
Laboratorium – Szyfrowanie i własna chmura

Technologia informacyjna



Szyfrowanie

1. Zaszyfruj tekst jawny „Ala ma kota” szyframi:

• Cezara – Klucz + 5

• ROT13

• Atbash

• Kwadrat

• Płotkowym – Wysokość płotu 3

• Plaifara – Klucz Muzyk



True Crypt

1. Stwórz w edytorze tekstowym dokument mówiący coś 
miłego o koledze/koleżance obok. Nie pokazuj jemu/jej 
tego tekstu. Zamiast tego zaszyfruj go tworząc kontener za 
pomocą programu True Crypt. Następnie wymyśl zagadkę 
dotyczącą hasła i przekaż zagadkę oraz kontener 
koledze/koleżance. Jego/jej zadaniem jest odgadnąć hasło 
i wydobyć zaszyfrowany dokument.

2. Stwórz dwa dokumenty tekstowe o różnej treści. 
Następnie wykorzystując program True Crypt utwórz 
kontener zawierający ukryty wolumem (tak by jeden z 
plików pozostał na nim ukryty) a drugi był szyfrowany 
standardową metodą. Następnie prześlij zaszyfrowany 
kontener sąsiadowi by sprawdził co się dzieje po wpisaniu 
obu haseł.
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Własna chmura - instalacja

1. Ściągnij i zainstaluj serwer http+php+mysql Wamp Sever 2.X 
http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper
– Przy instalacji pamiętaj by zainstalować wcześniej Visual Studio 2012 VC 11 

vcredist_x64/86.exe dostępny z tej samej strony.
– Jeżeli nie masz uprawnień administratora ściągnij Z-Wamp 

http://zwamp.sourceforge.net/

2. Pobierz pliki instalacyjne (archiwum .zip) własnej chmury OwnCloud -
https://owncloud.org/install/

3. Uruchom Wamp Server i upewnij się, że ikona w zasobniku 
systemowym nie świeci na czerwono. Do strony internetowej odwołuj 
się przez adres http://localhost

4. Postępuj zgodnie z 
https://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manual/installation/install
ation_wizard.html aby zainstalować chmurę. Pliki instalacyjne wypakuj 
do ścieżki C:\wamp\www. Wybierz bazę SQLite.
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Własna chmura - zadania
1. Dodaj nowego użytkownika
2. Wgraj do chmury nowe pliki przez interfejs WWW
3. Dodaj dwa nowe kontakty i kilka zakładek
4. Sprawdź działanie galerii zdjęć. Załącz pokaz slajdów.
5. Dodaj wydarzenie całodniowe oraz inne o określonej godzinie w 

kalendarzu.
6. Jeżeli masz uprawienia administratora ściągnij i zainstaluj klienta 

do synchronizacji https://owncloud.org/install/#install-clients
(Desktop Clients). Ustaw w nim ścieżki do katalogów których 
zawartości mają być synchronizowane i przetestuj działanie 
klienta

7. Jeżeli sieć na to pozwoli, spróbuj udostępnić wybrane pliki 
koledze/koleżance 

8. Jeżeli sieć na pozwoli, przekaż dane do logowania 
koledze/koleżance, której zadaniem jest przekonfigurować klienta 
by pliki były z jego chmury synchronizowane.
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