Zmiana hasła
Na samym początku musimy zaopatrzeć się w program PuTTy, za pomocą
którego zalogujemy się na konto studenckie – serwer konto. Program PuTTy zapewni
nam szyfrowanie połączenia z serwerem, dzięki czemu mamy pewność, że nasze
hasło nie zostanie podsłuchane.
PuTTy to plik wykonywalny, co znaczy że nie trzeba go instalować. Wystarczy go
ściągnąć z internetu i uruchomić.




Włączamy naszą ulubioną przeglądarkę internetową (w moim przypadku jest
to Opera), ale może to być tak samo Internet Explorer, Mozilla, czy FireFox.
Wchodzimy na wyszukiwarkę Google wpisując adres www.google.pl w pasku
adresu.
W wyszukiwarce wpisujemy słowo kluczowe putty.



Wchodzimy na pierwszą stronę, którą wyświetli nam przeglądarka, czyli na
pierwszą stronę skojarzoną ze słowem PuTTy.



Gdy już znajdziemy się na stronie programu PuTTy, wyszukujemy napis
Download



Klikamy w Download.
Zjeżdżamy niżej, mniej więcej o 1/3 strony.
Zobaczymy program PuTTy i różne dodatki. Nas interesuje jednak putty.exe,
tak więc klikamy na niego








Pokaże się okno zapisu na dysk twardy. Klikamy zapisz i wskazujemy, gdzie
plik ma być ściągnięty. Najlepiej ściągnąć go na pulpit, albo w inne łatwo
dostępne miejsce.
Gdy program zostanie pobrany, uruchamiamy go. Pokaże się nam okno:



3 najważniejsze pola zostały oznaczone przez czerwony okrąg.
1. Host Name (or IP address) – w tym polu wpisujemy adres serwera
WSInf, czyli bydgoszcz.wsinf.edu.pl
2. Port – domyślnie powinien to być 22. Jeśli jednak z jakiegoś powodu
będzie tam wpisana inna liczba, proszę zmienić ją na 22.
3. SSH - Jeśli jakakolwiek inna opcja będzie zaznaczona, należy zmienić ją
na SSH. Oznacza to, że połączenie będzie szyfrowane i nikt nie będzie mógł
podejrzeć naszego hasła.




Po wykonaniu powyższych czynności, klikamy na Open.
Pojawi się nam okienko (widoczne poniżej), z pytaniem, czy wygenerować
klucz szyfrujący SSH. Odpowiadamy twierdząco.



Po chwili ujrzymy napis login as: Wpisujemy w tym miejscu naszą nazwę
użytkownika i klikamy enter



Następnie zostaniemy zapytani o hasło do naszego konta.



Wpisujemy hasło i klikamy enter. Uwaga: W momencie wpisywania hasła, nie
będą wyświetlane żadne literki, ani gwiazdki, także po wpisaniu hasła, nic się
nie pojawi na ekranie.
Ujrzymy „ekran powitalny” serwera szkolnego. Należy uważnie przeczytać
wiadomość powitalną





Wpisujemy passwd i klikamy enter



Zostaniemy poproszeni o podanie starego hasła, czyli tego samego, które
podawaliśmy logując się na konto studenckie. Wpisujemy je i zatwierdzamy
enterem.
W następnej kolejności należy wpisać nowe hasło, którym będziemy
posługiwać się od tej pory.







Po wpisaniu nowego hasła i zatwierdzeniu go enterem, zostaniemy poproszeni
o powtórzenie nowego hasła (na wypadek popełnienia błędu). Powtarzamy je i
zatwierdzamy enterem.
Wychodzimy z programu wpisując exit.

Od tej chwili możemy logować się na konto studenckie przy użyciu nowego hasła.

Uwagi dotyczące haseł:






Hasło musi zawierać od 8 do 127 znaków
Powinno składać się z wielkich i małych liter
Powinno zawierać w sobie kombinacje cyfr i znaków specjalnych: !@#$%^&*
Nie może zawierać polskich znaków diaktrycznych: ąęćźżłóń
Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika

Gdy wybrane hasło będzie zbyt krótkie, lub zbyt łatwe do odgadnięcia, ujrzymy
komunikat jak poniżej

Bad password: too short – oznacza hasło zbyt krótkie
Bad password: a palindrome - oznacza hasło złożone z tych samych liter
Bad password: too weak – oznacza, że hasło jest zbyt proste
W takiej sytuacji należy wybrać ponowić procedurę zmiany hasła, unikając
popełnionego poprzednio błędu.

