możliwe należy wykonać następujące czynności:  
- wybrać Centrum udostępniania i sieci (wystarczy wpisać tę nazwę w polu wyszukiwania plików i 
folderów), następnie kliknąć: Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania i następnie włączyć 
odnajdywanie sieci. 
- podpiąć się pod zewnętrzny serwer: Player/Manage/VirtualMachineService/Opcje/Share’owane 
foldery (na moim VM: VM/Settings/Options/Shared Folders potem należy odblokować Folder sharing 

(Enabled until next power off or suspend), kliknąć przycisk Add 
- wejść na komputer, wybrać opcję Mapuj dysk sieciowy, kliknąć na sieci i wybrać poszukiwany 
folder na dysku. 
 
Uruchomić procexp 
 
z tego poziomu można wybrać Options/VirusTotal.com, gdzie można sprawdzić, czy plik nie jest 
wirusem (klikając na numerze w kolumnie VirusTotal) 
 
 
Uruchomić Autoruns – które programy są uruchomione i w którym miejscu (na autoruns klikamy 
prawym przyciskiem – jako administrator) 
 
 

Dodajemy przystawkę Zarządzanie użytkownikami i grupami 
Po wejściu jest możliwość stworzenia grup i użytkowników, a następnie przypisania użytkowników do 
grup. 
Jak nie wiemy, jak się nazywają to można ich znaleźć wybierając zakładkę zaawansowane/Znajdź 
teraz. Aby dodać użytkownika do grupy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na grupie i 
wybrać zakładkę dodaj. 
Tworzymy na dysku twardym katalog Sprawdziany; prawy przycisk 
myszy/Właściwości/Zabezpieczenia 

Prawo odmawiania jest bardiej znaczące niż prawo zezwalania, dlatego  po kliknięciu prawym 
przyciskiem i wybraniu właściwości (na Sprawdziany) następnie 
Zabezpieczenia/Zaawansowane/Zmień uprawnienia, można dodać grupę czy użytkownika np. grupę 
studenci i odmówić im dostępu (dodajemy przez Zaawansowane/Znajdź teraz) 
Można też wyłączyć opcję: Dołącz uprawnienia dziedziczone z tego obiektu nadrzędnego 
Po przelogowaniu się można sprawdzić, do czego, kto ma dostęp. 
 
 
Ciekawa zakładka jest Inspekcja, Można sprawdzić, czy użytkownik próbował dostać się do naszego 
katalogu (Trzeba to ustawić). 
 



Zmiana parametrów haseł 
Aby można zmienić parametry haseł, należy dodać z mmc (konsoli):  
- konfiguracja i analiza zabezpieczeń; 
- szablony zabezpieczeń. 
Klikając prawym przyciskiem myszy na Szablonach zabezpieczeń, należy wybrać Otwórz i następnie 
na ścieżce do szablonów ponownie kliknąć:  
prawy przycisk/nowy szablon – następnie wprowadzić nazwę szablonu i znowu kliknąć na ścieżce 

prawym przyciskiem myszy, wybrać:  Otwórz i kliknąć na nazwie zapisanego szablonu. 
Chcąc zmienić domyślne ustawienia zasad wprowadzania haseł, należy wybrać: Zasady 
konta/Zasady haseł. 
Klikając na poszczególnych zasadach haseł można zmianiać ich ustawienia. 
Następnie należy stworzyć bazę danych, która będzie miała informację o zabezpieczeniach na koncie 
komputera. Aby to uczynić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Konfiguracja i analiza 
zabezpieczeń, otworzyć bazę danych, zapisać ją pod określoną nazwą. 
Po kolejnym kliknięciu prawym przyciskiem myszy, wybrać Importuj szablon i następnie: Analizuj 
komputer teraz. 
Po wybraniu zasad haseł pojawią się trzy kolumny: Zasady, Ustawienie bazy danych, Ustawienia 
komputera. Dzięki temu można porównać zasady. Gdyby na komputerze lokalnym były inne to obok 
ikonki zasady pojawi się czerwony krzyżykm sugerujący dostosowanie do ogólnych zasad z 
szablonu. 
 
Aby zmienić ustawienia lokalnego komputera na zasady określone w szablonie należy wybrać opcję z 
menu kontekstowego: Konfiguruj komputer teraz. Po tej oopcji ustawienia komputera powinny się 
zgadzać z ustawieniami szablonu. 
 
Zarządzanie dyskami – wprowadzanie zawartości innego dysku do katalogu na dysku C: 
Po dodaniu dysku w Vmware należy ptworzyć system, uruchomić konsolę i wybrać przystwkę: 
zarządzanie dyskami. Po wybraniu pojawi się okno z pytaniem o sposób inicjowania dysku:  
MBR (Główny rekord rozruchowy) – umożliwia stworzenie tylko czterech partycji podstawowych lub 

trzech podstawowych i pozostałych rozszerzonych (starszy) 
GPT (Tabela partycji GUIID) – nowszy format – informacja, gdzie znajdują się partycje dysku, 
zalecane dla większych dysków. 
Następnie należy utworzyć na tym nowym dysku jeden wolumin prosty. 
Utworzyć na dysku C jeden pusty katalog, przejść do zarządzania dyskami, utworzyć kolejną 
partycję, ale w jednym z okien kreatora zamiast przypisywać dyskowi określoną literę dysku, 
wybrać:  
Zainstaluj w następującym pustym folderze systemu plików NTFS. 
Ilość miejsca wolnego na dysku C: się nie zmieni. Wszystko będzie zapisywane na innym dysku, 
którego partycję przypisano do katalogu na dysku C:  
 
Dziennik zdarzeń 
Informacje o błędach i ostrzeżeniach można uzyskać po podpięciu przystawki: Podgląd zdarzeń. 
 

Monitor wydajności (przystawka) 
Można np. wybrać sobie za pomocą „+” czas procesora czy czas użytkownika 
 
Można zbierać informacje o określonych godzinach, ale najpierw trzeba zdefiniować moduł zbierania 
danych. Jest on w tej samej przystawce i nazywa się: Zestaw modułów zbierających 
dane/Zdefiniowany przez użytkownika. 
Prawy przycisk myszy/Nowy/Zestaw modułów zbierających dane/nazwa naszego szablonu/na 
podstawie szablonu/System Performance/ 

Jeśli pociecha korzysta z internetu, to wypada poszukać stopień wykorzystania sieci w danym czasie. 
Po ustawieniu usług, prawym przyciskiem myszy na naszym szablonie można uruchomić Włąściwości 
i ustawić harmonogram. Wybierając menu kontekstowe można także uruchomić i wyłączyć to 
monitorowanie.  
W Raportach można sprawdzić co dany użytkownik w danym czasie robił.  
 
sysinternals sigverif 
sha 512 
sha256 
 
gpedit.msc narzędzie do administracji zadsad grupowych 



Przygotowanie komputera dla użytkowników (Windows):  
 
1. Podpięcie dodatkowych dysków 

 
 
 
2. Wprowadzenie zawartości jednego z dysków do katalogu na dysku C:/Systemy_win (przystawka 
Zarządzanie dyskami)  

 



3. Utworzenie RAID 1 

 
 
4. Utwoorzenie Grup i przypisanie do nich użytkowników: Przystawka: Użytkownicy i grupy lokalne 
Grupa: Grupa_systemy_win i użytkownicy: Systemowy1, Systemowy2, Systemowy3 

 



5. Nadanie uprawnień dla grupy do katalogu Systemy_win 

 
 
6. Skonfigurowanie inspekcji dla katalogu Systemy_win  

 
 
 



 
7. Odmowa dostępu dla Grupy: Grupa_systemy_win do katalogu sprawdziany 

 
 
8. Efekt u jednego z użytkowników (dwa zrzuty): 

 
 



 
 
9. Zmiana parametrów i haseł: (przystawki: konfiguracja i analiza zabezpieczeń; szablony 
zabezpieczeń). 
- utworzenie szablonu: Szablon_systemy i nadanie zasad dla hasła 

 
 



10. Tworzenie bazy danych, import szablonu i Analiza komputera – aktualizacja zasad na bazie 
szablonu 

 
 
11. Konfigurowanie zestawu modułów zbierających dane (przystawka: Monitor wydajności) 

 
 
 


