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Własna chmura - instalacja

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

2. Wypakuj pliki do katalogu owncloud.
3. Korzystając z dowolnego klienta FTP (np. FileZilla) 

zaloguj się na serwerze lamp.ii.us.edu.pl za pomocą 
danych podanych przez prowadzącego.

4. Wgraj katalog owncloud do katalogu public_html na 
serwerze.

5. Postępuj zgodnie z 
https://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manua
l/installation/installation_wizard.html aby 
zainstalować chmurę. Wybierz bazę SQLite.
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https://owncloud.org/install/
https://doc.owncloud.org/server/8.0/admin_manual/installation/installation_wizard.html


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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Test odzyskiwania danych

• Proszę pobrać i zainstalować na wirtualnej 
maszynie program MiniTool® Power Data 
Recovery Free Edition -
http://www.powerdatarecovery.com/

• Stwórz na dysku C:\ katalog oraz plik tekstowy z 
dowolnym zdaniem jako zawartością.

• Usuń bezpowrotnie cały katalog.
• Stwórz na dysku C:\ inny plik tekstowy z losową 

zawartością i również go usuń.
• Uruchom program MiniTool Power Data Recovery

Free Edition.
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http://www.powerdatarecovery.com/power-data-recovery.html
http://www.powerdatarecovery.com/


Wybierz Undelete Recovery
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Wybierz dysk i przycisk Recover
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Wybierz katalog do odzyskania i zapisz
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Odzyskiwanie hasła - ophcrack

• Wejdź na stronę 
http://ophcrack.sourceforge.net/download.php?type=ophc
rack oraz pobierz i zainstaluj na wirtualnej maszynie 
program ophcrack-win32-installer-3.6.0.exe

• Podczas instalacji zaznacz „Download and Install Free Vista 
Tables”
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http://ophcrack.sourceforge.net/download.php?type=ophcrack
http://sourceforge.net/projects/ophcrack/files/ophcrack/3.6.0/ophcrack-win32-installer-3.6.0.exe/download


Wybierz Load / PWDUMP file

• Pobierz i wczytaj plik pod adresem 
www.tomaszx.pl/materialy/haslo_do_złamania.txt
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Wybierz Tables i przycisk Install

10

Wskaż 
katalog 
C:\Program 
Files 
(x86)\ophcra
ck\tables\
vista_free



Sprawdź, czy zainstalowano tablicę 
poprawnie
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Naciśnij Crack
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