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Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku
W tym podręczniku zawarte są szczegółowe informacje dotyczące instalacji oraz
pracy z programem DeviceLock. Przeznaczony jest on dla administratorów,
specjalistów do spraw bezpieczeństwa oraz innych specjalistów IT których zadaniem
jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.
Ten podręcznik zawiera pewną podstawową wiedzę z zakresu systemów Microsoft
Windows oraz pracy sieciowej a także z zakresu tworzenia sieci lokalnych (LAN).

Konwencje
W tabeli poniżej ujęte zostały konwencje użyte w tym podręczniku.
KONWENCJA

OPIS

Tekst
pogrubiony

Reprezentuje elementy interfejsu użytkownika takie jak menu i
polecenia, nagłówki pól dialogowych oraz opcje.

Tekst pochylony

Jest używany dla komentarzy.

Niebieski tekst

Reprezentuje odsyłacze.

Informacja

Jest używany do przedstawienia dodatkowych informacji.

Uwaga

Jest używany do powiadomienia o możliwych problemach.

Zalecenie

Jest używany do przedstawienia zaleceń.

Znak plus (+)

Jest używany do oznaczenia kombinacji przycisków, które należy
kliknąć jednocześnie.
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Wstęp
Informacje ogólne
Zapobieganie nieuprawnionemu pobieraniu oraz wysyłaniu danych i oprogramowania
jest bardzo ważnym aspektem ochrony i zarządzania firmową siecią komputerową.
Tradycyjnym rozwiązaniem jest fizyczne zablokowanie napędu dysków elastycznych.
DeviceLock eliminuje konieczność fizycznego zablokowania urządzeń, a ponadto jego
użytkowanie dostarcza wielu innych korzyści.
DeviceLock jest łatwy w instalacji. Umożliwia on administratorom stały, zdalny
dostęp do komputera. Administrator komputera lub domeny może zezwolić
użytkownikom na dostęp do napędów dysków elastycznych, napędów CD-ROM,
innych napędów nośników wymiennych, napędów taśm, urządzeń WiFi i Blootooth,
USB, FireWire, portów podczerwieni oraz portów szeregowych i równoległych.
Obsługiwane są dowolne systemy plików.
NetworkLock, moduł dodatkowy do programu DeviceLock zapewnia kontrolę
komunikacji sieciowej. Administratorzy mogą przyznawać dostęp użytkownikom do
protokołów FTP, HTTP, SMTP, Telnet, komunikatorów sieciowych (ICQ/AOL Instant
Messenger, Windows Live Messenger oraz Windows Messenger, Jabber, IRC, Yahoo!
Messenger, Mail.ru Agent), poczty elektronicznej oraz sieciowych aplikacji
społecznościowych (Gmail, Yahoo! Mail, Hotmail; Facebook, Myspace, LinkedIn,
LiveJournal, Odnoklassniki, Vkontakte, Twitter).
ContentLock, kolejny moduł dodatkowy do programu DeviceLock, wypakowuje i
filtruje zawartość danych kopiowanych na nośniki wymienne oraz urządzenia plug-nplay a także przesyłanych przez sieć. Administratorzy mogą tworzyć reguły
określające, jaka zawartość może być kopiowana i przesyłana.
DeviceLock umożliwia przeprowadzanie audytu aktywności użytkowników pod kątem
wykorzystywania określonego typu urządzeń lub protokołów na lokalnym
komputerze. W oparciu o kontekst zabezpieczeń użytkownika, ta funkcja pozwala na
weryfikację aktywności konkretnego użytkownika lub grupy użytkowników.
DeviceLock wykorzystuje standardowy podsystem raportowania i zapisuje raporty do
systemowego dziennika zdarzeń Windows.
DeviceLock obsługuje shadowing danych - zdolność tworzenia lustrzanej kopii
wszystkich kopiowanych danych na nośniki zewnętrzne, przesyłanych przy użyciu
portów szeregowych i równoległych lub przez sieć. Pełna kopia plików może zostać
zapisana w bazie SQL. Shadowing podobnie jak audyt można definiować per
użytkownik.
Ponadto funkcja data shadowing programu DeviceLock jest kompatybilna z National
Software Reference Library utrzymywaną przez National Institute of Standards and
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Technology (NIST) oraz z Hashkeeper Database stworzoną i utrzymywaną przez U.S.
DOJ National Drug Intelligence Center (NDIC).
Dane rejestrowane przez program DeviceLock mogą być sprawdzane pod kątem
występowania baz danych typu hash databases (zbiór cyfrowych podpisów znanych
danych).
Możliwe jest również utworzenie własnej bazy danych z cyfrowymi sygnaturami
(obsługiwane są SHA-1, MD5 oraz CRC32) krytycznych plików a następnie użycie jej
do śledzenia. Na przykład: można śledzić, którzy użytkownicy kopiują pliki
zabezpieczone sygnatrami, kiedy te pliki są kopiowane oraz przy użyciu jakich
urządzeń.
W celu uzyskania inormacji dotyczących metod użycia baz danych typu hash w
połączeniu z programem DeviceLock należy skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji dotyczących baz danych typu hash oraz ich przykładów można
znaleźć na stronie internetowej National Software Reference Library’s:
http://www.nsrl.nist.gov.
Ponadto DeviceLock zapewnia natychmiastowe wyszukiwanie tekstu w plikach
shadowingu oraz logach audytu zapisanych w centralnej bazie danych. DeviceLock
umożliwia automatyczne rozpoznawanie, indeksowanie, wyszukiwanie i wyświetlanie
dokumentów w wielu formatach takich jak: Adobe Acrobat (PDF), Ami Pro, Archives
(GZIP, RAR, ZIP), Lotus 1-2-3, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Works, OpenOffice (dokumenty, broszury oraz
prezentacje), Quattro Pro, WordPerfect, WordStar oraz wielu innych.
Poza standardową metodą zarządzania uprawnieniami DeviceLock oferuje również
bardziej zaawansowany mechanizm - uprawnienia i ustawienia mogą być
modyfikowane i rozsyłane przy użyciu Group Policy w domenie Active Directory.
Ścisła integracja z Active Directory stanowi bardzo ważną funkcję programu
DeviceLock. Ułatwia ona programowi DeviceLock zarządzanie uprawnieniami oraz
rozsyłaniem w przypadku dużych sieci i jest bardziej wygodna dla administratorów
systemów.
Integracja z Active Directory eliminuje potrzebę instalacji dodatkowych aplikacji
innych producentów do centralnego zarządzania i rozsyłania. DeviceLock nie wymaga
instalacji swojej odmiany serwerowej do kontroli całej sieci wykorzystując do tego
celu standardowe funkcje zawarte w Active Directory.
DeviceLock składa się z trzech elementów: agenta (DeviceLock Service), serwera
(DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security Server) oraz konsoli
zarządzającej (DeviceLock Management Console, DeviceLock Group Policy Manager
lub DeviceLock Enterprise Manager).
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1. DeviceLock Service jest głównym elementem DeviceLock. Usługa DeviceLock
Service instalowana jest na każdym systemie klienckim oraz uruchamiana jest
automatycznie i zapewnia ochronę urządzeń i sieci na maszynie klienckiej i jest
niewidoczna dla użytkowników lokalnych komputera.

User

Device or Network

DeviceLock Service

DeviceLock Settings

DeviceLock Service
(user-mode)

DeviceLock Driver
(kernel-mode)

DeviceLock Administrator

2. DeviceLock Enterprise Server jest opcjonalnym elementem do centralnego
zbierania i przechowywania danych typu shadow data oraz logów audytu. Do
przechowywania danych DeviceLock Enterprise Server wykorzystuje MS SQL Server.
Można zainstalować wiele serwerów DeviceLock Enterprise Server w celu rozłożenia
obciążenia w sieci.
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DeviceLock Service

DeviceLock Service

DeviceLock Service

SQL Server

DeviceLock Service

SQL Server
DeviceLock Enterprise Server

DeviceLock Enterprise Server

DeviceLock Management Console (MMC snap-in)

DeviceLock Content Security Server jest modułem dodatkowym zawierającym Search
Server pozwalający na natychmiastowe wyszukiwanie tekstu w plikach shadowingu
oraz innych logach zapisanych na serwerze DeviceLock Enterprise Server. W celu
uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Informacje o
DeviceLock Content Security Server.”
3. Konsola zarządzająca stanowi interfejs wykorzystywany przez administratorów
systemów do zdalnego zarządzania każdym systemem zawierającym agenta
DeviceLock Service. DeviceLock oferuje trzy różne konsole zarządzające: DeviceLock
Management Console (the MMC snap-in), DeviceLock Enterprise Manager oraz
DeviceLock Group Policy Manager (integruje się z Windows Group Policy Editor).
DeviceLock Management Console używana jest również do zarządzania serwerem
DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security Server.
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DeviceLock management consoles

Network

DeviceLock Administrator

DeviceLock Service

DeviceLock Service
DeviceLock Management Console (MMC snap-in)
DeviceLock Enterprise Manager

Remote Procedure
Call (RPC)

DeviceLock Service

DeviceLock Group Policy Manager
(Windows GPO Editor)

Policy
Active Directory
Domain Controller

DeviceLock Service

Zarządzanie kontrolą dostępu do urządzeń i
protokołów
Kontrola dostępu do urządzeń funkcjonuje w następujący sposób: Przy każdej próbie
uzyskania przez użytkownika dostępu do urządzenia, DeviceLock przetwarza to
żądanie na poziomie jądra systemu operacyjnego. W zależności od typu urządzenia
oraz interfejsu połączenia (np: USB), DeviceLock sprawdza uprawnienia użytkownika
na odpowiedniej liście kontrolnej Access Control List (ACL). Jeżeli użytkownik nie
posiada uprawnień dostępu do tego urządzenia zwracany jest błąd “access denied”
(brak dostępu).
Weryfikacja dostępu może mieć miejsce na trzech poziomach: na poziomie interfejsu
(port), na poziomie typu oraz na poziomie zawartości pliku. Niektóre urządzenia
sprawdzane są na każdym poziomie, natomiast inne tylko na jednym poziomie interfejsu (port) lub typu.
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USB Flash

User

Drive (Device)

Interface (port) Level
NO

NO

NO

Is User in “USB port”
permissions list (DACL)?

Is Device In “USB White List”
for User?

Is “Access control for
USB storage devices“
unchecked in “Security
Settings”?

YES

YES

Is “Control as Type“
unchecked in “USB
White List”?

NO

YES

YES

Type Level
NO

Is User in “Removable“
permissions list (DACL)?

YES

File Content Level

NO

Is User allowed to access this
file’s content in “ContentAware Rules”?

YES

Access Denied

YES

Is User denied to access this
file’s content in “ContentAware Rules”?

NO

Access Allowed
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Rozważmy sytuację podłączania napędu USB flash przez użytkownika do portu USB.
DeviceLock sprawdzi najpierw czy port USB jest otwarty czy zablokowany na
poziomie interfejsu. Następnie z uwagi na fakt, że system Windows wykrywa napęd
USB flash, jako urządzenie wymienne, DeviceLock sprawdzi również uprawnienia na
poziomie typu (Removable). W końcu DeviceLock sprawdzi także uprawnienia na
poziomie zawartości pliku (Content-Aware Rules). Dla kontrastu skaner USB zostanie
również sprawdzony na poziomie interfejsu (port USB), ponieważ DeviceLock nie
odróżnia skanerów na poziomie typu.

User

USB Scanner (Device)

Interface (port) Level
NO

Is “Access control for
USB scanners”
unchecked in “Security
Settings”?

NO

YES

YES
Is Device In “USB White List’?

NO

Is User in “USB port”
permissions list (DACL)?

YES

Access Denied

Access Allowed

Dostępne są dodatkowe ustawienia Security Settings przy użyciu których można
wyłączyć kontrolę dostępu do określonych klas urządzeń (np: wszystkich drukarek
USB) natomiast inne urządzenia nadal pozostaną pod kontrolą. Jeżeli urządzenie
należy do klasy, dla której wyłączono kontrolę, DeviceLock umożliwia na wszystkie
żądania podłączenia tego urządzenia na poziomie interfejsu (port).
Ponadto DeviceLock obsługuje również białe listy określonych urządzeń. Innymi
słowy mówiąc można wyłączać dostęp tylko określonym urządzeniom (np: określonej
drukarce USB).
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Informacja: Jeżeli dostęp do urządzenia jest zabroniony na poziomie interfejsu (port),
DeviceLock nie sprawdza uprawnień na poziomie typu. Jednakże, jeżeli na poziomie interfejsu
(port) dostęp jest dozwolony, DeviceLock sprawdza również uprawnienia na poziomie typu.
Użytkownik może podłączyć urządzenie tylko, gdy dostęp jest dozwolony na obu poziomach.

Kontrola dostępu do protokołów funkcjonuje w następujący sposób: Przy każdej
próbie uzyskania dostępu przez użytkownika do zdalnego zasobu sieciowego,
DeviceLock przetwarza to żądanie na poziomie jadra systemu operacyjnego i
sprawdza uprawnienia użytkownika na odpowiedniej liście kontrolnej Access Control
List (ACL). Jeżeli użytkownik nie posiada uprawnień dostępu do tego protokołu
zwracany jest błąd "access denied" (brak dostępu).
Informacja: Ustawienia kontroli dostępu dla sieci społecznościowych oraz poczty internetowej
mają wyższy priorytet niż ustawienia kontroli dostępu HTTP. Przykładowo, jeżeli użytkownicy
posiadają dostęp do Gmaila lecz nie posiadają dostępu do protokołu HTTP to niezależnie od
tego mogą uzyskać dostęp do usługi.

Weryfikacja dostępu może wystąpić na dwóch poziomach: na poziomie protokołu
oraz na poziomie zawartości danych. Wszystkie połączenia sieciowe za wyjątkiem
połączeń Telnet są weryfikowane na obu poziomach.
Rozważmy sytuację, gdy użytkownik łączy się z siecią społecznościową. DeviceLock
sprawdzi najpierw czy sieć społecznościowa jest otwarta czy zablokowana na
poziomie protokołu. Następnie DeviceLock sprawdzi również uprawnienia na poziomie
zawartości danych (Content-Aware Rules).
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Social
Network
(Resource)

User

Protocol Level
NO

NO

Is User in “Social Networks”
permissions list (DACL)?

Is Resource In “Protocols
White List” for User?

YES

YES

Data Content Level

NO

Is User allowed to access this
data content in “ContentAware Rules”?

Access Denied

YES

YES

Is User denied to access this
data content in “ContentAware Rules”?

NO

Access Allowed

Ponadto DeviceLock obsługuje białe listy protokołów. Dzięki białym listom protokołów
można wyłączać kontrolę dostępu dla połączeń o określonych parametrach (na
przykład połączenia HTTP dla określonych hostów i portów).
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Informacje o DeviceLock Content Security Server
DeviceLock Content Security Server to nowy opcjonalny komponent programu
DeviceLock. Zawiera on Search Server, który umożliwia pełne wyszukiwanie
tekstowe zarejestrowanych danych zapisanych na serwerze DeviceLock Enterprise
Server. Te funkcje wyszukiwania ułatwiają i pozwalają na wydajniejsze zarządzanie
rosnącymi danymi w bazach danych serwera DeviceLock Enterprise Server.
DeviceLock Content Security Server zawiera następujące funkcje:
•

Obsługa pełnego wyszukiwania tekstowego. Dzięki funkcji Search
Server, DeviceLock Content Security Server pozwala na natychmiastowe
wyszukiwanie żądanego tekstu w oparciu o różne kryteria wyszukiwania.

•

Elastyczne opcje konfiguracyjne. Dostępna jest obsługa dla wielu różnych
opcji konfiguracyjnych, łącznie z optymalizacją wydajności serwera
DeviceLock Content Security Server dla unikalnej instalacji.

Można użyć pełnego wyszukiwania tekstowego do znalezienia danych, których nie
można znaleźć za pomocą filtrowania danych w przeglądarce raportów.
Funkcjonalność pełnego wyszukiwania tekstowego jest szczególnie przydatna w
sytuacjach, gdy konieczne jest wyszukanie kopii shadow dokumentów w oparciu o ich
zawartość.
Przykład użycia – Ochrona przed wyciekiem poufnych danych
Specjaliści do spraw bezpieczeństwa, którzy chronią poufne dane mogą regularnie
używać Search Servera do prostego wyszukiwania oraz analizowania wszystkich kopii
shadow plików zawierających określone krytyczne dane biznesowe na przykład listy
klientów lub płac. Rekordy raportów skojarzone ze znalezionymi kopiami shadow
pomogą ustalić, kiedy i kto kopiował poufne dane. Dzięki tym informacjom,
specjaliści do spraw bezpieczeństwa mogą podjąć natychmiastowe kroki w celu
uniknięcia prawdopodobnego wycieku danych i ich wyniesienia z firmy.
Można konfigurować i używać serwera DeviceLock Content Security Server przy
użyciu konsoli DeviceLock Management Console.

Zasada działania Search Servera
Search Server wykonuje następujące funkcje:
•

Indeksuje dane DeviceLock Enterprise Server.

•

Uruchamia tekstowe zapytania po zindeksowaniu danych.

Funkcje te są opisane bardziej szczegółowo poniżej.
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Indeksowanie danych serwera DeviceLock Enterprise Server
Indeksowanie to proces dzięki któremu dane tekstowe na serwerze DeviceLock
Enterprise Server mogą być przeszukiwane i odzyskiwane.
Search Server rozpoczyna proces indeksowania automatycznie zaraz po
zdefiniowaniu serwera(ów) DeviceLock Enterprise Server. Proces indeksowania może
się zakończyć utworzeniem lub aktualizacją indeksu pełnotekstowego (full-text).
Dostępny jest jedynie jeden indeks pełnotekstowy (full-text) na Search Server, co
sprawia że zarządzanie jest bardziej wydajen. Indeks pełnotekstowy (full-text)
przechowuje informacje dotyczące określonych słów oraz ich lokalizacji. Podczas
tworzenia lub aktualizacji indeksu, Search Server pomija uciążliwe słowa (takie jak
propozycje, artykuły itp), które nie pomagają w wyszukiwaniu.
Search Server indeksuje wszystkie dane tekstowe z następujących źródeł: Audit Log,
Shadow Log, Deleted Shadow Data Log, Server Log oraz Monitoring Log.
Indeksowanie przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym etapie Search Server
wypakowuje określone słowa z kopii shadow oraz rekorów raportów i zapisuje je w
tymczasowych indeksach dla każdego określonego serwera DeviceLock Enterprise
Server. Dla każdego indeksu tymczasowego Search Server przetwarza 1,000 rekorów
z każdego raportu.
Na drugim etapie, gdy liczba tymczasowych indeksów osiągnie wartość 50 lub
upłynie 10 minut, wszystkie tymczasowe indeksy są łączone w jeden indeks główny
który jest używany do wyszukiwania. Proces łączenia tymczasowych indeksów w
jeden indeks główny nazywany jest scalaniem.
Tworzenie indeksu głównego jest procesem czasochłonnym. Szybkość indeksowania
może się różnić w zależności od typu indeksowanych danych oraz użytego sprzętu.
Generalnie szybkość indeksowania mieści się w przedziale 30 - 120 MB/minutę.
Rozważmy następujący przykład:
•

Dane: 170 GB, zawierające 4,373,004 plików różnego typu (HTML,
dokumenty office, tekst)

•

Czas indeksowania: 24.7 godzin (6.8 GB/godzinę)

•

Rozmiar indeksu: 12% oryginalnego rozmiaru dokumentu

•

Sprzęt: Pentium® 4 Processor 550 (3.40GHz, 800 FSB), 2GB RAM, internal
SATA RAID-0 drives

Wykonywanie zapytań pełnotekstowych
Po zindeksowaniu danych serwera DeviceLock Enterprise Server można uruchomić
zapytania pełnotekstowe. Zapytania te umożliwiają wyszukanie jednego lub kilku
specyficznych słów lub fraz.
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Po uruchomieniu wyszukiwania, Search Server przetwarza zapytanie i zwraca listę
wyników z indeksu spełniających kryterium wyszukiwania. W celu uzyskania bardziej
dokładnych wyników można zastosować filtrowanie. Przykładowo wyniki mogą być
filtrowane według daty lub raportów.
Zapytania pełnotekstowe indeksu są bardzo szybkie i wydajne. Wyszukiwanie
potrzebuje tylko kilka sekund, aby zlokalizować i zwrócić wyniki spełniające
określone kryteria. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących strony
wyników wyszukiwania oraz wyników wyszukiwania należy zapoznać się z sekcją
“Pracy z wynikami wyszukiwania.”

Rozszerzenie funkcjonalności programu
DeviceLock dzięki ContentLock oraz NetworkLock
Oprogramowanie DeviceLock zawiera ContentLock oraz NetworkLock - osobno
licencjonowane komponenty rozszerzające funkcjonalność programu DeviceLock.
Komponenty te instalowane są automatycznie, lecz wymagają osobnej licencji do
działania. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat licencjonowania
komponentów ContentLock oraz NetworkLock należy zapoznać się z sekcją
“Licencjonowanie.”
NetworkLock dodaje wszechstronną kontrolę kontekstową w obrębie komunikacji
sieciowej. Obsługuje on protokół sieciowy niezależny od portu oraz umożliwia
wykrywanie aplikacji, selektywne blokowanie, rekonstrukcję wiadomości i sesji na
podstawie pliku, wypakowywanie danych i parametrów a także rejestrowanie zdarzeń
oraz shadownig danych. NetworkLock kontroluje najbardziej popularne protokoły
sieciowe i aplikacje takie jak: czysta oraz chroniona za pomocą SSL komunikacja
email SMTP (z wiadomościami i załaczniami kontrolowanymi osobno), dostęp
sieciowy oraz inne aplikacje oparte o protokół HTTP łącznie z inspecką zawartości
zaszyfrowanych sesji HTTPS (szczególnie poczty elektronicznej poprzez WWW oraz
aplikacji sieci społecznościowych takich jak Gmail, Yahoo! Mail, Windows Live Mail,
Facebook, Twitter, LiveJournal, itp.), komunikatory (ICQ/AOL, MSN Messenger,
Jabber, IRC, Yahoo! Messenger, Mail.ru Agent), przesyłanie plików z wykorzystaniem
protokołów FTP oraz FTP-SSL a także sesji telnet.
NetworkLock reprezentowany jest w interfejsie użytkownika DeviceLock Management
Console, Service Settings Editor oraz DeviceLock Group Policy Manager przez węzeł
Protocols.

NetworkLock oferuje następujące kluczowe funkcje i zalety:
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•

Protocol access control. Można kontrolować, którzy użytkownicy lub grupy
mogą uzyskać dostęp do protokołów FTP, HTTP, SMTP, Telnet, komunikatorów
(ICQ/AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger oraz Windows
Messenger, Jabber, IRC, Yahoo! Messenger, Mail.ru Agent), poczty
elektronicznej poprzez WWW oraz aplikacji sieci społecznościowych (Gmail,
Yahoo! Mail, Hotmail; Facebook, Myspace, LinkedIn, LiveJournal,
Odnoklassniki, Vkontakte, Twitter) w zależności od czasu oraz dnia tygodnia.

•

Protocols White List. Pozwala na selektywne umożliwanie komunikacji
sieciowej przy użyciu określonych protokołów niezależnie od istniejących
ustawień blokowania protokołów. Biała lista jest najbardziej efektywna w
przypadku scenariuszy typu “least privilege”, gdy użytkownik blokuje ruch na
wszystkich protokołach a następnie dopuszcza ruch który jest wymagany
przez pracowników do wykonywania ich codziennych zajęć.

•

Content-Aware Rules (File Type Detection). Pozwala na selektywnie
zezwalanie lub zabranianie dostępu do plików specyficznego typu
przesyłanych przez sieć. Rozpoznawanie i identyfikacja typów plików bazuje
na zawartości plików. Ten wydajny i niezawodny algorytm umożliwia
prawidłowe identyfikowanie oraz przetwarzanie plików niezależnie od
rozszerzenia pliku. Reguł Content-Aware Rules można również używać do
zezwalania lub zabraniania kopiowania shadow specyficznych typów plików.
Informacja: Aby uzyskać dostep do zaawansowanych funkcji Content-Aware Rules
należy zakupić licencję na moduł ContentLock.

•

Audit and shadowing. Pozwala na śledzenie aktywności uzytkownika pod
kątem wykorzystania specyficznych protokołów oraz umożliwia rejestrowanie
pełnej kopii danych/plików przesyłanych przez sieć.

ContentLock to moduł przeznaczony do monitorowania i filtrowania zawartości, który
rozszerza możliwości funkcji Content-Aware Rules. Dzięki modułowi ContentLock
można nie tylko zezwalać lub zabraniać na dostep do informacji w oparciu o
rzeczywiste typy plików, lecz również tworzyć wzorce wyrażeń regularnych z
warunkami numerycznymi oraz kombinacjami logicznymi kryterów i słów
kluczowych. ContenLock rozpoznaje ponad 80 formatów plików oraz typów danych,
ponadto moduł ContentLock wypakowuje i filtruje zawartość danych kopiowanych na
nośniki wymienne oraz urządzenia typu plug-n-play a także przesyłanych przez sieć.
Dzięki modułowi ContentLock można również filtrować dane shadow w celu uzyskania
informacji niezbędnych dla audytu bezpieczeństwa, badania incydentów oraz jako
dowodów sądowych przed ich zapisaniem w logach Shadow Log. Pozwala to znacznie
zredukować miejsce przechowywania danych oraz obniżyć wymagania
przepustowości sieci do dostarczenia logów shadow do centralnej bazy danych.
ContentLock zawiera następujące kluczowe funkcje i zalety:
•

Kontekstowa kontrola dostępu do dokumentów. Możliwe jest
kontrolowanie dostępu do dokumentów w zależności od ich zawartości. Dzięki
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temu można blokować wyciek cennych danych zezwalając na dostęp do
informacji jedynie autoryzowanym pracownikom.
•

Kontekstowe filtrowanie danych shadow. Można określić, że tylko dane
zawierające cenne informacje będą kopiowane, jako shadow oraz zapisywane
w logach Shadow Log, redukujac tym samym ilość zbędnych danych logów i
upraszczając pracę z plikami logów.

•

Rozszerzona ochrona wielu formatów pliku oraz typów danych. Można
chronić zawartość następujących formatów plików oraz typów danych: Adobe
Acrobat (.pdf), Adobe Framemaker MIF (.mif), Ami Pro (.sam), Ansi Text
(.txt), SCII Text, ASF media files (tylko metadane) (.asf), CSV (Commaseparated values) (.csv), DBF (.dbf), EBCDIC, pliki EML (wiadomosci e-mail
programu Outlook Express) (.eml), Enhanced Metafile Format (.emf), pliki
wiadomości Eudora MBX (.mbx), Flash (.swf), GZIP (.gz), HTML (.htm, .html),
JPEG (.jpg), Lotus 1-2-3 (.123, .wk?), archiwa e-mail MBOX (łącznie z
Thunderbird) (.mbx), archiwa MHT (archiwa HTML zapisywane przez Internet
Explorer) (.mht), wiadomości MIME, pliki MSG (poczta e-mail programu
Outlook) (.msg), pliki Microsoft Access MDB (.mdb, .accdb, łącznie z Access
2007 oraz Access 2010), Microsoft Document Imaging (.mdi), Microsoft Excel
(.xls), Microsoft Excel 2003 XML (.xml), Microsoft Excel 2007 oaz 2010
(.xlsx), Microsoft Outlook/Exchange Messages, Notatki, Kontakty, Spotkania
oraz Zadania, Microsoft Outlook Express 5 oraz 6 (.dbx), Microsoft PowerPoint
(.ppt), Microsoft PowerPoint 2007 and 2010 (.pptx), Microsoft Rich Text
Format (.rtf), Microsoft Searchable Tiff (.tiff), Microsoft Word for DOS (.doc),
Microsoft Word for Windows (.doc), Microsoft Word 2003 XML (.xml),
Microsoft Word 2007 oraz 2010 (.docx), Microsoft Works (.wks), MP3 (tylko
metadane) (.mp3), Multimate Advantage II (.dox), Multimate version 4
(.doc), dokumenty, arkusze i prezentacje programu OpenOffice wersja 1, 2
oraz 3 (.sxc, .sxd, .sxi, .sxw, .sxg, .stc, .sti, .stw, .stm, .odt, .ott, .odg, .otg,
.odp, .otp, .ods, .ots, .odf) (łącznie z OASIS Open Document Format for Office
Applications), Quattro Pro (.wb1, .wb2, .wb3, .qpw), QuickTime (.mov, .m4a,
.m4v), TAR (.tar), TIFF (.tif), TNEF (pliki winmail.dat), Treepad HJT files
(.hjt), Unicode (UCS16, Mac lub Windows byte order lub UTF-8), Visio XML
files (.vdx), Windows Metafile Format (.wmf), WMA media files (tylko
metadane) (.wma), pliki wideo WMV (tylko metadane) (.wmv), WordPerfect
4.2 (.wpd, .wpf), WordPerfect (5.0 i nowsza) (.wpd, .wpf), WordStar wersja
1, 2, 3 (.ws), WordStar wersja 4, 5, 6 (.ws), WordStar 2000, Write (.wri),
XBase (łącznie z FoxPro, dBase oraz inne formaty zgodne z XBase) (.dbf),
XML (.xml), XML Paper Specification (.xps), XSL, XyWrite, ZIP (.zip).

•

Automatyczna ochrona nowych dokumentów. Można automatycznie
zastosować reguły ochrony oparte na zawartości do nowo tworzonych
dokumentów.

•

Metody wykrywania zawartości. Można użyć wielu metod do identyfikacji
cennej zawartości w dokumentach (w oparciu o wyrażenia regularne, słowa
kluczowe oraz właściwości dokumentu).
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•

Centralne zarządzanie zawartością. Reguły Content-Aware Rules tworzone
są w oparciu o grupy zawartości, które umożliwiają centralne definiowanie
typów zawartości dla której przeprowadzana ma być kontrola dostępu.

•

Zdolność do odrzucenia reguł na poziomie typu urządzenia/protokołu.
Można selektywnie zezwalać lub zabraniać na dostep do określonej zawartosci
niezależnie od zdefiniowanych uprawnień na poziomie typu
urządzenia/protokołu.

•

Inspekcja plików w archiwach. Umożliwia wykonywanie głębokiej inspekcji
każdego indywidualnego pliku znajdującego się w archiwum. Używany jest
następujący algorytm inspekcji: Gdy użytkownik dokona próby skopiowania
pliku archiwum na urządzenie lub przez sieć, wszystkie pliki zostaną
wypakowane z archiwum i poddane osobnej analizie w celu wykrycia
zawartości do której dostęp jest zabroniony przez reguły Content-Aware
Rules. Jeżeli reguły Content-Aware Rules zabraniają dostępu do przynajmniej
jednego z plików wypakowanych z archiwum, dostep do archiwum jest
zabroniony dla użytkownika. Jeżeli reguły Content-Aware Rules zezwalają na
dostęp do wszystkich plików wypakowanych z archiwum, dostęp do archiwum
jest możliwy przez użytkownika. Wszystkie pliki archiwum wypakowywane są
do folderu Temp użytkownika System. Standardowo folder systemowy Temp
znajduje się w następującej lokalizacji: %windir%\katalog Temp. Jeśli
DeviceLock Service nie posiada dostępu do folderu Temp, pliki archiwum nie
są analizowane i dostęp do archiwum jest zabroniony tylko gdy jeden z
następujących warunków jest spełniony:
•
•

Zdefiniowano regułę Deny Content-Aware Rule
Uprawnienia dla typu urządzenia lub protokołu zabraniają dostępu

Wszystkie zagnieżdżone archiwa są również wypakowywane i analizowane
jeden po drugim. Pliki archiwum wykrywane są po zawartości a nie po
rozszerzeniu. Obsługiwane są następujące formaty archiwum: 7z (.7z); ZIP
(.zip); GZIP (.gz, .gzip, .tgz); BZIP2 (.bz2, .bzip2, .tbz2, .tbz); TAR (.tar);
LZMA (.lzma); RAR (.rar); CAB (.cab); ARJ (.arj); Z (.z, .taz); CPIO (.cpio);
RPM (.rpm); DEB (.deb); LZH (.lzh, .lha); CHM (.chm, .chw, .hxs); ISO (.Iso);
UDF (.Iso); COMPOUND (.Msi); WIM (.wim, .swm); DMG (.dmg); XAR (.xar);
HFS (.hfs); NSIS (.exe). Archiwa podzielone (lub wielowoluminowe) oraz
chronione za pomocą hasła nie są wypkowywane.
•

Wykrywanie tekstu w grafice. Użycie technologii wykrywania tekstu w
grafice pozwala na klasyfikację wszystkich zdjęć na dwie grupy: zdjęcia
tekstowe (zdjęcia zawierające tekst, na przykład skanowane dokumenty,
zrzuty ekranu dokumentów) oraz zdjęcia bez tekstu (zdjęcia nie zawierające
tekstu) oraz osobną kontrolę dostępu do każdej grupy. Na przykład można
zezwolić określonym użytkownikom na kopiowanie zdjęć bez tekstu na
urządzenia, lecz zabronić im zapisywania zdjęć z tekstem zapobiegając
wyciekowi cennych informacji wraz z plikami zdjęć. Obsługiwane są
następujace pliki graficzne: pliki BMP; Dr. pliki Halo CUT; pliki DDS; pliki EXR;
pliki Raw Fax G3; pliki GIF; pliki HDR; pliki ICO; pliki IFF (za wyjątkiem plików
Maya IFF); JBIG; pliki JNG; pliki JPEG/JIF; format pliku JPEG-2000; JPEG22
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2000 codestream; pliki KOALA; pliki Kodak PhotoCD; pliki MNG; pliki PCX;
pliki PBM/PGM/PPM; pliki PFM; pliki PNG; pliki Macintosh PICT; pliki Photoshop
PSD; pliki RAW; pliki Sun RAS; pliki SGI; pliki TARGA; pliki TIFF; pliki WBMP;
pliki XBM; pliki XPM.
•

Inspekcja grafiki zawartej w dokumentach. Pozwala na wykonywanie
głębokiej inspekcji każdej indywidualnej grafiki zawartej w plikach Adobe
Portable Document Format (PDF), Rich Text Format (RTF) oraz dokumentach
Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx). Wszystkie dołączone
zdjęcia są wypakowane z tych dokumentów do foldera Temp użytkownika
System oraz wykonywana jest analiza tekstu w celu wykrycia zawartości do
której dostęp jest zabroniony przez reguły Content-Aware Rules. Tekst
zawarty wewnątrz dokumentów jest sprawdzany przez reguły Content-Aware
Rules, które zostały utworzone w oparciu o słowa kluczowe, wzorce lub grupy
zawartości. Zdjęcia dołączone do dokumentów są sprawdzane przez reguły
Content-Aware Rules, które zostały utworzone w oparciu o wykrywanie typu
pliku, właściwości dokumentu lub grupy zawartości. Dostęp do dokumentów
jest uzyskiwany tylko, gdy reguły Content-Aware Rules pozwalają na dostęp
do tekstu oraz wszystkich zdjęć zawartych w dokumentach.

Licencjonowanie
W celu użycia funkcjonalności NetworkLock oraz ContentLock należy zakupić licencje
na moduły NetworkLock oraz ContentLock poza licencjami podstawowymi na
oprogramowanie DeviceLock. Licencja NetworkLock pozwala na używanie funkcji
Protocols. Licencja ContentLock pozwala na tworzenie i używanie reguł ContentAware Rules w oparciu o wyrazenia regularne, słowa kluczowe oraz właściwości
dokumentów a także kompleksowe reguły w oparciu o kombinacje logiczne
kryteriów.
W przypadku korzystania z różnych typów licencji należy zwrócić uwagę na:
•

Jeśli posiadasz podstawową licencję DeviceLock, licencję ContentLock oraz
licencję NetworkLock możesz używać funkcji Protocols, tworzyć i używać reguł
Content-Aware Rules w oparciu o typy plików, wyrażenia regularne, słowa
kluczowe oraz właściwości dokumentów a także kompleksowe reguły.

•

Jeśli posiadasz tylko podstawową licencję DeviceLock nie możesz używać
funkcji Protocols, tworzyć i uzywać reguł Content-Aware Rules w oparciu o
wyrażenia regularne, słowa kluczowe oraz właściwości dokumentów a także
kompleksowe reguły. Można tworzyć i używać reguł Content-Aware Rules w
oparciu o typy plików (File Type Detection).

•

Jeśli posiadasz licencję DeviceLock oraz licencję ContentLock możesz tworzyć i
używać reguł Content-Aware Rules w oparciu o typy plików, wyrażenia
regularne, słowa kluczowe oraz właściwości dokumentów a także
kompleksowe reguły. Nie można używać funkcji Protocols.
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•

Jeśli posiadasz licencję podstawową DeviceLock oraz licencję NetworkLock
możesz używać funkcji Protocols oraz tworzyć i używać reguł Content-Aware
Rules w oparciu o typy plików. Nie można tworzyć i używać reguł ContentAware Rules w oparciu o wyrażenia regularne, słowa kluczowe oraz
właściwości dokumentów a także kompleksowe reguły.

•

Podstawowa licencja DeviceLock jest obligatoryjna natomiast licencje
NetworkLock oraz ContentLock są opcjonalne. Jeśli brak podstawowej licencji
lub jest ona nieprawidłowa, DeviceLock pracuje tylko w trybie testowym.
Liczba licencji NetworkLock i/lub ContentLock musi być równa lub większa
liczbie podstawowych licencji DeviceLock.

•

Okres testowy dla ContentLock oraz NetworkLock wynosi 30 dni.

Zalecane reguły bezpieczeństwa
Poniżej znajduje się kilka podstawowych reguł bezpieczeństwa, które powinny
spełniać komputery instalowane w sieci korporacyjnej:
•

Zmiana sekwencji startowej. Dysk twardy musi być ustawiony na
pierwszym miejscu sekwencji startowej. Należy zmienić sekwencję startową w
BIOSie aby uniemożliwić rozruch z dyskietki, dysku USB lub napędu CD-ROM.
Jeżeli dysk twardy nie jest pierwszym urządzeniem sekwencji startowej ktoś
może użyć nośnika startowego na CD lub pendrive'a USB do bezpośredniego
dostępu do dysku twardego.

•

Zabezpieczenie BIOSu za pomocą hasła. BIOS powinien zostać
zabezpieczony za pomocą hasła tak, aby nieuprawnione osoby nie mogły
dokonać żadnych zmian. Jeżeli BIOS nie jest chroniony za pomocą hasła to
ktoś może zmienić sekwencję startową i użyć nośnika startowego na CD,
dyskietki lub pendrive'a USB (patrz wyżej).

•

Zaplombowanie obudowy. Należy zabezpieczyć dostęp do sprzęty przy
użyciu plomby. W przeciwnym wypadku możliwe jest podłączenie
zewnętrznego urządzenia rozruchowego do komputera i uzyskanie dostępu do
dysku twardego. Ponadto, jeżeli ktoś może uzyskać fizyczny dostęp do płyty
głównej to w prosty sposób może znaleźć zworkę resetu CMOS i zresetować
hasło BIOSu (patrz wyżej).

•

Nie nadawanie uprawnień administracyjnych zwykłym użytkownikom.
Zwykli użytkownicy nie powinni należeć do grupy Administratorzy lokalni.
Przydzielanie uprawnień administracyjnych do ich komputerów nie jest dobrą
praktyką.
Jednakże, jeżeli z pewnych względów użytkownicy w sieci posiadają
uprawnienia administratora na swoich lokalnych komputerach, DeviceLock
zapewnia kolejny poziom ochrony. Nikt za wyjątkiem administratorów
programu DeviceLock nie może się łączyć z, zatrzymywać lub dezinstalować
usługi DeviceLock Service. Nawet członkowie lokalnej grupy Administratorzy
nie mogą wyłączyć programu DeviceLock, jeśli nie są na liście
autoryzowanych administratorów programu DeviceLock.
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•

Usunięcie konsoli odzyskiwania. Jeżeli na komputerze lokalnym
zainstalowana jest konsola odzyskiwania systemu Windows istnieje zagrożenie
uruchomienia przez kogoś trybu odzyskiwania i wykonania wielu poleceń
łącznie z wyłączeniem usługi DeviceLock Service (jednakże tego typu
działanie wymaga podania hasła administratora lokalnego). W tym celu
zalecane jest usunięcie konsoli odzyskiwania. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących instalacji, usuwania oraz użytkowania konsoli
odzyskiwania należy zapoznać się z artykułem firmy Microsoft dostępnym
online: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;307654.
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Wymagania
DeviceLock działa na każdym komputerze pracujacym po kontrolą systemów
operacyjnych Windows NT 4.0 SP 6/2000/XP/Vista/7 oraz Windows Server
2003/2008. Obsługuje on platformy 32-bitowe i 64-bitowe. Na komputerach z
systemem operacyjnym Windows NT 4.0 SP 6 musi być zainstalowany Windows
Internet Explorer wersja 4.0 lub nowsza.
Informacja: NetworkLock, dodatek do programu DeviceLock, nie pracuje na komputerach z
systemem Windows NT 4.0 SP 6.

Do zainstalowania i użytkowania DeviceLock użytkownik MUSI posiadać uprawnienia
administracyjne. Jeżeli użytkownik ma zamiar korzystać z DeviceLock tylko na
lokalnym komputerze musi on posiadać uprawnienia lokalnego administratora. Aby
korzystać z DeviceLock w sieci firmowej, użytkownik musi posiadać uprawnienia
administratora domeny.
Aby możliwe było korzystanie z DeviceLock w firmowej sieci komputerowej musi ona
obsługiwać protokół TCP/IP. DeviceLock może działać na komputerach nie
połączonych siecią. Sieć jest wymagana tylko w przypadku zdalnego zarządzania
usługą DeviceLock Service.

Rozsyłanie DeviceLock Service
Usługa DeviceLock Service powinna zostać zainstalowana na komputerze, na którym
ma być realizowana kontrola dostępu do urządzeń. Dostępnych jest wiele metod
rozesłania usługi DeviceLock Service na systemy klienckie.

Instalacja interaktywna
Należy uruchomić plik instalacyjny (setup.exe) i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
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Plik setup.exe należy uruchomić na każdym komputerze który ma być kontrolowany
przy użyciu usługi DeviceLock Service.
W przypadku aktualizacji poprzedniej wersji należy upewnić się o dostępności
uprawnień administracyjnych do usługi DeviceLock Service, w przeciwnym razie nie
będzie można kontynuować instalacji.
Do kontynuacji procesu instalacji konieczne jest zaakceptowanie postanowień umowy
licencyjnej.
Na stronie Customer Information należy podać nazwę użytkownika oraz nazwę
firmy. Na tej stronie w sekcji Install this application for, można zdefiniować dla
kogo utworzone mają zostać skróty konsol zarządzania programu DeviceLock
(DeviceLock Management Console, DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock
Service Settings Editor). Można wybrać spośród następujących opcji:
•

Anyone who uses this computer (all users) Utworzenie skrótów do konsol
zarządzania programu DeviceLock dla wszystkich użytkowników.

•

Only for me Utworzenie skrótów do konsol zarządzania programu DeviceLock
dla aktualnie zalogowanego użytkownika, który instaluje program DeviceLock.
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Na stronie Setup type należy wybrać typ instalacji.
Dostępne są następujące dwie opcje: instalacja usługi DeviceLock Service oraz
konsol zarządzających przy użyciu opcji Service + Consoles lub instalacja samej
usługi DeviceLock Service przy użyciu opcji Custom i wybraniu składnika
DeviceLock Service.
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Informacja: Na stronie Custom Setup można wybrać do instalacji komponent RSoP. Ten
komponent umożliwia obsługę trybu planowania DeviceLock's Resultant Set of Policy na
kontrolerach domeny. Komponent RSoP wymagany jest tylko, gdy konsole zarządzania
DeviceLock są zainstalowane, lecz DeviceLock Service nie jest zainstalowany na komputerze.
W celu uzyskania informacji dotyczącej trybu planowania RSoP należy zapoznać się z
dokumentacją Microsoft.

Na stronie Custom Setup można zmienić domyślny folder instalacji. Domyślnie
folder instalacyjny programu DeviceLock to %ProgramFiles%\DeviceLock. Aby
zmienić domyślny folder instalacyjny należy kliknąć przycisk Change w celu otwarcia
strony Change Current Destination Folder.

Na stronie Ready to Install the Program należy kliknąć przycisk Install w celu
rozpoczęcia instalacji. Należy zaznaczyć pole Add DeviceLock shortcuts to the
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desktop w celu dodania skrótów DeviceLock Management Console (przystawka
MMC), DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock Service Settings Editor na
pulpicie.

Jeżeli wybrana zostanie również instalacja konsol zarządzających instalator może
zasugerować wygenerowanie nowego certyfikatu DeviceLock Certificate.

Nowy certyfikat DeviceLock Certificate wygenerować można zawsze później przy
użyciu narzędzia Certificate Generation Tool instalowanego wraz z konsolami
zarządzającymi. Jeżeli na tym etapie instalacji nie ma pewności czy certyfikat będzie
potrzebny należy kliknąć przycisk No i kontynuować instalację. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów programu DeviceLock należy
zapoznać się “Certyfikaty DeviceLock.”
Ponadto, jeśli wybrana zostanie opcja Service + Consoles, instalator może
zasugerować załadowanie pliku licencji. Jeśli nie posiadasz pliku licencji kliknij
przycisk Cancel aby zainstalować program DeviceLock w 30 dniowym trybie
testowym.
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Podczas procesu instalacji można ustawić specjalne uprawnienia dla urządzeń
lokalnych.

W tym celu należy zaznaczyć urządzenia dla których ustawione zostaną uprawnienia.
Należy również zaznaczyć flagę Create local groups if not existing aby instalator
utworzył specjalną grupę lokalnych użytkowników Allow_Access_To_ dla każdego
typu urządzenia (np: Allow_Access_To_Floppy for floppy drives), jeżeli ona nie
istnieje na lokalnym komputerze.
Instalator przydzieli uprawnienia Read, Write, Format oraz Eject do członków
grupy Administratorzy oraz konta SYSTEM. Członkowie grupy Allow_Access_To_ będą
posiadali uprawnienia Read, Write oraz Eject.
Można również zdefiniować ustawienia Security Settings, aby wykluczyć określone
typy urządzeń ze sprawdzania dostępu.
31

Instalacja

Należy zaznaczyć opcję Access control for USB HID, Access control for USB
printers, Access control for USB scanners and still image devices, Access
control for USB Bluetooth adapters, Access control for USB storage devices
lub Access control for FireWire storage devices aby zezwolić usłudze DeviceLock
Service kontrolowanie bezpieczeństwa dla Human Interface Devices (mysz,
klawiatura itd.), drukarek, skanerów oraz urządzeń still image, adapterów Bluetooth
lub urządzeń przechowywania danych (takich jak napędy flash) podłączonych do
portu USB oraz FireWire. Aby zezwolić na kontrolę dostępu do urządzeń USB oraz
kart sieciowych FireWire należy zaznaczyć opcję Access control for USB and
FireWire network cards. W przeciwnym wypadku, nawet gdy porty (USB i/lub
FireWire) są zablokowane te urządzenia pracują normalnie. Aby zezwolić na kontrolę
dostępu do modemów szeregowych (wewnętrznych i/lub zewnętrznych) należy
zaznaczyć opcję Access control for serial modems. Aby wyłączyć blokowanie
wirtualnych (emulowanych programowo) napędów CD-ROM w systemach Windows
2000 i nowszych należy usunąć zaznaczenie z opcji Access control for virtual CDROMs. Aby wyłączyć kontrolę wirtualnych drukarek (tych które drukują do plików) w
systemach Windows 2000 i nowszych należy usunąć zaznaczenie z opcji Access
control for virtual printers. Aby zezwolić kontroli dostępu na operację kopiuj/wklej
zawartość schowka w obrębie tego samego procesu należy zaznaczyć pole Access
control for inter-application copy/paste clipboard operations. W przeciwnym
wypadku nawet jeśli schowek jest zablokowany kontrola dostępu dla operacji
kopiuj/wklej w obrębie tego samego procesu jest wyłączona.
Należy kliknąć przycisk OK, aby zastosować zmiany. Należy kliknąć przycisk Skip
jeśli masz zamiar poczekać na zakończenie instalacji w celu ustawienia uprawnień do
tych urządzeń przy użyciu konsol zarządzania programu DeviceLock.
Po zakończeniu instalacji programu DeviceLock zalecane jest wskazanie domyślnej
przeglądarki internetowej dla strony DeviceLock.
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Należy usunąć zaznaczenie z flagi Open DeviceLock home page aby zrezygnować
z odwiedzin na stronie DeviceLock. Aby zakończyć instalację należy kliknąć przycisk
Finish.
Informacja: Aby odinstalować program DeviceLock należy:
Użyć opcji Add or Remove Programs w Panelu Sterowania w celu usunięcia programu
DeviceLock.
- LUB Kliknąć przycisk Start, wybrać All Programs, przejśc do DeviceLock, a następnie kliknąć
przycisk Remove DeviceLock.

Instalacja nienadzorowana
DeviceLock obsługuje również instalację nienadzorowaną (cichą). Zapewnia to
metodę instalacji, którą można użyć stosując plik wsadowy. Aby zainstalować usługę
DeviceLock Service bez interkacji użytkownika należy uruchomić instalator z
parametrem /s (np: c:\setup.exe /s). Dostępny jest specjalny plik konfiguracyjny
do cichej instalacji o nazwie devicelock.ini. Plik devicelock.ini musi znajdować się w
tym samym katalogu co plik setup.exe. Przy użyciu tego pliku można modyfikować
parametry instalacyjne.
Plik devicelock.ini można otworzyć i edytować w dowolnym edytorze tekstu np: w
notatniku. Należy usunąć średnik (;) przed parametrem aby przydzielić nową wartość
lub pozostawić go aby przydzielić domyślną wartość.
Ten plik konfiguracyjny zawiera dwie sekcje ([Install] oraz [Misc]) i każda z nich
posiada własne parametry:
1. [Install]
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Aby zainstalować usługę DeviceLock Service należy określić parametr Service:
Service = 1
Można również zainstalować konsole zarządzające programu DeviceLock oraz
dokumentację przy użyciu parametrów Manager oraz Documents.
Aby tylko uaktualnić usługę DeviceLock Service i nie zmieniać istniejących ustawień
należy użyć parametru OnlyUpgradeService:
OnlyUpgradeService = 1
W tym przypadku instalator ignoruje wszystkie zdefiniowane ustawienia i kopiuje
tylko nowy plik wykonywalny usługi DeviceLock Service (dlservice.exe lub
dlservice_x64.exe) usuwając istniejący plik.
Można również zdefiniować katalog docelowy dla programu DeviceLock:
InstallDir = C:\Program Files\DeviceLock
Instalator używa tego katalogu jeżeli nie może znaleźć wcześniejszej instalacji
programu DeviceLock.
Jeżeli zakupiona została licencja dla programu DeviceLock można również
zdefiniować lokalizację pliku licencji:
RegFileDir = C:\Directory
gdzie C:\Directory jest miejscem w którym znajduje się plik licencji.
Nie ma potrzeby ładowania licencji w przypadku instalacji samej usługi DeviceLock
Service. Jej załadowanie jest wymagane w przypadku instalacji konsol
zarządzających DeviceLock oraz licencjonowanych osobno komponentów:
ContentLock oraz NetworkLock.
Aby usługa DeviceLock Service używała określonego portu należy zdefiniować
parametr FixedPort:
FixedPort = [port number]
gdzie port number - określony numer portu TCP, który będzie używany do
komunikacji pomiędzy usługą DeviceLock Service oraz konsolami zarządzania. W celu
użycia portów dynamicznych do komunikacji RPC należy podać 0 jako numer portu.
Domyślnie DeviceLock Service korzysta z portu 9132.
Jeżeli parametr CreateGroups posiada wartość “1”, instalator tworzy specjalną
grupę użytkowników o nazwie Allow_Access_To_ dla każdego typu urządzenia (np:
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Allow_Access_To_Floppy dla napędów dyskietek), jeżeli nie są one dostepne na
lokalnym komputerze.
Aby zastosować ustawienia, uprawnienia, reguły audytu oraz shadowingu dla usługi
DeviceLock Service należy zdefiniować ścieżkę do zapisanego wcześniej pliku XML w
parametrze SettingsFile:
SettingsFile = C:\settings.dls
Ten plik ustawień można utworzyć przy użyciu DeviceLock Management Console,
DeviceLock Group Policy Manager i/lub DeviceLock Service Settings Editor.
2. [Misc]
Aby uruchomić program (np: plik wsadowy) po pomyślnej instalacji można
zdefiniować parametr Run:
Run = C:\mybatchfile.bat
Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie ponowne nawet jeśli jest ono wymagane
przez instalator należy parametrowi DisableRestart ustawić wartość “1”.

Instalacja przy użyciu Microsoft Systems Management Server
Instalacja nienadzorowana umożliwia rozesłanie usługi DeviceLock Service przy
użyciu Microsoft Systems Management Server (SMS). Należy użyć plików
(DevLock.pdf dla wersji SMS wersja 1.x oraz DevLock.sms dla SMS wersja 2.0 i
nowszych) dostarcoznych wraz z programem DeviceLock, znajdujących się w pliku
sms.zip.

Instalacja zdalna przy użyciu DeviceLock Management Console
DeviceLock Management Console (the MMC snap-in) obsługuje zdalną instalację i
pomaga administratorom w konfiguracji usługi na zdalnych maszynach bez
konieczności fizycznego do nich podchodzenia.
Podczas próby nawiązania połączenia z komputerem na którym usługa DeviceLock
Service nie jest zainstalowana lub jest przestarzała, konsola zarządzająca zasugeruje
jej zainstalowanie lub uaktualnienie.
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Należy wybrać katalog zawierający wszystkie pliki niezbędne do instalacji (takie jak
DeviceLock Service.msi, DeviceLock Service x64.msi, DLRemoteInstaller.exe oraz
InstMsiW.exe).

Te pliki znajdują się w folderze instalacyjnym programu DeviceLock. Domyślnie
folder instalacyjny programu DeviceLock to %ProgramFiles%\DeviceLock.
Domyślnie pliki instalacyjne DeviceLock Service zostaną skopiowane do folderu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent jeśli ta usługa nie jest obecna w tym systemie.
Jeśli usługa jest dostępna w systemie lecz jego wersja jest niższa niż 7.0, konsola
zarządzająca skopiuje również pliki instalacyjne do domyślnego folderu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent. Jeśli usługa jest dostępna w systemie lecz jej
wersja to 7.0 lub wersja wyższa, konsola zarządzająca skopiuje pliki instalacyjne do
katalogu w którym znajdują się stare pliki i stare pliki zostaną zastąpione.
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Instalacja zdalna przy użyciu DeviceLock Enterprise Manager
DeviceLock Enterprise Manager zawiera wtyczkę Install service umożliwiającą
automatyczne rozsyłanie usługi DeviceLock Service na wszystkie wybrane komputery
w sieci.

Na początek należy wybrać wszystkie komputery na których zainstalowana musi
zostać usługa DeviceLock Service. DeviceLock Enterprise Manager pozwala na wybór
komputerów według ich typów i nazw. Można również załadować listę komputerów z
zewnętrznego pliku lub wybrać je z drzewa LDAP (Active Directory, Novell eDirectory,
OpenLDAP itd.).
Następnie należy zaznaczyć wtyczkę Install service i kliknąć przycisk Settings w
celu zdefiniowania katalogu, który zawiera wszystkie pliki wymagane do instalacji
(takie jak DeviceLock Service.msi, DeviceLock Service x64.msi,
DLRemoteInstaller.exe oraz InstMsiW.exe). Te pliki znajdują się w folderze
instalacyjnym programu DeviceLock. Domyślnie folder instalacyjny programu
DeviceLock to %ProgramFiles%\DeviceLock. Można również poinstruować usługę
DeviceLock Service do używania określonego portu TCP do komunikacji z konsolami
zarządzania. Aby użyć portów dynamicznych do komunikacji RPC należy zaznaczyć
opcję Dynamic ports. Domyślnie DeviceLock Service korzysta z portu 9132.
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Domyślnie pliki instalacyjne DeviceLock Service zostaną skopiowane do folderu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent jeśli ta usługa nie jest obecna w tym systemie.
Jeśli usługa jest dostępna w systemie lecz jej wersja jest niż niż 7.0, wtyczka Install
service plug-in skopiuje również pliki instalacyjne do domyślnego folderu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent. Jeśli usługa jest dostępna w systemie lecz jej
wersja to 7.0 lub wersja wyższa, wtyczka Install service plug-in skopiuje pliki
instalacyjne do katalogu w którym znajdują się stare pliki i stare pliki zostaną
zastąpione.

Instalacja przy użyciu Group Policy
Ta instrukcja krok po kroku opisuje używanie Group Policy do automatycznej
dystrybucji usługi DeviceLock Service na komputery klienckie. Usługę DeviceLock
Service można rozesłać w domenie Active Directory przy użyciu pakietu Microsoft
Software Installer (MSI) (DeviceLock Service.msi oraz DeviceLock Service x64.msi).
Informacja: Zautomatyzowana instalacja przy użyciu Microsoft Windows Group Policy
wymaga komputerów klienckich pracujacych pod kontrolą systemów Windows 2000 lub
nowszych.

Można użyć Group Policy do dystrybucji usługi DeviceLock Service wykonując
następujące kroki:
•

Utworzenie punktu dystrybucyjnego
Aby zainstalować usługę DeviceLock Service konieczne jest utworzenie punktu
dystrybucyjnego na serwerze. W celu utworzenia punktu dystrybucyjnego
należy:
Zaloguj się na serwerze jako administrator.
2. Utwórz sieciowy folder współdzielony w którym umieszczony zostanie
pakiet MSI.
3. Ustaw uprawnienia do zasobu współdzielonego zezwalając na dostęp
do pakietu dystrybucyjnego.
4. Skopiuj pakiet MSI (DeviceLock Service.msi i/lub DeviceLock Service
x64.msi) do punktu dystrybucyjnego.
1.
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•

Utworzenie obiektu Group Policy
Aby utworzyć obiekt Group Policy (GPO) do dystrybucji usługi DeviceLock
Service należy:
1.

Uruchomić przystawkę Group Policy Management.
Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowana przystawka Group Policy
Management można użyć przystawki Active Directory Users and
Computers.

2.

Z drzewa konsoli wybrać domenę.

3. Kliknąć przycisk Create and Link a GPO Here z menu kontekstowego

elementu domeny.
Jeżeli używana jest przystawka Active Directory Users and Computers
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy domenę a następnie kliknąć
Properties i zakładkę Group Policy a następnie kliknąć New.
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4.
5.

Podać nazwę dla tej zasady i kliknąć przycisk ENTER.
Z drzewa konsoli wybrać obiekt group policy i kliknąć zakładkę
Delegation a następnie kliknąć Advanced.

Jeżeli używana jest przystawka Active Directory Users and Computers
należy kliknąć Properties na zakładce Group Policy a następnie
kliknąć zakładkę Security.
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6.

•

Kliknąć pole wyboru Deny znajdujące się obok Apply Group Policy
dla grup zabezpieczeń które mają być chronione przed zastosowaniem
tej reguły.
Kliknąć pole wyboru Allow dla grup dla których zastosowana ma
zostać ta reguła. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk OK.

Przydzielenie pakietu
Aby przydzielić usługę DeviceLock Service do komputerów pracujących pod
kontrolą systemu Windows 2000 lub nowszego należy:
Otworzyć żądany obiekt group policy w edytorze Windows Group Policy
Object (przy użyciu przystawki Group Policy Management lub Active
Directory Users and Computers).
2. Z poziomu Computer Configuration rozwinąć Software Settings.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknąć opcję Software installation,
wskazać New i kliknąć Package.
1.
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4.

W oknie dialogowym Open wpisać pełną ścieżkę Universal Naming
Convention (UNC) do foldera współdzielonego zawierającego pakiet
MSI usługi DeviceLock Service. Na przykład: \\file
server\share\DeviceLock Service.msi.

Ważne: Nie wyszukuj lokalizacji. Upewnij się że używasz ścieżki UNC do folderu
współdzielonego.

Kliknąć przycisk Open.
6. Kliknąć opcję Assigned a następnie kliknąć przycisk OK.
Pakiet wyświetlany jest w panelu po prawej okna Group Policy.
7. Zamknąć edytor Windows Group Policy Object. Po uruchomieniu
komputera klienckiego usługa DeviceLock Service instalowana jest
automatycznie.
5.

•

Uaktualnienie pakietu
Jeżeli rozesłana została wcześniejsza wersja usługi DeviceLock Service i ma
ona zostać uaktualniona do nowej wersji należy:
1.

Otworzyć obiekt group policy zawierający stary pakiet usługi
DeviceLock Service w edytorze Windows Group Policy Object (użyć
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przystawki Group Policy Management lub Active Directory Users and
Computers).
2. Z poziomu Computer Configuration rozwinąć Software Settings.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknąć opcję Software installation,
wskazać New i kliknąć Package.

W oknie dialogowym Open wpisać pełną ścieżkę Universal Naming
Convention (UNC) do foldera współdzielonego zawierającego pakiet
MSI usługi DeviceLock Service. Na przykład: \\file
server\share\DeviceLock Service.msi.
5. Kliknąć przycisk Open.
6. Kliknąć opcję Assigned a następnie kliknąć przycisk OK.
Nowy pakiet wyświetlany jest w panelu po prawej okna Group Policy.
4.

7.

Prawym przyciskiem myszy kliknąć nowy pakiet i wybrać opcję
Properties a następnie kliknąć zakładkę Upgrades.
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8.

Kliknąć przycisk Add, wybrać stary pakiet usługi DeviceLock Service
który ma zostać uaktualniony, kliknąć opcję Uninstall the existing
package, then install the upgrade package a następnie kliknąć
przycisk OK.

9.

Kliknąć przycisk OK aby zamknąc okno Properties oraz zamknąć
edytor Windows Group Policy Object. Po uruchomieniu komputera
klienckiego usługa DeviceLock Service uaktualniana jest
automatycznie.
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Informacja: Zazwyczaj podczas aktualizacji nowego pakietu MSI usługi DeviceLock
Service MSI wykrywa on poprzednią wersję pakietu w GPO i automatycznie wykonuje
krok 7 i 8 opisany wyżej.

•

Ponowne rozsyłanie pakietu
W niektórych przypadkach konieczne może okazać się ponowne rozesłanie
pakietu usługi DeviceLock Service.
Aby ponownie rozesłać pakiet należy:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

•

Otworzyć obiekt group policy zawierający rozesłany pakiet w edytorze
Windows Group Policy Object (przy użyciu przystawki Group Policy
Management lub Active Directory Users and Computers).
Rozszerzyć kontener Software Settings zawierający element
Software installation przy użyciu którego rozsyłany jest pakiet.
Kliknąć kontener Software installation zawierający pakiet.
W panelu po prawej stronie okna Group Policy należy dwukrotnie
kliknąć program, wskazać All Tasks a następnie kliknąć opcję
Redeploy application.
Wyświetlony zostanie następujący komunikat: “Redeploying this
application will reinstall the application everywhere it is already
installed. Do you want to continue?”
Kliknąć przycisk Tak.
Zamknąć edytor Windows Group Policy Object.

Usuwanie pakietu
Aby usunąć usługę DeviceLock Service należy:
Otworzyć obiekt group policy zawierający rozesłany pakiet w edytorze
Windows Group Policy Object (przy użyciu przystawki Group Policy
Management lub Active Directory Users and Computers).
2. Rozszerzyć kontener Software Settings zawierający element
Software installation przy użyciu którego rozsyłany jest pakiet.
3. Kliknąć kontener Software installation zawierający pakiet.
4. W panelu po prawej stronie okna Group Policy kliknąć prawym
przyciskiem myszy program. Następnie wskazać All Tasks i kliknąć
przycisk Remove.
1.
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Kliknąć opcję Immediately uninstall the software from users and
computers a następnie kliknąć przycisk OK.
6. Zamknąć edytor Windows Group Policy Object.

5.

Należy pamiętać o tym że:
•

Rozsyłanie ma miejsce tylko podczas startu komputera. Zapobiega to
niepożądanym wynikom, takim jak dezinstalacja lub uaktualnianie aplikacji
będącej w użyciu.

•

Usługa DeviceLock Service zostanie skopiowana do katalogu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent jeżeli ta usługa jest niedostępna w
systemie. Jeśli usługa jest dostępna w systemie lecz jej wersja jest niższa niż
7.0, DeviceLock Service zostanie również skopiowana do domyślnego folderu
%ProgramFiles%\DeviceLock Agent. Jeśli usługa jest dostępna w systemie
lecz jej wersja to 7.0 lub wyższa, DeviceLock Service zostanie skopiowana do
katalogu ze starą wersją zastępując ją.

Instalacja konsol zarządzania
Konsole zarządzające stanowią interfejsy kontrolne które administratorzy systemów
używają do zdalnego zarządzania usługą DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise
Server oraz DeviceLock Content Security Server.
Konsole zarządzające DeviceLock powinny zostać zainstalowane na komputerze z
którego administrator ma zamiar zarządzać ustawieniami programu DeviceLock oraz
uruchamiać raporty. Nie jest konieczne instalowanie konsol zarządzania na serwerze
(kontrolerze domeny lub innym), nawet jeżeli masz zamiar używać DeviceLock Group
Policy Manager do zarządzania ustawieniami poprzez Active Directory Group Policy można to wykonać z lokalnej stacji roboczej (wymagane są odpowiednie
uprawnienia).
Informacja: W celu użycia DeviceLock Management Console (przystawka MMC) oraz edytora
DeviceLock Service Settings Editor na komputerach z systemem Windows NT 4.0 konieczne
jest zainstalowanie aktualizacji dla Microsoft Management Console. Można pobrać tę
aktualizację bezpłatnie ze strony firmy Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3F620A07-C996-4A81-AAD830134A43EC46&displaylang=en.
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Należy uruchomić plik instalacyjny (setup.exe) i postępować zgodnie z instrukcjami

wyświetlanymi na ekranie.
Przed kontynuacją procesu instalacji konieczne jest zapoznanie się z
postanowieniami umowy licencyjnej.
Na stronie Customer Information należy podać nazwę użytkownika oraz nazwę
firmy. Na tej stronie w sekcji Install this application for, można zdefiniować dla
kogo utworzone mają zostać skróty konsol zarządzania programu DeviceLock
(DeviceLock Management Console, DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock
Service Settings Editor). Można wybrać spośród następujących opcji:
•

Anyone who uses this computer (all users) Utworzenie skrótów do konsol
zarządzania programu DeviceLock dla wszystkich użytkowników.

•

Only for me Utworzenie skrótów do konsol zarządzania programu DeviceLock
dla aktualnie zalogowanego użytkownika, który instaluje program DeviceLock.
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Na stronie Setup type należy wybrać typ instalacji.
Dostępne są trzy opcje: instalacja usługi DeviceLock Service oraz konsol
zarządzających przy użyciu opcji Service + Consoles, instalacja serwera DeviceLock
Enterprise Server oraz konsol zarządzających przy użyciu opcji Server + Consoles
lub instalacja samych konsol zarządzających przy użyciu opcji Custom i wybraniu
składnika DeviceLock Consoles.
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Informacja: Na stronie Custom Setup można wybrać do instalacji komponent RSoP. Ten
komponent umożliwia obsługę trybu planowania DeviceLock's Resultant Set of Policy na
kontrolerach domeny. Komponent RSoP wymagany jest tylko gdy konsole zarządzania
DeviceLock są zainstalowane lecz DeviceLock Service nie jest zainstalowany na komputerze. W
celu uzyskania informacji dotyczącej trybu planowania RSoP należy zapoznać się z
dokumentacją Microsoft.

Na stronie Custom Setup można zmienić domyślny folder instalacji. Domyślnie
folder instalacyjny programu DeviceLock to %ProgramFiles%\DeviceLock. Aby
zmienić domyślny folder instalacyjny należy kliknąć przycisk Change w celu otwarcia
strony Change Current Destination Folder.

DeviceLock oferuje trzy różne konsole zarządzające: DeviceLock Management
Console (the MMC snap-in), DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock Group
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Policy Manager (integruje się z Windows Group Policy Editor). Wraz z innymi
konsolami instalowany jest również edytor DeviceLock Service Settings Editor,
narzędzie do tworzenia i modyfikowania zewnętrznych plików XML przy użyciu
ustawień, uprawnień oraz reguł audytu i shadowingu dla usługi DeviceLock Service.
Na stronie Ready to Install the Program należy kliknąć przycisk Install w celu
rozpoczęcia instalacji. Należy zaznaczyć pole Add DeviceLock shortcuts to the
desktop w celu dodania skrótów DeviceLock Management Console (przystawka
MMC), DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock Service Settings Editor na
pulpicie.

Instalator może zasugerować wygenerowanie nowego certyfikatu DeviceLock
Certificate.

Nowy certyfikat DeviceLock Certificate wygenerować można zawsze później przy
użyciu narzędzia Certificate Generation Tool instalowanego wraz z konsolami
zarządzającymi. Jeżeli na tym etapie instalacji nie ma pewności czy certyfikat będzie
potrzebny należy kliknąć przycisk No i kontynuować instalację. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów programu DeviceLock należy
zapoznać się “Certyfikaty DeviceLock.”
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Ponadto instalator może zasugerować załadowanie pliku licencji dla programu
DeviceLock. Jeśli nie posiadasz pliku licencji kliknij przycisk Cancel aby zainstalować

program DeviceLock w 30 dniowym trybie testowym.
Jeżeli wybrana została również instalacja usługi DeviceLock Service, instalator
zasugeruje ustawienie specjalnych uprawnień dla urządzeń lokalnych.
Należy kliknąć przycisk Skip, aby poczekać na zakończenie instalacji i ustawić
uprawnienia dla urządzeń przy użyciu konsol zarządzania programu DeviceLock.
Szczegółowe informacje dotyczące tych ustawień można znaleźć w sekcji Rozsyłanie
DeviceLock Service.
Jeżeli masz zamiar zainstalować również serwer DeviceLock Enterprise Server,
instalator zasugeruje zdefiniowanie jego ustawień przy użyciu kreatora konfiguracji.
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W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tych ustawień należy
zapoznać się z sekcją Instalacja DeviceLock Enterprise Server tego podręcznika.
Po zakończeniu instalacji programu DeviceLock zalecane jest wskazanie domyslnej
przeglądarki internetowej dla strony DeviceLock.

Należy usunąć zaznaczenie z flagi Open DeviceLock home page, aby zrezygnować
z odwiedzin na stronie DeviceLock. Aby zakończyć instalację należy kliknąć przycisk
Finish.
Konsole zarządzania można znaleźć i uruchomić z poziomu menu Programs
dostępnego po kliknięciu przycisku menu Start systemu Windows.
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Informacja: DeviceLock Group Policy Manager integruje się z edytorem Windows Group Policy
Editor i nie jest dostępny jako samodzielna aplikacja. W celu użycia DeviceLock Group Policy
Manager konieczne jest uruchomienie standardowego edytora Windows Group Policy Editor.
Aby odinstalować program DeviceLock należy:
Użyć opcji Add or Remove Programs w Panelu Sterowania w celu usunięcia programu
DeviceLock.
- LUB Kliknąć przycisk Start, wybrać All Programs, przejśc do DeviceLock, a następnie kliknąć
przycisk Remove DeviceLock.

Instalacja DeviceLock Enterprise Server
DeviceLock Enterprise Server jest opcjonalnym składnikiem do centralnego
gromadzenia i przechowywania danych shadow data oraz raportów z audytu.
Ponadto serwer DeviceLock Enterprise Server może monitorować zdalne komputery
w czasie rzeczywistym, sprawdzać stan usługi DeviceLock Service (uruchomionej lub
nie) oraz spójność reguł.
W celu użycia serwera DeviceLock Enterprise Server na komputerach z systemem
Windows NT 4.0 SP6 oraz Windows 2000 konieczne jest zainstalowanie Microsoft
Data Access Components (MDAC) wersja 2.8 lub nowsza. MDAC jest dostępny
bezpłatnie i można go pobrać ze strony firmy Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=78cac895-efc2-4f8ea9e0-3a1afbd5922e&displaylang=en.

Planowanie infrastruktury
Serwery DeviceLock Enterprise można zainstalować na wielu różnych komputerach
znajdujących się w sieci w celu równomiernego rozłożenia obciążenia sieci.
Do przechowywania danych DeviceLock Enterprise Server wykorzystuje MS SQL
Server. Dlatego też konieczne jest posiadanie zainstalowanego i uruchomionego
serwera MS SQL Server w sieci przed instalacją DeviceLock Enterprise Server. Jeżeli
nie posiadasz serwera MS SQL Server możesz zainstalować darmową edycję o nazwie
SQL Server Express Edition dostępną bezpłatnie do pobrania ze strony firmy
Microsoft: http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/express.aspx.
Nie jest konieczne uruchamianie serwera MS SQL Server oraz DeviceLock Enterprise
Server na tej samej maszynie. Ponadto ze względu na wydajność i niezawodność
lepiej jest zainstalować DeviceLock Enterprise Server na osobnym komputerze.
Dostępne są trzy scenariusze łączenia DeviceLock Enterprise Server oraz MS SQL
Server. Powinieneś wybrać odpowiedni do swoich potrzeb scenariusz przed
rozpoczęciem instalacji serwera DeviceLock Enterprise Server:
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1. JEDEN-DO-JEDNEGO: instalacja jednego serwera DeviceLock Enterprise
Server i podłączenie go do jednego serwera MS SQL Server. Ten scenariusz
jest najbardziej odpowiedni dla małych sieci (zawierających do kilkuset
komputerów).
2. WIELE-DO-WIELU: instalacja wielu serwerów DeviceLock Enterprise Servers i
podłączanie każdego z nich do własnego serwera MS SQL Server. Ten
scenariusz jest typowy dla średnich i dużych sieci geograficznie rozsianych na
różne segmenty.
3. WIELE-DO-JEDNEGO: instalacja wielu serwerów DeviceLock Enterprise
Servers i podłączanie ich do jednego serwera MS SQL Server. Ten scenariusz
można użyć w przypadku średnich i dużych sieci z wydajną (zawierającą dużą
ilość pamięci i wolnego miejsca do przechowywania danych) dedykowaną
maszyną dla serwera MS SQL Server.

Instalacja interaktywna
Należy uruchomić plik instalacyjny (setup.exe) i postępować zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie. Konieczne jest uruchomienie pliku setup.exe na każdym
komputerze wybranym do instalacji serwera DeviceLock Enterprise Server.

Przed kontynuacją procesu instalacji konieczne jest zapoznanie się z
postanowieniami umowy licencyjnej.
Na stronie Customer Information należy podać nazwę użytkownika oraz nazwę
firmy. Na tej stronie w sekcji Install this application for, można zdefiniować dla
kogo utworzone mają zostać skróty konsol zarządzania programu DeviceLock
(DeviceLock Management Console, DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock
Service Settings Editor). Można wybrać spośród następujących opcji:
•

Anyone who uses this computer (all users) Utworzenie skrótów do konsol
zarządzania programu DeviceLock dla wszystkich użytkowników.
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•

Only for me Utworzenie skrótów do konsol zarządzania programu DeviceLock
dla aktualnie zalogowanego użytkownika, który instaluje program DeviceLock.

Na stronie Setup type należy wybrać typ instalacji.
Dostępne są dwie opcje: instalacja DeviceLock Enterprise Server oraz konsol
zarządzania przy użyciu opcji Server + Consoles lub instalacja samego serwera
DeviceLock Enterprise Server przy użyciu opcji Custom i wybraniu składnika
DeviceLock Enterprise Server.
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Informacja: Na stronie Custom Setup można wybrać do instalacji komponent RSoP. Ten
komponent umożliwia obsługę trybu planowania DeviceLock's Resultant Set of Policy na
kontrolerach domeny. Komponent RSoP wymagany jest tylko, gdy konsole zarządzania
DeviceLock są zainstalowane lecz DeviceLock Service nie jest zainstalowany na komputerze. W
celu uzyskania informacji dotyczącej trybu planowania RSoP należy zapoznać się z
dokumentacją Microsoft.

Na stronie Custom Setup można zmienić domyślny folder instalacji. Domyślnie
folder instalacyjny programu DeviceLock to %ProgramFiles%\DeviceLock. Aby
zmienić domyślny folder instalacyjny należy kliknąć przycisk Change w celu otwarcia
strony Change Current Destination Folder.
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Na stronie Ready to Install the Program należy kliknąć przycisk Install w celu
rozpoczęcia instalacji. Należy zaznaczyć pole Add DeviceLock shortcuts to the
desktop w celu dodania skrótów DeviceLock Management Console (przystawka
MMC), DeviceLock Enterprise Manager oraz DeviceLock Service Settings Editor na
pulpicie.

Po wybraniu instalacji konsol zarządzania, instalator może zasugerować również
wygenerowanie nowego certyfikatu DeviceLock Certificate.
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Nowy certyfikat DeviceLock Certificate wygenerować można zawsze później przy
użyciu narzędzia Certificate Generation Tool instalowanego wraz z konsolami
zarządzającymi. Jeżeli na tym etapie instalacji nie ma pewności czy certyfikat będzie
potrzebny należy kliknąć przycisk No i kontynuować instalację. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących certyfikatów programu DeviceLock należy
zapoznać się “Certyfikaty DeviceLock.”
Jeżeli instalator wykryje, że serwer MS SQL Server nie jest uruchomiony na lokalnym
komputerze lecz jego pakiet instalacyjny jest dostępny, zasugeruje on instalację
serwera MS SQL Server.

Jeżeli nie masz zamiaru instalować serwera MS SQL Server na lokalnym komputerze
lub jeżeli jest on już zainstalowany lecz nie jest uruchomiony należy kliknąć przycisk
No.
Podczas procesu instalacji konieczne jest dokonanie konfiguracji DeviceLock
Enterprise Server oraz zdefiniowanie ustawień głównych przy użyciu specjalnego
kreatora.
Jeżeli instalujesz aktualizację lub reinstalujesz serwer DeviceLock Enterprise Server i
chcesz zachować jego bieżącą konfigurację nie ma potrzeby przechodzenia ponownie
przez etapy tego kreatora - wystarczy jedynie kliknąć przycisk Cancel, aby zamknąc
kreator i zachować wszystkie bieżące ustawienia bez zmian.
Aby zmienić niektóre parametry zachowując pozostałe - należy dokonać edycji
żądanych parametrów i przejść przez wszystkie etapy kreatora aż do przycisku
Finish znajdującego się na ostatniej stronie.
Informacja: Jeżeli instalujesz serwer DeviceLock Enterprise Server po raz pierwszy (brak
istniejących ustawień na tym komputerze) i anulujesz kreator konfiguracji podczas otwierania,
instalator nie będzie w stanie zainstalować usługę DeviceLock Enterprise Server i konieczne
będzie ponowne uruchomienie kreatora konfiguracji.
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Jeżeli klikniesz przycisk No w celu kontynuacji bez instalacji usługi DeviceLock Enterprise
Server mimo wszystko konieczne będzie uruchomienie instalatora i zainstalowanie usługi.

Na pierwszej stronie kreatora można wybrać instalację usługi DeviceLock Enterprise
Server i zdefiniować jego parametry startowe.

Zaloguj się jako
Na początek należy wybrać konto z poziomu którego uruchomiona zostanie usługa
DeviceLock Enterprise Server. Podobnie jak wiele innych usług systemu Windows,
usługa DeviceLock Enterprise Server może być uruchamiana z poziomu specjalnego
konta lokalnego systemu (użytkownik SYSTEM) dla dowolnego użytkownika.
Aby uruchomić usługę z poziomu konta użytkownika SYSTEM należy wybrać opcję
Local System account. Należy pamiętać o tym, że proces pracujący na koncie
SYSTEM nie ma dostępu do współdzielonych zasobów sieciwoych i uwierzytelnia się
na zdalnych komputerach jako użytkownik anonymous. Dlatego też DeviceLock
Enterprise Server ustawiony do uruchamiania z poziomu konta SYSTEM nie jest w
stanie przechowywać plików typu shadow na zdalnym komputerze (np: na serwerze
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plików) i musi on używać certyfikatu DeviceLock Certificate do uwierzytelniania usług
DeviceLock Services uruchomionych na zdalnych komputerach.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod uwierzytelniania
należy zapoznać się opisem parametru Certificate Name.
Aby uruchomić usługę z poziomu konta użytkownika należy zaznaczyć opcję This
account, podać nazwę konta użytkownika oraz hasło. Zalecane jest użycie konta
użytkownika posiadającego uprawnienia administracyjne na wszystkich komputerach
na których uruchomiona jest usługa DeviceLock Service. W przeciwnym wypadku
konieczne będzie użycie certyfikatu uwierzytelniania DeviceLock Certificate.
Jeżeli serwer DeviceLock Enterprise Server instalowany jest w środowisku
domenowym zalecane jest użycie konta użytkownika będącego członkiem grupy
Domain Admins. Ponieważ grupa Domain Admins jest członkiem lokalnej grupy
Administrators na każdym komputerze w domenie, członkowie grupy Domain Admins
będą posiadali pełen dostęp do usługi DeviceLock Service na każdym komputerze.
Ponadto należy pamiętać, że jeżeli włączono DeviceLock Security na zdalnie
uruchomionych usługach DeviceLock Services do ich ochrony przed użytkownikami
lokalnymi z uprawnieniami administracyjnymi, konto użytkownika zdefiniowane przy
użyciu opcji This account musi znajdować się również na liście DeviceLock
Administrators z prawami Full access. W przeciwnym wypadku konieczne będzie
użycie certyfikatu uwierzytelniania DeviceLock Certificate.

Ustawienia połączenia
Można poinstruować usługę DeviceLock Enterprise Server do używania określonego
portu TCP do komunikacji z konsolami zarządzania. W tym celu należy podać numer
portu w polu Fixed TCP port. Aby użyć portów dynamicznych do komunikacji RPC
należy zaznaczyć opcję Dynamic ports. Domyślnie DeviceLock Enterprise Server
korzysta z portu 9133.
Należy kliknąć przycisk Next w celu uruchomienia usługi DeviceLock Enterprise
Server i przejścia na kolejną stronę.
Jeżeli bieżący użytkownik nie posiada pełnego dostępu administracyjnego do serwera
DeviceLock Enterprise Server (w przypadku gdy on już istnieje i instalowana jest
aktualizacja), kreator konfiguracji nie będzie mógł zainstalować usługi i zastosować
zmian. Podobny błąd może wystąpić gdy bieżący użytkownik nie posiada uprawnień
lokalnego administratora na komputerze na którym instalowany jest serwer
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DeviceLock Enterprise Server.
Jeżeli zdefiniowana została nieprawidłowa nazwa użytkownika dla opcji This account
lub nieprawidłowe hasło, nie będzie można uruchomić usługi DeviceLock Enterprise
Server.

Jeżeli konto użytkownika zdefiniowane dla opcji This account nie należy do grupy
Domain Admins wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie.

Można kontynuować klikając przycisk Yes. Jednakże należy pamiętać w tym
przypadku, że każdy zdefiniowany użytkownik musi posiadać pełny dostęp
administracyjny do wszystkich zdalnie uruchomionych usług DeviceLock Services lub
na każdym komputerze z usługą DeviceLock Service musi być zainstalowany
certyfikat DeviceLock Certificate (klucz publiczny).
Jeżeli konto użytkownika zdefiniowane przy użyciu opcji This account nie posiada
uprawnień Log On As A Service, kreator automatycznie przydzieli te uprawnienia. Te
uprawnienia wymagane są do uruchomienia usługi w z konta użytkownika.

Jeżeli wszystkie parametry startowe usługi zdefiniowane zostały prawidłowo kreator
uruchomi DeviceLock Enterprise Server.

61

Instalacja

Uruchomienie usługi DeviceLock Enterprise Server i wyświetlenie kolejnej strony
zajmie trochę czasu (około minuty).
Na kolejnej stronie można zdefiniować listę użytkowników, którzy będą posiadali
dostęp administracyjny do serwera DeviceLock Enterprise Server oraz zainstalować

certyfikat DeviceLock Certificate (klucz prywatny).
Enable Default Security
W domyślnej konfiguracji zabezpieczeń wszyscy użytkownicy z uprawnieniami
lokalnego administratora (np: członkowie lokalnej grupy Administrators) mogą łączyć
się z serwerem DeviceLock Enterprise Server przy użyciu konsoli zarządzania oraz
zmieniać jego ustawienia oraz uruchamiać raporty.
Aby włączyć domyślne zabezpieczenia należy zaznaczyć flagę Enable Default
Security.
W celu zdefiniowania bardziej ziarnistego dostępu do serwera DeviceLock Enterprise
Server należy wyłączyć domyślne zabezpieczenia usuwając zaznaczenie z flagi
Enable Default Security.
Następnie należy zdefiniować autoryzowane konta (użytkowników i/lub grupy), które
mogą się łączyć z serwerem DeviceLock Enterprise Server. Aby dodać nowego
użytkownika lub grupę użytkowników do listy kont należy kliknąć przycisk Add.
Można dodać wiele kont jednocześnie.
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Aby usunąć wpis z listy kont należy użyć przycisku Delete. Przy użyciu przycisków
Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i usunąć wiele wpisów jednocześnie.
Aby zdefiniować, które akcje będą dozwolone dla użytkownika lub grupy należy
ustawić odpowiednie uprawnienia:
•

Full access – w celu włączenia pełnego dostępu do serwera DeviceLock
Enterprise Server. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia i uruchamiać
raporty.

•

Change – w celu włączenia dostępu do przeprowadzania zmian na serwerze
DeviceLock Enterprise Server. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia,
instalować/deinstalować serwer DeviceLock Enterprise Server oraz
uruchamiać raporty, lecz nie mogą dodawać nowych użytkowników do listy
autoryzowanych kont, które mogą się łączyć z serwerem DeviceLock
Enterprise Server lub zmieniać praw dostępu dla istniejących użytkowników
na tej liście.

•

Read-only – w celu włączenia dostępu tylko do odczytu na serwerze
DeviceLock Enterprise Server. Użytkownicy mogą uruchamiać raporty i
przeglądać ustawienia, lecz nie mogą niczego modyfikować.

Informacja: Zalecane jest aby konta znajdujące się na tej liście posiadały uprawnienia
lokalnego administratora, ponieważ w przypadku niektórych instancji instalacja, aktualizacja
lub deinstalacja usługi DeviceLock Enterprise Server może wymagać praw dostępu do
Windows Service Control Manager (SCM) oraz współdzielonych zasobów siecowych.

Nazwa certyfikatu
Konieczne może okazać się rozesłanie klucza prywatnego na serwer DeviceLock
Enterprise Server w celu włączenia uwierzytelniania opartego o certyfikat DeviceLock
Certificate.
Dostępne są dwie metody uwierzytelniania serwera DeviceLock Enterprise Server na
zdalnie uruchomionych usługach DeviceLock Services:
•

User authentication – usługa DeviceLock Enterprise Server uruchomiona
jest na koncie użytkownika posiadającego pełny dostęp administracyjny do
usługi DeviceLock Service na zdalnym komputerze. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących uruchamiania usługi DeviceLock
Enterprise Server z poziomu konta użytkownika należy zapoznać się z opisem
parametru Log on as.

•

DeviceLock Certificate authentication – w sytuacjach, gdy konto
użytkownika z poziomu którego uruchomiony jest DeviceLock Enterprise
Server nie ma dostępu do usługi DeviceLock Service na zdalnym komputerze,
konieczne jest uwierzytelnianie oparte o certyfikat DeviceLock Certificate.
Klucz publiczny należy zainstalować dla usługi DeviceLock Service i
odpowiadający mu klucz prywatny na serwerze DeviceLock Enterprise Server.
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Aby zainstalować certyfikat DeviceLock Certificate należy kliknąć przycisk … i wybrać
plik klucza prywatnego. Aby usunąć certyfikat DeviceLock Certificate należy kliknąć
przycisk Remove.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfikatu DeviceLock
Certificate należy zapoznać sie z sekcją Certyfikaty DeviceLock.
Aby zastosować zmiany i przejść na kolejną stronę kretora konfiguracji należy kliknąć
przycisk Next.
Na tej stronie można załadować licencje programu DeviceLock.

Informacje o licencji
Jeżeli zakupiłeś licencję na produkt DeviceLock powinieneś ją załadować na serwer
DeviceLock Enterprise Server.
DeviceLock Enterprise Server obsługuje tylko licencjonowaną liczbę usług DeviceLock
Services. Na przykład: jeżeli posiadasz licencję dla 100 komputerów lecz w sieci
pracuje 101 usług DeviceLock Services, DeviceLock Enterprise Server będzie
pracował tylko z pierwszymi 100 usługami DeviceLock Services natomiast pozostałe
zostaną zignorowane.
Aby załadować licencję należy kliknąć przycisk Load License(s) i wskazać plik
licencji.
Można ładować wiele plików licencyjnych w seriach - jeden po drugim.
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Jeżeli nie załadowano żadnych ważnych licencji, DeviceLock Enterprise Server
pracuje w trybie testowym i może obsługiwać tylko dwie usługi DeviceLock Services.
Informacja: Jeśli komputer z usługą DeviceLock Service opuści sieć, serwer DeviceLock
Enterprise Server wykona jego zastąpienie tylko po restarcie lub po upływie 6 godzin.

Aby zainstalować licencję i przejść na kolejną stronę należy kliknąć przycisk Next.
Na kolejnej stronie można dokonać konfiguracji parametrów bazy danych.

Nazwa bazy danych
Należy zdefiniować nazwę bazy danych na serwerze SQL Server która zostanie użyta
do przechowywania danych serwera DeviceLock Enterprise Server. Domyślną nazwą
sugerowaną przez kreator jest DeviceLockDB.
Informacja: Nie należy ręcznie tworzyć bazy danych o określonej nazwie ponieważ kreator
konfiguracji tworzy bazę danych automatycznie lub używa istniejącej bazy.

Typ połączenia
Dostępne są dwie metody zdefiniowania połączenia z serwerem SQL Server:
1. ODBC Driver – należy podać nazwę serwera SQL Server w polu SQL Server
name i wybrać tryb uwierzytelniania (Windows lub SQL Server).
Parametr SQL Server name musi zawierać nie tylko nazwę komputera na
którym pracuje serwer SQL Server lecz również nazwę samego serwera SQL
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Server. Zazwyczaj nazwa serwera SQL Server składa się z dwóch części:
nazwy komputera oraz nazwy instancji podzielonej znakiem backslash (np:
computer\instance). Czasem nazwa instancji jest pusta (domyślnie) i można
użyć nazwy komputera jako nazwy serwera SQL Server. Aby uzyskać nazwy
serwerów SQL Server dostępnych w sieci lokalnej należy kliknąć przycisk
Browse. (Powinieneś mieć dostęp do zdalnego rejestru maszyny SQL Server
w celu uzyskania nazwy instancji.)
Jeżeli parametr SQL Server name jest pusty, oznacza to że serwer SQL
Server jest uruchomiony na tym samym komputerze co serwer DeviceLock
Enterprise Server i posiada pustą (domyślną) nazwę instancji.
Aby nawiązać połączenie z serwerem SQL Server konieczne jest również
dokonanie konfiguracji parametrów uwierzytelniania.
Wybierz opcję Windows authentication w celu uwierzytelnienia na serwerze
SQL Server z poziomu konta użytego do uruchomienia usługi DeviceLock
Enterprise Server.
Jeżeli usługa jest uruchomiona z poziomu konta SYSTEM i serwer SQL Server
znajduje się na zdalnym komputerze, usługa ta nie będzie mogła nawiązać
połączenia z serwerem SQL Server ponieważ konto SYSTEM nie posiada
uprawnień dostępu do sieci. W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących uruchamiania usługi DeviceLock Enterprise Server z poziomu
konta użytkownika należy zapoznać się z opisem parametru Log on as.
Wybierz opcję SQL Server authentication aby zezwolić serwerowi SQL
Server na samodzielne wykonanie uwierzytelniania poprzez sprawdzenie
loginu i hasła zdefiniowanego wcześniej. Przed wybraniem opcji SQL Server
authentication należy upewnić się że serwer SQL Server został
skonfigurowany do pracy w trybie mieszanym.
Podaj nazwę użytkownika SQL (login) w polu Login name oraz jego hasło w
polu Password.
Informacja: Uwierzytelnianie systemu Windows jest bardziej bezpieczne niż
uwierzytelnianie serwera SQL. Gdy jest to możliwe należy użyć uwierzytelniania
Windows.

2. System Data Source – należy wybrać źródło predefiniowanych danych
systemowych z listy Data Source Name.
Aby zdefiniować źródła danych należy użyć apletu Data Sources (ODBC)
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znajdującego się w Control Panel -> Administrative Tools.
Jeżeli w konfiguracji danych źródłowych wybrane zostało uwierzytelnianie serwera
SQL Server, konieczne wtedy jest określenie nazwy użytkownika SQL (login) w polu
Login name oraz hasła w polu Password. Jeżeli wybrane zostało uwierzytelnianie
Windows to należy pozostawić te pola puste.
Aby odświeżyć listę Data Source Name należy kliknąć przycisk Refresh.
Po zdefiniowaniu połączenia z serwerem SQL Server można je przetestować. Kliknij
przycisk Test Connection aby upewnić się że wszystkie parametry zostały
zdefiniowane poprawnie.

Podczas testu sprawdzane jest tylko połączenie i prawa dostępu do serwera SQL
Server. W przypadku problemów z bazą danych lub prawami dostępu do tej bazy
danych nie będą one widoczne w oknie Test Connection.
Jeżeli niektóre parametry połączenia zostały zdefiniowane nieprawidłowo wyświetlony
może zostać jeden z następujących błędów:
•

SQL Server does not exist or access denied – zdefiniowano nieprawidłową
nazwę serwera SQL Server dla parametru SQL Server name lub zdalny
komputer z serwerem SQL Server nie jest dostępny. Możliwe jest że
zdefiniowano nazwę komputera na którym uruchomiony jest serwer SQL
Server lecz ten serwer SQL Server posiada również nazwę instancji którą
również należy zdefiniować (np: computer\instance).

•

Login failed for user 'COMPUTER_NAME$' – wybrano uwierzytelnianie
Windows lecz konto użytkownika użyte do uruchomienia serwera DeviceLock
Enterprise Server nie może uzyskać dostępu do komputera z serwerem SQL
Server. Może to mieć miejsce gdy usługa uruchomiona jest z konta SYSTEM
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lub z konta użytkownika nie posiadającego uprawnień lokalnego
administratora na zdalnym komputerze z serwerem SQL Server.
•

Login failed for user 'user_name' – wybrano uwierzytelniaie serwera SQL
Server lecz zdefiniowana została nieprawidłowa nazwa użytkownika SQL
(login) lub hasło. Należy zauważyć, że użytkownicy serwera SQL różnią się od
użytkowników systemu Windows i nie można używać kont systemu Windows
jako parametru Login name. Użytkownicy serwera SQL istnieją tylko na
serwerze SQL Server i do ich zarządzania należy użyć konsol zarządzania
serwerem SQL Server (takich jak Microsoft SQL Server Management Studio).

•

Login failed for user 'user_name'. The user is not associated with a
trusted SQL Server connection – wybrano uwierzytelnianie serwera SQL
Server lecz serwer SQL Server nie obsługuje tego trybu. Należy użyć
uwierzytelniania Windows lub zezwolić serwerowi SQL Server na pracę w
trybie mieszanym (tryb uwierzytelniania serwera SQL Server oraz Windows).

•

Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL
Server connection – źródło danych zdefiniowane w polu Data Source
Name zostało skonfigurowane do pracy z uwierzytelnianiem SQL Server lecz
parametr Login name jest pusty.

•

Data source name not found and no default driver specified – wybrano
System Data Source z listy Connection type i zdefiniowano pustą lub nie
istniejącą nazwę w Data Source Name.

Store shadow files in SQL Server
Dostępne są dwa tryby przechowywania danych binarnych: dane mogą być
przechowywane na serwerze SQL Server lub na dysku.
Aby dane przechowywane były na serwerze SQL Server należy zaznaczyć flagę Store
shadow files in SQL Server.
Jeżeli zdecydujesz się przechowywać dane binarne na serwerze SQL Server, zalecane
jest znaczne zwiększenie parametru maksymalny rozmiar pliku dla logów
transakcyjnych bazy danych zdefiniowanej w Database name. W przeciwnym
wypadku serwer SQL Server może nie obsłużyć tak dużej liczby danych (setki
megabajtów) w jednej transakcji. Ponadto zalecane jest zwiększenie maksymalnej
ilości pamięci dostępnej dla serwera SQL Server i włączenie funkcji PAE (Physical
Address Extension).
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących modyfikowania serwera SQL
Server do przechowywania dużych ilości danych należy zapoznać się z artykułem
dostępnym na stronie firmy Microsoft: http://technet.microsoft.com/enus/library/cc966420.aspx.
Aby dane przechowywane były na dysku należy usunąć zaznaczenie z flagi Store
shadow files in SQL Server. W tym przypadku jedynie odsyłacze do danych
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binarnych oraz niektóre dodatkowe informacje będą przechowywane na serwerze
SQL Server.
W przypadku przechowywania na dysku, pliki danych znaleźć można po ścieżce
zdefiniowanej przez parametr Store path. Aby wybrać folder w którym powinny być
przechowywane pliki można użyć przycisku Browse.
Można również zdefiniować współdzielony zasób sieciowy (np: \\server\dlstore) który
będzie używany jako miejsce przechowywania danych. Upewnij się że konto
użytkownika używane do uruchomienia usługi DeviceLock Enterprise Server posiada
pełny dostęp do tego zasobu.
Informacja: Zalecane jest przechowywanie danych binarnych na dysku.

Kliknij przycisk Next aby zastosować zmiany i przejść na ostatnią stronę.

Utworzenie bazy danych określonej przez parametr Database name zajmie trochę
czasu jeżeli nie istnieje jeszcze ona na serwerze SQL Server. Jeżeli baza danych
istnieje już na serwerze i posiada odpowiedni format (np: została utworzona przez
DeviceLock Enterprise Server) serwer DeviceLock Enterprise Server zachowa
wszystkie istniejące dane i użyje tej bazy danych.
Informacja: Jeżeli jest to konieczne, DeviceLock automatycznie aktualizuje bazę danych do
najnowszej wersji.
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Jeżeli niektóre parametry zostały zdefiniowane nieprawidłowo wyświetlony może
zostać jeden z następujących błędów:
•

[2] The system cannot find the file specified – skonfigurowano serwer
DeviceLock Enterprise Server do przechowywania danych binarnych na dysku
lecz zdefiniowana ścieżka jest nieprawidłowa Store path. Po zdefiniowaniu
współdzielonego zasobu sieciowego możliwe jest że ten zasób sieciowy nie
jest dostępny.

•

Failed to verify store path. [5] Access is denied – ścieżka zdefiniowana
przy użyciu parametru Store path jest prawidłowa lecz konto użytkownika
używane do uruchamiania usługi DeviceLock Enterprise Server nie posiada
pełnego dostępu do plików w tej ścieżce.

•

CREATE DATABASE permission denied in database 'name' – konto
użytkownika (login) używany do łączenia z serwerem SQL Server nie posiada
wystarczających uprawnień do utworzenia bazy danych. Login powinien
posiadać minimum rolę dbcreator Server (patrz Server Roles in Login
Properties of Microsoft SQL Server Management Studio).

•

The server principal "user_name" is not able to access the database
"name" under the current security context – konto użytkownika (login)
używany do łączenia z serwerem SQL Server nie posiada dostępu do
istniejącej bazy danych. Login powinien być zmapowany do tej bazy danych
(patrz User Mapping in Login Properties of Microsoft SQL Server
Management Studio).

•

SELECT permission denied on object 'name', database 'name', schema
'name' – konto użytkownika (login) używany do łączenia z serwerem SQL
Server nie posiada uprawnień odczyt/zapis do istniejącej bazy danych. Login
powinien posiadać minimum role db_datareader oraz db_datawriter Database
(patrz User Mapping in Login Properties of Microsoft SQL Server
Management Studio).

•

Invalid object name 'name' – baza danych zdefiniowana przy użyciu
parametru Database name istnieje na tym serwerze SQL Server lecz posiada
nieprawidłowy format. Ma to miejsce podczas próby użycia bazy danych która
nie została utworzona przez serwer DeviceLock Enterprise Server lub gdy
baza danych została uszkodzona.

•

DeviceLock Database has an unsupported format – baza danych
zdefiniowana przy użyciu parametru Database name istnieje lecz jest
przestarzała. Istniejąca baza danych posiada nieobsługiwany format i nie
można jej automatycznie uaktualnić do nowego formatu. Należy użyć innej
bazy danych lub utworzyć nową bazę danych.

•

DeviceLock Database has a format that is not supported by the
current server version – baza danych zdefiniowana przy użyciu parametru
Database name istnieje lecz została utworzona przez nowszą wersję serwera
DeviceLock Enterprise Server. Należy użyć najnowszej wersji serwera

70

Instalacja

DeviceLock Enterprise Server lub innej bazy danych (lub utworzyć nową bazę
danych).
Ponadto niektóre błędy połączenia z serwerem SQL Server opisane wyżej mogą
również zostać tutaj wyświetlone.
Użyj przycisku Back, aby powrócić na poprzednią stronę kreatora i dokonać
wymaganych zmian.
Jeżeli nie będzie żadnych błędów należy kliknąć przycisk Finish, aby zamknąć
kreator i kontynuować proces instalacji.
Po zainstalowaniu programu DeviceLock sugeruje się wskazanie domyślnej
przeglądarki internetowej dla strony DeviceLock.

Należy usunąć zaznaczenie z flagi Open DeviceLock home page aby zrezygnować
z odwiedzin na stronie DeviceLock. Aby zakończyć instalację należy kliknąć przycisk
Finish.
Informacja: Aby odinstalować program DeviceLock należy:
Użyć opcji Add or Remove Programs w Panelu Sterowania w celu usunięcia programu
DeviceLock.
- LUB Kliknąć przycisk Start, wybrać All Programs, przejśc do DeviceLock, a następnie kliknąć
przycisk Remove DeviceLock.
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Instalacja DeviceLock Content Security Server
W celu instalacji DeviceLock Content Security Server należy wykonać następujące
kroki:
•

Krok 1. Przygotowanie do instalacji

•

Krok 2. Rozpoczęcie instalacji

•

Krok 3. Konfiguracja DeviceLock Content Security Server oraz zakończenie
instalacji.

Krok 1. Przygotowanie do instalacji
Przed instalacją DeviceLock Content Security Server należy rozważyć następujące
ważne informacje:
•

Komputer na którym instalowany będzie DeviceLock Content Security Server
musi spełniać następujące wymagania systemowe:
System
operacyjny

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack (SP) 6, Windows
2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server
2008, Windows Vista lub Windows 7.
Instalacja jest obsługiwana dla 32 i 64 bitowych edycji
systemu operacyjnego.

Przeglądarka

Przeglądarka Microsoft Internet Explorer wersja 4.0 lub
nowsza musi być zainstalowana na komputerach z
systemem Windows NT 4.0 SP 6.

Miejsce na dysku
twardym

19 MB

•

Do instalacji DeviceLock Content Security Server wymagane są uprawnienia
administratora.

•

Do zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności zalecana jest
instalacja DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security
Server na różnych komputerach.

•

Konieczne jest zakupienie specjalnej licencji Search Server dla DeviceLock
Content Security Server. Można użyć tej samej licencji na nieograniczonej
liczbie komputerów na któprych uruchomiono DeviceLock Content Security
Server. Model licencjonowania Search Server oparty jest na liczbie logów,
które są indeksowane podczas wyszukiwania pełnotekstowego. Każda licencja
umożliwia modułowi Search Server na indeksowanie 1,000 wpisów logów
shadow (Shadow Log oraz Deleted Shadow Log) oraz 5,000 wpisów innych
logów (Audit Log, Server Log i Monitoring Log). W zależności od aktualnej
liczby logów na serwerze DeviceLock Enterprise Servers można zakupić tyle
licencji ile jest wymaganych. Jeśli korzystasz z wielu licencji dla Search Server
może on zaindeksować tyle logów na ile pozwalają sumarycznie wszystkie
licencje łącznie. Okres testowy DeviceLock Content Security Server wynosi 30
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dni. W trakcie okresu testowego Search Server może zaindeksować 2,000
wpisów logów shadow oraz 10,000 wpisów innych logów.
•

W przypadku posiadania wielu serwerów DeviceLock Enterprise Servers w
sieci można również zainstalować wiele serwerów DeviceLock Content
Security Servers w celu rozłożenia obciążenia. Jednakże to podejście jest
uzasadnione tylko gdy wszystkie serwery DeviceLock Enterprise Servers nie
są podłączone do tego samego serwera Microsoft SQL Server (np: nie w trybie
“WIELU-DO-JEDNEGO”).

•

W przypadku posiadania wielu zainstalowanych serwerów DeviceLock Content
Security Servers, każdy Search Servere posiadał będzie własny indeks
wyszukiwania. W związku z tym, należy nawiązać połączenie z każdym
serwerem DeviceLock Content Security Server i uruchomić to samo
wyszukiwanie na każdym serwerze Search Server w celu uzyskania
kompletnych wyników spośród wszystkich danych na serwerach DeviceLock
Enterprise Servers.

•

Przed rozpoczęciem instalacji zalecane jest zamknięcie wszystkich programów
systemu Windows.

Krok 2. Rozpoczęcie instalacji
Należy użyć tej procedury w celu rozpoczęcia procesu instalacji.
W celu rozpoczęcia instalacji
1. Otwórz plik DeviceLock.zip a następnie uruchom plik setup_dlcss.exe w
celu rozpczęcia instalacji.
Musisz uruchomić program instalacyjny na każdym komputerze na którym
masz zamiar zainstalować DeviceLock Content Security Server.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
3. Na stronie License Agreement zapoznaj się z postanowieniami umowy
licencyjnej i kliknij przycisk I accept the terms in the license agreement
w celu zaakceptowania postanowień umowy licencyjnej i kontynuowania
instalacji.
4. Na stronie Customer Information podaj nazwę użytkownika oraz
organizację i kliknij przycisk Next.
5. Na stronie Destination Folder zaakceptuj domyślną lokalizację instalacji lub
kliknij przycisk Change, aby zmodyfikować ścieżkę jeśli jest to wymagane.
Kliknij przycisk Next.
Domyślny katalog instalacji to %ProgramFiles%\DeviceLock Content Security
Server.
6. Na stronie Ready to Install the Program należy kliknąć przycisk Install w
celu rozpoczęcia instalacji.
Uruchomiony zostanie kreator DeviceLock Content Security Server.
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Jeśli instalujesz aktualizację lub wykonujesz reinstalację DeviceLock Content
Security Server i chcesz zachować jego bieżącą konfigurację nie musisz
przechowdzić przez ten kreator ponownie - wystarczy kliknąć przycisk Cancel
w celu zamknięcia kreatora i pozostawienia ustawień bez zmian.
W celu zmiany niektórych parametrów i zachowania innych - należy dokonać
edycji tylko niezbędnych parametrów i przejść przez wszystkie strony
kreatora i kliknąć przycisk Finish na ostatniej stronie.
Informacja: Jeśli instalujesz DeviceLock Content Security Server po raz pierwszy
(brak istniejących ustawień na tym komputerze) i anulujesz kreator konfiguracji,
kreator nie będzie w stanie zainstalować usługi DeviceLock Content Security Server i
konieczne będzie ponowne uruchomienie kreatora konfiguracji.

Krok 3. Konfiguracja DeviceLock Content Security Server oraz zakończenie
instalacji
Podczas procesu instalacji kreator DeviceLock Content Security Server otwierany jest
automatycznie. Ten kreator przeprowadzi Cię przez konfigurację niezbędnych
ustawień do pracy z DeviceLock Content Security Server.
Pierwsza strona kreatora ma następujący wygląd:

Na tej stronie można dokonać konfiguracji opcji startowych dla usługi DeviceLock
Content Security Server.
Log on as
Na początek należy wybrać konto, które będzie używane do uruchomienia usługi
DeviceLock Content Security Server. Podobnie jak w przypadku wielu innych usług
systemu Windows, usługa DeviceLock Content Security Server może zostać
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uruchomiona z poziomu specjalnego lokalnego konta systemowego (użytkownik
SYSTEM) lub innego konta.
Aby uruchomić usługę z poziomu konta użytkownika SYSTEM należy wybrać opcję
Local System account. Należy pamiętać, że proces pracujący na końcie
użytkownika SYSTEM nie może uzyskać dostępu do zasobów sieci współdzielonej oraz
uwierzytelniać się na zdalnych komputerach jako użytkownik anonimowy. Dlatego też
DeviceLock Content Security Server skonfigurowany do uruchamiania z poziomu
konta użytkownika SYSTEM nie może uzyskać dostępu do serwera DeviceLock
Enterprise Server uruchomionego na zdalnym komputerze i musi użyć Certyfikatu
DeviceLock do uwierzytelnienia.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod uwierzytelniania
należy zapoznać się z opisem parametru Nazwa certyfikatu.
Aby uruchomić usługę z poziomu konta użytkownika należy zaznaczyć opcję This
account, podać nazwę konta użytkownika oraz hasło. Zalecane jest użycie konta
użytkownika posiadającego uprawnienia administracyjne na wszystkich komputerach
na których uruchomiono DeviceLock Enterprise Server. W przeciwnym wypadku
konieczne będzie użycie certyfikatu uwierzytelniania DeviceLock Certificate.
W przypadku instalacji DeviceLock Content Security Server w środowisku
domenowym zalecane jest użycie konta użytkownika, który jest członkiem grupy
Administratorzy Domeny. Z uwagi na fakt, że grupa Administratorzy Domeny jest
członkiem grupy lokalnej Administratorzy na każdym komputerze w domenie,
członkowie grupy Administratorzy Domeny posiadać będą pełny dostęp do serwera
DeviceLock Enterprise Server na każdym komputerze.
Ponadto nie należy zapominać, że gdy Default Security jest wyłączona na zdalnie
uruchomionym serwerze DeviceLock Enterprise Server, konto użytkownika
zdefiniowane przy użyciu opcji This account musi również być na liście
Administratorzy Serwera i posiadać przynajmniej uprawnienia Read-only na tym
serwerze DeviceLock Enterprise Server. W przeciwnym wypadku konieczne będzie
użycie certyfikatu uwierzytelniania DeviceLock Certificate.

Ustawienia połączenia
Można ustawić DeviceLock Content Security Server do korzystania z określonego
portu TCP do komunikacji z konsolą zarządzania, upraszczając proces konfiguracji
zapory sieciowej. W tym celu należy podać numer portu w polu Fixed TCP port. Aby
użyć portów dynamicznych do komunikacji RPC należy zaznaczyć opcję Dynamic
ports. Domyślnie DeviceLock Content Security Server używa portu 9134.
Kliknij przycisk Next, aby uruchomić usługę DeviceLock Content Security Server i
przejść na następną stronę.
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Jeśli bieżący użytkownik nie posiada pełnego dostępu administracyjnego do serwera
DeviceLock Content Security Server (w przypadku, gdy on już istnieje i instalowana
jest aktualizacja), kreator konfiguracji nie będzie mógł zainstalować usługi i
zastosować zmian. Ponadto podobny błąd może wystapić, gdy bieżący użytkownik
nie posiada uprawnień lokalnego administratora na komputerze na którym
instalowany jest serwer DeviceLock Content Security Server.

Jeśli zdefiniowana zostanie nieprawidłowa nazwa użytkownika dla opcji This account
lub nieprawidłowe hasło użytkownika, nie będzie można uruchomić DeviceLock
Content Security Server.

Jeżeli konto użytkownika zdefiniowane dla opcji This account nie należy do grupy
Domain Admins wyświetlone zostanie odpowiednie powiadomienie.

Można kontynuować klikając przycisk Yes. Jednakże należy pamiętać, że w tym
przypadku zdefiniowany użytkownik musi posiadać dostęp administracyjny do
wszystkich zdalnie uruchomionych serwerów DeviceLock Enterprise Servers lub na
każdym komputerze z DeviceLock Enterprise Server musi być zainstalowany
Certyfikat DeviceLock (klucz prywatny).
Jeśli konto użytkownika zdefiniowane w opcji This account nie posiada uprawnienia
Log On As A Service kreator automatycznie je przypisze. Te uprawnienia wymagane
są do uruchomienia usługi w z konta użytkownika.
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Jeśli wszystkie parametry startowe usługi zostały zdefiniowane prawidłowo, kreator
uruchomi DeviceLock Content Security Server.

Uruchomienie usługi DeviceLock Content Security Server zajmie trochę czasu (do
minuty) i wyświetlona zostanie druga strona kreatora.
Druga strona kreatora ma następujący wygląd:

Na tej stronie definiowana jest lista użytkowników posiadających dostęp
administracyjny do serwera DeviceLock Content Security Server i instalowany jest
Certyfikat DeviceLock (klucz prywatny).
Enable Default Security
W sekcji domyślnej konfiguracji zabezpieczeń każdy użytkownik z uprawnieniami
administracyjnymi (np: członkowie grupy lokalnej Administratorzy) może łączyć się z
serwerem DeviceLock Content Security Server przy użyciu konsoli zarządzania,
zmieniać jego ustawienia i uruchamiać zapytania.
W celu włączenia domyślnych zabezpieczeń należy zaznaczyć pole wyboru Enable
Default Security.
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Jeśli jest potrzeba zdefiniowania bardziej granularnego dostępu do serwera
DeviceLock Content Security Server należy wyłączyć domyślne zabezpieczenia
usuwając zaznaczenie z opcji Enable Default Security.
Następnie należy zdefiniować autoryzowane konta (użytkowników i/lub grupy), które
mogą łączyć się z serwerem DeviceLock Content Security Server. Aby dodać nowego
użytkownika lub grupę do listy kont należy kliknąć przycisk Add. Można dodać wiele
kont jednocześnie.
Aby usunąć wpis z listy kont należy użyć przycisku Delete. Przy użyciu przycisków
Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i usunąć wiele wpisów jednocześnie.
Aby zdefiniować, które akcje będą dozwolone dla użytkownika lub grupy należy
ustawić odpowiednie uprawnienia:
•

Full access – w celu włączenia pełnego dostępu do serwera DeviceLock
Content Security Server. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia i uruchamiać
zapytania.

•

Change – w celu umożliwiena zmiany dostępu do serwera DeviceLock
Content Security Server. Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia,
instalować/dezinstalować DeviceLock Content Security Server i uruchamiać
zapytania lecz nie mogą dodawać nowych użytkowników do listy
autoryzowanych kont, którzy mogą się łączyć z serwerem DeviceLock Content
Security Server lub zmieniać prawa dostępu dla użytkowników znajdujących
się na liście.

•

Read-only – w celu umożliwienia dostępu tylko do odczytu do serwera
DeviceLock Content Security Server. Użytkownicy mogą uruchamiać zapytania
i przeglądać ustawienia lecz nie mogą niczego modyfikować lub tworzyć
nowego indeksu dla serwera Search Server.

Informacja: Zalecane jest aby konta zawarte na tej liście posiadały uprawnienia
administratora lokalnego, w niektórych instancjach, instalacjach, aktualizacjach oraz
dezinstalacjach usługa DeviceLock Content Security Server może wymagać praw dostepu do
Windows Service Control Manager (SCM) oraz zasobów sieci współdzielonej.

Nazwa certyfikatu
Konieczne może okazać się przesłanie klucza prywatnego na serwer DeviceLock
Content Security Server w celu włączenia uwierzytelniania opartego o Certyfikat
DeviceLock.
Dostępne są dwie metody uwierzytelniania serwera DeviceLock Content Security
Server na zdalnie uruchomionym serwerze DeviceLock Enterprise Server:
•

User authentication – usługa DeviceLock Content Security Server
uruchamiana jest na końcie użytkownika posiadającego dostęp
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administracyjny do serwera DeviceLock Enterprise Server na zdalnym
komputerze. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod
uruchamiania serwera DeviceLock Content Security Server na końcie
użytkownika należy zapoznać się z opisem parametru Log on as.
•

DeviceLock Certificate authentication – w sytuacjach gdy użytkownik na
końcie którego uruchomiony jest DeviceLock Content Security Server nie
może uzyskać dostępu do serwera DeviceLock Enterprise Server na zdalnym
komputerze, konieczne jest uwierzytelnienie w oparciu o Certyfikat
DeviceLock.
Na serwerze DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security
Server powinien być zainstalowany ten sam klucz prywatny.

Aby zainstalować Certyfikat DeviceLock należy kliknąć przycisk
i wybrać plik z
kluczem prywatnym. Aby usunąć Certyfikat DeviceLock należy kliknąć przycisk
Remove.
W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie Certyfiaktu DeviceLock należy
zapoznać się z sekcją “Certyfikaty DeviceLock.”
Należy kliknąć przycisk Next, aby zastosować zmiany i przejść do ostatniej strony
kreatora konfiguracji.
Ostatnia strona ma następujący wygląd:

Na tej stronie ładowanie są licencje dla serwera DeviceLock Content Security Server.
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Informacje o licencji
Po zakupieniu licencji na serwer Search Server należy załadować tę licencję na
serwer DeviceLock Content Security Server.
Aby załadować licencję należy kliknąć przycisk Load License(s) i wybrać plik
licencji. Można ładować wiele plików licencyjnych w seriach - jeden po drugim.
Okres testowy DeviceLock Content Security Server wynosi 30 dni.
Kliknij przycisk Finish, aby zamknąć kreatora i kontynuować proces instalacji.
Następnie na stronie Installation Wizard Completed należy kliknąć przycisk
Finish aby zakończyć instalację. Na tej stronie dostępna jest opcja wyświetlenia
strony domowej serwera DeviceLock Content Security Server. Ta opcja jest
zaznaczona domyślnie.
Informacja: Aby odinstalować DeviceLock Content Security Server należy:
Użyć Add or Remove Programs w Panelu Sterowania w celu usunięcia DeviceLock Content
Security Server.
- LUB Kliknąć menu Start, wybrać All Programs -> DeviceLock i kliknąć opcję Remove
DeviceLock Content Security Server.
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Certyfikaty DeviceLock
Wstęp
Certyfikat DeviceLock jest kryptograficznym certyfikatem składającym się z dwóch
kluczy (pary kluczy): prywatnego oraz publicznego:
•

Klucz prywatny musi być przechowywany na komputerze administratora i
tylko administrator może mieć do niego dostęp. Also, the private key may be
installed on DeviceLock Enterprise Server and DeviceLock Content Security
Server.
Informacja: Upewnij się że użytkownicy nie posiadający uprawnień administratora nie
mogą uzyskać dostępu do klucza prywatnego.

•

Klucz publiczny instalowany jest na każdym komputerze na którym
uruchomiona jest usługa DeviceLock Service. Jeżeli klucz publiczny nie został
preinstalowany na komputerze użytkownika nie można użyć funkcji
Temporary White List lub uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu DeviceLock
Certificate na serwerze DeviceLock Enterprise Server.

Generowanie certyfikatów DeviceLock
Narzędzie DeviceLock’s Certificate Generation Tool umożliwia generowanie
certyfikatów DeviceLock Certificates.
Zalecane jest wygenerowanie tylko jednego certyfikatu DeviceLock Certificate i
rozesłanie jego klucza publicznego do wszystkich komputerów użytkowników.
Konieczne jest wygenerowanie i zainstalowanie nowego certyfikatu tylko gdy klucz
prywatny został zagubiony lub skradziony.
Aby uruchomić narzędzie Certificate Generation Tool należy wybrać element
Certificate Generation Tool z menu File serwera DeviceLock Enterprise Manager.
Aby uruchomić narzędzie Certificate Generation Tool z konsoli DeviceLock
Management Console (przystawka MMC) oraz DeviceLock Group Policy Manager
należy użyć menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem
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myszy.
Narzędzie Certificate Generation Tool uruchomione zostanie automatycznie gdy
konsole zarządzania DeviceLock są zainstalowane na komputerze administratora nie
posiadającego certyfikatu DeviceLock Certificate.
Dostępne są dwa proste kroki wygenerowania pary kluczy:
1. Zdefiniowanie nazwy certyfikatu DeviceLock Certificate.

Narzędzie Certificate Generation Tool generuje automatycznie nazwę bazującą
na bieżącej dacie i czasie lecz można wpisać dowolną nazwę.
2. Zdefiniowanie ścieżki oraz nazw plików dla klucza prywatnego i publicznego.

Po wygenerowaniu certyfikatu DeviceLock Certificate można rozpocząć rozsyłanie
klucza publicznego na komputery użytkowników.
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Informacja: Nowo wygenerowany certyfikat DeviceLock Certificate nie jest automatycznie
instalowany na komputerach przy użyciu narzędzia Certificate Generation Tool. Należy rozesłać
go ręcznie przy użyciu konsoli zarządzania DeviceLock..

Instalacja/Usuwanie certyfikatu DeviceLock
Aby zainstalować/usunąć klucz publiczny na/z komputerów użytkowników na których
uruchomiona jest usługa DeviceLock Services można użyć dowolnej konsoli
zarządzania DeviceLock:
•

DeviceLock Enterprise Manager
W oknie Scan Network należy wybrać komputery przeznaczone do
instalacji/usunięcia klucza publicznego a nastepnie wybrać wtyczkę Set
Service Settings.

Aby otworzyć okno konfiguracyjne należy kliknąć przycisk Settings lub
dwukrotnie kliknąć wpis wtyczek.
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Utwórz nowy plik XML lub użyj istniejącego pliku w celu zdefiniowania reguły
wymaganej do instalacji/usunięcia certyfikatu. Zaznacz plik na liście i kliknij
przycisk Edit aby zmodyfikować regułę według opisu w kolejnej sekcji
(poniżej). Po zakończeniu modyfikacji reguły wybierz jej plik zaznaczając pole
wyboru znajdujące się obok nazwy pliku na liście.
Kliknij przycisk OK aby zamknąć okno konfiguracyjne a następnie kliknij
przycisk Scan w oknie Scan Network aby uruchomić proces
instalacji/usuwania certyfikatu DeviceLock Certificate.
•

DeviceLock Management Console, DeviceLock Group Policy Manager oraz
DeviceLock Service Settings Editor
Jeżeli korzystasz z konsoli DeviceLock Management Console (przystawka
MMC), najpierw należy nawiązać połączenie z komputerem na którym
uruchomiono usługę DeviceLock Service. Użyj menu kontekstowego
dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy.

W przypadku korzystania z menadżera DeviceLock Group Policy Manager nie
ma potrzeby nawiązywania połączenia z jakimkolwiek komputerem ponieważ
łączy się on z Group Policy Object. Ponadto nie ma potrzeby nawiązywania
połączenia z komputerem podczas modyfikowania reguły w pliku XML przy
użyciu edytora DeviceLock Service Settings Editor.
Aktywuj element Service Options.
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Następnie dwukrotnie kliknij parametr DeviceLock certificate aby otworzyć
okno konfiguracyjne.

Określ ścieżkę do klucza publicznego przy użyciu parametru Certificate
Name jeżeli chcesz zainstalować certyfikat. Można użyć przycisku … aby
wybrać plik klucza publicznego.
Aby usunąć klucz publiczny należy użyć przycisku Remove.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno konfiguracyjne i zastosować zmiany.
Aby zainstalować/usunąć klucz prywatny na/z serwera DeviceLock Enterprise Server
oraz DeviceLock Content Security Server można użyć konsoli DeviceLock
Management Console (przystawka MMC).
Należy nawiązać połączenie przy użyciu konsoli DeviceLock Management Console z
komputerem na którym uruchomiony jest serwer DeviceLock Enterprise Server lub
DeviceLock Content Security Server. Użyj menu kontekstowego dostępnego po
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kliknięciu prawego przycisku myszy.
Aktywuj element Server Options.

Następnie dwukrotnie kliknij parametr DeviceLock certificate aby otworzyć okno
konfiguracyjne.

Określ ścieżkę do klucza prywatnego przy użyciu parametru Certificate Name jeżeli
chcesz zainstalować certyfikat. Można użyć przycisku … aby wybrać plik klucza
prywatnego.
Aby usunąć klucz prywatny należy użyć przycisku Remove.
Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno konfiguracyjne i zastosować zmiany.
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W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji klucza prywatnego
na serwerze DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content Security Server
należy zapoznać się z sekcjami Instalacja DeviceLock Enterprise Server oraz
Instalacja DeviceLock Content Security Server.
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DeviceLock Signing Tool
Wstęp
Narzędzie DeviceLock Signing Tool służy do przydzielania użytkownikom
tymczasowego dostępu do żądanych urządzeń i podpidywania plików XML
zawierających ustawienia usługi DeviceLock Service wyeksportowane z konsoli
DeviceLock Management Console lub menadżera DeviceLock Group Policy Manager.
Aby uruchomić narzędzie DeviceLock Signing Tool należy wybrać opcję DeviceLock
Signing Tool z menu File menadżera DeviceLock Enterprise Manager lub z menu
kontekstowego w konsoli DeviceLock Management Console (przystawka MMC),
DeviceLock Group Policy Manager lub DeviceLock Service Settings Editor.

Na początku należy załadować certyfikat DeviceLock Certificate (klucz prywatny).
Narzędzie DeviceLock Signing Tool musi używać klucza prywatnego należącego do
tego samego certyfikatu co klucz publiczny zainstalowany na komputerze
użytkownika.
Domyślnie narzędzie DeviceLock Signing Tool automatycznie ładuje ostatnio użyty
certyfikat. Można załadować inny certyfikat klikając przycisk … i wybierając plik z
kluczem prywatnym.
Aby wygenerować nowy certyfikat można uruchomić narzędzie Certificate Generation
Tool bezpośrednio z poziomu narzędzia DeviceLock Signing Tool. Aby to wykonać
należy kliknąć przycisk New. Jednakże należy pamiętać, że jeżeli wygenerowany
zostanie nowy certyfikat z zamiarem użycia jego nowego klucza prywatnego w
DeviceLock Signing Tool, konieczne jest równie rozesłanie odpowiadającego mu
klucza publicznego na komputery użytowników.
Następnie należy wybrać akcję do wykonania: wygenerowanie kodu odblokowującego
lub podpisanie pliku XML zawierającego ustawienia usługi DeviceLock Service.

Kod urządzenia
Aby przydzielić użytkownikowi tymczasowy dostęp do żądanego urządzenia należy
wygenerować Unlock Code po otrzymaniu Device Code od tego użytkownika.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczący korzystania z tymczasowych
białych list należy zapoznać się z sekcją Temporary White List.
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Dostępne są cztery proste kroki pozwalające wygenerować Unlock Code dla
użytkownika:
1. Załadowanie odpowiedniego certyfikatu DeviceLock Certificate (patrz
wyżej)
2. Wpisanie kodu Device Code otrzymanego od użytkownika.
Po podaniu prawidłowego kodu Device Code można zobaczyć klasę
urządzenia do którego użytkownik chce uzyskać dostęp w polu Device Class.
Informacje o klasie urządzenia pomogą kontrolować rodzaj urządzenia, które
użytkownik ma zamiar używać. Jeżeli dla przykładu użytkownik oświadczy
administratorowi, że ma zamiar używać skanera USB lecz aktualnie usiłuje
uzyskać dostęp do pendrive'a USB, administrator rozpozna tego typu
działanie.
Dostępne jest pole (w nawiasie okrągłym) wyświetlające czy żądane
urządzenie może zostać autoryzowane jako unikalne urządzenie (Unique) lub
czy może ono zostać autoryzowane tylko jako model (Model). W przypadku
autoryzacji urządzenia jako modelu użytkownik ma prawo dostępu do
wszystkich urządzeń tego modelu. W celu uzyskania szczegółowych informacji
na ten temat należy zapoznać się z sekcją USB Devices White List.
3. Wybranie okresu czasu w którym żądane urządzenie będzie dozwolone. Dla
parametru Allowed Period można wybrać wiele predefiniowanych wartości:
5, 15, 30, 60 minut, 5 godzin, 1 lub 2 dni, 1 lub 2 tygodnie, 1 miesiąc, dopóki
urządzenie nie zostanie odłączone lub dopóki użytkownik nie zostanie
wylogowany.
Po wybraniu określnego okresu czasu (np: 10 minut), użytkownik posiada
dostęp do żądanego urządzenia tylko przez ten okres czasu. Po upłynięciu
czasu dostęp do urządzenia ponownie jest zabroniony. Nie ma znaczenia co
użytkownik wykonuje z tym urządzeniem - nawet jeżeli nadal kopiuje pliki na
dysk USB lub drukuje dokument na drukarce USB, wszystkie operacje zostaną
przerwane.
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Aby zezwolić użytkownikowi na korzystanie z żądanego urządzenia bez
żadnych ograniczeń czasowych należy wybrać opcję until unplug w sekcji
Allowed Period. Użytkownik posiada wtedy dostęp do urządzenia gdy jest
ono podłączone do portu. Po odłączeniu tego urządzenia dostęp ponownie jest
zabroniony.
4. Kliknięcie przycisku Generate w celu utworzenia kodu Unlock Code.
Następnie należy udostępnić ten kod użytkownikowi telefonicznie lub w inny
sposób.
Proces generowania kodu Unlock Code może zająć trochę czasu. Zależy to od
wydajności komputera i może zająć nawet kilka sekund.

Ustawienia usługi
Aby uniknąć nieautoryzowanych modyfikacji można podpisać plik XML zawierający
ustawienia usługi DeviceLock Service wyeksportowane z konsoli DeviceLock
Management Console lub menadżera DeviceLock Group Policy Manager lub
utworzone przy użyciu edytora DeviceLock Service Settings Editor.
Następnie można wysłać ten plik do użytkowników, których komputery nie są
włączone i tym samym nie są dostępne z poziomu konsol zarządzania.

Dostępnych jest sześć prostych korków aby podpisać plik XML:
1. Załadowanie odpowiedniego certyfikatu DeviceLock Certificate (patrz wyżej)
2. Załadowanie pliku ustawień usługi DeviceLock Service do podpisania.
Pełną ścieżkę do tego pliku należy zdefiniować w polu Unsigned file. Można
użyć przycisku … aby wybrać plik.
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Plik XLM zawierający ustawienia usługi DeviceLock Service można utworzyć
przy użyciu opcji Save Service Settings znajdującej się w menu
kontekstowym konsoli DeviceLock Management Console, DeviceLock Group
Policy Manager lub DeviceLock Service Settings Editor.
3. W polu Signed file zdefiniowanie pliku wynikowego. Można użyć przycisku …
w celu wybrania folderu w którym utworzony zostanie ten plik.
4. Zdecydowanie czy plik wynikowy powinien zawierać informacje o wygaśnięciu.
W celu zezwolenia użytkownikom na importowanie ustawień z tego pliku bez
żadnych ograniczeń czasowych należy wyłączyć flagę Valid until.
Po włączeniu flagi Valid until i zdefiniowaniu daty/czasu, informacje o
wygaśnięciu zapisane zostaną w pliku wynikowym i użytkownicy będą mogli
importować ustawienia z tego pliku tylko do momentu upłynięcia
zdefiniowanej daty/czasu.
Ten parametr dotyczy tylko tych użytkowników, którzy usiłują zaimportować
ustawienia usługi DeviceLock Service przy użyciu apletu DeviceLock z
poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Gdy plik XML zawierający
ustawienia ładowany jest przy użyciu opcji Load Service Settings z menu
kontekstowego w konsoli DeviceLock Management Console lub DeviceLock
Group Policy Manager, informacje o wygaśnięciu są ignorowane.
5. Zdecydowanie czy plik wynikowy może być używany tylko na wybranych
komputerach.
Aby zezwolić użytkownikom na importowanie ustawień z tego pliku na
dowolnych komputerach należy wyłączyć flagę Only for computer(s).
Po włączeniu flagi Only for computer(s) i zdefiniowaniu nazwy komputera,
użytkownicy będą mogli importować ustawienia z tego pliku tylko na tym
zdefiniowanym komputerze. Przy użyciu średnika (;) można zdefiniować wiele
nazw komputerów na których będzie można używać pliku wynikowego.
Informacja: Nie można użyć adresu IP komputera dla tego parametru. Należy
określić pełną nazwę komputera tak jak jest ona wyświetlana w aplecie System
dostępnym w Panelu sterowania systemu Widnows.

Można również załadować predefiniowaną listę komputerów z zewnętrznego
pliku tekstowego. Aby otworzyć zewnętrzny plik należy kliknąć przycisk ….
Ten plik tekstowy musi zawierać nazwę każdego komputera w osobnej linii.
Ten parametr dotyczy tylko tych użytkowników, którzy usiłują zaimportować
ustawienia usługi DeviceLock Service przy użyciu apletu DeviceLock z
poziomu Panelu sterowania systemu Windows. Gdy plik XML zawierający
ustawienia ładowany jest przy użyciu opcji Load Service Settings z menu
kontekstowego w konsoli DeviceLock Management Console lub DeviceLock
Group Policy Manager, informacje o nazwie komputera są ignorowane.
6. Kliknięcie przycisku Sign w celu utworzenia podpisanego pliku z ustawieniami
usługi DeviceLock Service. Następnie należy udostępnić ten plik
użytkownikowi.
Proces podpisywania pliku może zająć trochę czasu. Zależy to od wydajności
komputera i może zająć nawet kilka sekund.
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Gdy użytkownik chce zastosować ustawienia usługi DeviceLock Service z
podpisanego pliku, powinien on uruchomić aplet DeviceLock w Panelu sterowania i
wybrać opcję Import Service Settings.

Informacja: W systemie Windows XP i nowszych, użytkownik musi przełączyć Panel
sterowania do widoku klasycznego aby widoczne były wszystkie dostępne aplety.

Dostępne są dwa proste kroki dla użytkownika w celu importu ustawień usługi
DeviceLock Service z podpisanego pliku:
1. W polu Signed file zdefiniowanie pełnej ścieżki do tego podpisanego pliku. W
tym celu należy użyć przycisku … aby wybrać ten plik.
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2. Kliknąć przycisk Finish. Jeżeli podpis cyfrowy pliku jest ważny to natychmiast
zastosowane zostaną nowe ustawienia dla usługi DeviceLock Service.

Użytkownik może załadować również podpisany plik z ustawieniami usługi
DeviceLock Service przy użyciu wiersza poleceń:
DLTempAccess.cpl -s <ścieżka do podpisanego pliku>
gdzie <ścieżka do podpisanego pliku> jest ścieżką do podpisanego pliku
zawierającego ustawienia usługi DeviceLock Service. Na przykład:
DLTempAccess.cpl -s “C:\Program Files\DeviceLock\settings_signed.dls”
Wszystkie pomyślne załadowania ustawień są rejestrowane po włączeniu
rejestrowania zmian w Service Options.
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DeviceLock Management Console
Wstęp
DeviceLock Management Console stanowi przystawkę dla Microsoft Management
Console (MMC).
Przy użyciu konsoli DeviceLock Management Console można przeglądać i zmieniać
uprawnienia oraz reguły audytu, instalować i uaktualniać usługę DeviceLock Service
oraz przeglądać wpisy audytu dla indywidualnych komputerów.
Ponadto konsola DeviceLock Management Console używana jest do przeglądania
raportów przechowywanych na serwerze DeviceLock Enterprise Server, uruchamiania
wyszukiwania na serwerze DeviceLock Content Security Server oraz do zarządzania
tymi serwerami.
Konsola DeviceLock Management Console powinna być używana na komputerze z
którego administrator zarządza usługami DeviceLock Services, DeviceLock Enterprise
Servers oraz DeviceLock Content Security Servers w sieci.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod instalacji konsoli
DeviceLock Management Console należy zapoznać się z sekcją Instalacja konsol
zarządzania.
Aby uruchomić konsolę DeviceLock Management Console należy wybrać odpowiedni
skrót z menu Programy dostępnego po kliknięciu menu Start systemu Windows.

Alternatywnie można uruchomić MMC i dodać przystawkę DeviceLock Management
Console ręcznie:
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1. Uruchom polecenie mmc z wiersza poleceń lub użyj menu Run aby uruchomić
to polecenie.
2. Otwórz menu File i kliknij przycisk Add/Remove snap-in.

3.

Kliknij zakładkę Standalone a następnie kliknij przycisk Add.

4. Wybierz DeviceLock Management Console z listy i kliknij przycisk Add.
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Interfejs
Konsola DeviceLock Management Console posiada przyjazny dla użytkownika i prosty
w użyciu standardowy interfejs udostępniany przez Microsoft Management Console
(MMC). W dowolnym momencie można kliknąć przycisk F1 aby uzyskać pomoc

kontekstową.
Konsola DeviceLock Management Console składa się okna podzielonego na dwa
panele. W panelu po lewej znajduje się drzewo konsoli, natomiast w panelu po
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prawej znajdują się szczegóły. Po wybraniu elementu z drzewa konsoli w panelu ze
szczegółami wyświetlane są informacje dotyczące tego elementu.
Konsola DeviceLock Management Console składa się z trzech niezależnych części:
1. DeviceLock Service – umożliwia nawiązywanie połączenia i zarządzanie
usługami DeviceLock Services uruchomionymi na zdalnych i lokalnych
komputerach.
2. DeviceLock Enterprise Server – umożliwia nawiązywanie połączenia i
zarządzanie serwerami DeviceLock Enterprise Servers uruchomionymi na
zdalnych i lokalnych komputerach.
3. DeviceLock Content Security Server – umożliwia nawiązywanie połączenia
i zarządzanie serwerami DeviceLock Content Security Servers uruchomionymi
na zdalnych i lokalnych komputerach.

Łączenie z komputerami
Na początek należy nawiązać połączenie z komputerem na którym uruchomiona jest
usługa DeviceLock Service lub DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content
Security Server. W tym celu należy użyć elementu menu kontekstowego Connect

lub odpowiedniego przycisku paska narzędzi.
Można jednocześnie nawiązać połączenie z usługą DeviceLock Service oraz
DeviceLock Enterprise Server i DeviceLock Content Security Server nawet jeżeli są
one urchomione na różnych komputerach.
Zdefiniuj nazwę lub adres IP zdalnego komputera z którym nawiązane ma zostać
połączenie przy użyciu parametru Another computer. Aby znaleźć dostępne
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komputery w sieci należy użyć przycisku Browse.
Aby podłączyć konsolę DeviceLock Management Console do komputera na którym
usługi DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content
Security Server skonfigurowane zostały do korzystania z określonego portu należy
zdefiniować ten port w nawiasach kwadratowych obok nazwy komputera, np:
\\computer_name[port number].
Aby nawiązać połączenie z lokalnym komputerem należy użyć opcji Local computer.
Kliknij przycisk OK aby nawiązać połączenie z wybranym komputerem.
Informacja: Należy upewnić się że zdalny komputer wybrany do połączenia jest dostępny z
poziomu komputera na którym urchomiona jest konsola DeviceLock Management Console.
Zdalny komputer musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego kompatybilnego z
programem DeviceLock (Windows NT 4.0 SP6 i nowszy). Musi on posiadać funkcjonujący
protokół TCP/IP. W przypadku gdy firewall (łącznie z wbudowanym firewallem systemu
Windows) jest zainstalowany na zdalnym komputerze, musi on być prawidłowo
skonfigurowany i umożliwiać nawiązywanie połączenia z usługą DeviceLock Service,
DeviceLock Enterprise Server i/lub DeviceLock Content Security Server.
DeviceLock Service automatycznie dodaje się na listę wyjątków firewalla systemu Windows.

Podczas próby podłączenia do usługi DeviceLock Service na komputerze na którym
nie została ona zainstalowana lub jest przestarzała, DeviceLock Management Console
zasugeruje instalację lub uaktualnienie usługi. W celu uzyskania szczegółowych
informacji odnośnie zdalnego rozsyłania usługi należy zapoznać się z sekcją Zdalna
instalacja przy użyciu DeviceLock Management Console.
Po podłączeniu z usługą DeviceLock Service skonfigurowaną do pracy w trybie Group
Policy wyświetlone zostanie ostrzeżenie.

Jeżeli zmieniony zostanie pewny parametr przy użyciu konsoli DeviceLock
Management Console, zostanie on przywrócony do oryginalnego stanu
(zdefiniowanego w GPO) przy kolejnej aktualizacji Group Policy. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją Service Options.
Podczas próby nawiązania połączenia z serwerem DeviceLock Enterprise Server lub
DeviceLock Content Security Server na komputerze na którym nie jest on
zainstalowany lub jest zatrzymany, wyświetlony zostanie błąd połączenia.
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DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security Server musi być
zainstalowany i uruchomiony zanim konsola DeviceLock Management Console będzie
mogła nawiązać z nim połączenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji
odnośnie rozsyłania serwerów należy zapoznać się z sekcją Instalacja DeviceLock
Enterprise Server oraz Instalacja DeviceLock Content Security Server.
Jeżeli nie posiadasz uprawnień administracyjnych na wybranym komputerze,
DeviceLock Management Console zasugeruje nawiązanie połączenia przy użyciu
konta innego użytkownika.

W polu Connect As można zdefiniować konto użytkownika z uprawnieniami
administracyjnymi. To konto powinno również znajdować się na liście
administratorów DeviceLock Administrators w przypadku gdy funkcja ochrony
administratora jest włączona dla DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server
lub DeviceLock Content Security Server.
“Konflity uwierzytelniania” pojawić się mogą po nawiązaniu połączenia z żądanym
komputerem z poziomu konta użytkownika, który nie ma dostępu do usługi
DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content Security
Server, w tej sytuacji należy użyć innego konta w konsoli DeviceLock Management
Console. Aby uniknąć tego konfliktu należy najpierw usunąć bieżące połączenie.
Gdy konsola DeviceLock Management Console wykryje konflikt uwierzytelniania
wyświetli ona listę bieżących połączeń na lokalnym komputerze i zasugeruje
usunięcie niektórych z nich.
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Zaznacz wszystkie bieżące połączenia z komputerem do którego chcesz się połączyć i
kliknij przycisk Disconnect.
Kliknij przycisk Close a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie z tym
komputerem.
Informacja: Czasem bieżące połączenie nie może zostać zakończone, co uniemożliwia
nawiązanie połączenia z innego konta użytkownika w konsoli DeviceLock Management
Console. W tej sytuacji należy uruchomić konsolę DeviceLock Management Console z poziomu
konta użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia dostepu do usługi DeviceLock
Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content Security Server lub nie
posiadającego żadnych połączeń z żądanym komputerem. Należy użyć funkcji Run As
(uruchom RUNAS z poziomu wiersza poleceń) dostępne w systemie Windows 2000 lub
nowszym w celu uruchomienia konsoli DeviceLock Management Console z poziomu konta
innego użytkownika.

Możliwe błędy podczas łączenia
Podczas próby nawiązania połączenia z komputerem zawierającym usługę DeviceLock
Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Ceontent Security Server mogą
wystąpić niektóre z poniższych błędów:
•

(1722) The RPC server is unavailable – usiłujesz nawiązać połączenie z
komputerem, który nie istnieje (nieprawidłowa nazwa lub adres IP) lub jest
niedostępny. Upewnij się że nazwa komputera zdefiniowana została
prawidłowo. Spróbuj spingować ten komputer przy użyciu jego nazwy oraz
adresu IP i połącz się z nim przy użyciu standardowego narzędzia
administracyjnego systemu Windows (takiego jak Computer Management,
Services itd.). Upewnij się że ten komputer pracuje z systemem
kompatybilnym z programem DeviceLock (Windows NT 4.0 lub nowszy).
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Ponadto możliwe jest również, że firewall blokuje dostęp do tego komputera.
Konieczne może być dokonanie konfiguracji firewalla i zezwolenie na dostęp
do pewnych portów wymaganych dla programu DeviceLock. Można również
poinstruować program DeviceLock do używania określonego portu TCP,
ułatwiając proces konfiguracji firewalla. Domyślnie DeviceLock Service,
DeviceLock Enterprise Server oraz DeviceLock Content Security Server
używają portów 9132, 9133 oraz 9134. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją Frequently Asked
Questions. Ponadto należy pamiętać o tym, że usługa DeviceLock Service
automatycznie dodaje się do listy wyjątków firewalla systemu Windows.
•

(1753) There are no more endpoints available from the endpoint
mapper – usiłujesz nawiązać połączenie z komputerem na którym usługi
DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content
Security Server nie są dostępne. Na początek należy upewnić się, że usługa
DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content
Security Server jest zainstalowana i uruchomiona na zdalnym komputerze.
Istnieje możliwość, że ten komputer jest nadal uruchamiany i system
Windows inicjuje jeszcze swoje usługi. Usługa Remote Procedure Call (RPC)
mogła nie zostać jeszcze uruchomiona.
Ponadto możliwe że firewall blokuje dostęp do usługi DeviceLock Service,
DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content Security Server. W celu
uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z opisem błędu 1722.
W celu uzyskania informacji dotyczących rozwiązywania problemów z RPC
należy zapoznać się z tym artykułem: support.microsoft.com/kb/839880/enus

•

(5) Access is denied – nie posiadasz wystarczających uprawnień na
zdalnym komputerze. Upewnij się, że konsola DeviceLock Management
Console usiłuje nawiązać połączenie ze zdalnym komputerem z poziomu konta
z uprawnieniami lokalnego administratora na tym komputerze.
Konieczne może być również uruchomienie konsoli DeviceLock Management
Console z poziomu konta innego użytkownika, który ma możliwość
uwierzytelniania na zdalnym komputerze jako administrator lokalny.

•

(7045) You must have administrative privileges to perform this
operation – nie posiadasz odpowiednich uprawnień dostępu do usługi
DeviceLock Service, DeviceLock Enterprise Server lub DeviceLock Content
Security Server ponieważ konto użytkownika nie znajduje się na liście
administratorów DeviceLock Administrators. Upewnij się, że konsola
DeviceLock Management Console usiłuje nawiązać połączenie ze zdalnym
komputerem z poziomu konta użytkownika znajdującego się na liście
administratorów DeviceLock Administrators na tym komputerze.
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Zarządzanie usługą DeviceLock Service
Rozwiń element DeviceLock Service aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
usługi oraz parametrów konfiguracyjnych.

Menu kontekstowe dostępne jest po kliknięciu prawego przycisku myszy na
elemencie DeviceLock Service:
•

Connect – nawiązuje połączenie z dowolnym komputerem który zostanie
wybrany. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy
zapoznać się z sekcją Łączenie z komputerami.

•

Reconnect – nawiązuje ponownie połączenie z podłączonymi komputerami.

•

Connect to Local Computer at Startup – zaznacz tę flagę aby
poinstruować konsolę DeviceLock Management Console do automatycznego
łączenia z lokalnym komputerem przy każdym jego uruchomieniu.

•

Load Service Settings – ładuje wcześniej zapisane ustawienia z pliku XML i
stosuje te ustawienia na podłączonych aktualnie usługach DeviceLock Service.
Konieczne jest wybranie pliku utworzonego przy użyciu DeviceLock Service
Settings Editor, DeviceLock Management Console lub DeviceLock Group Policy
Manager. Z uwagi na fat że na tym etapie nie jest testowany podpis można
wybrać pomiędzy plikiem podpisanym jak również niepodpisanym.

•

Save Service Settings – eksportuje wszystkie ustawienia z aktualnie
podłączonej usługi DeviceLock Service do zewnętrznego pliku XML. Następnie
możliwe jest modyfikowanie tego pliku przy użyciu edytora DeviceLock
Service Settings Editor oraz ładowanie przy użyciu konsoli DeviceLock
Management Console i/lub DeviceLock Group Policy Manager. Ponadto ten plik
można wysłać do użytkowników, których komputery nie są dostępne i nie
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można się z nimi połączyć przy użyciu konsol zarządzania. Aby uniknąć
nieautoryzowanej modyfikacji, plik powinien być podpisany certyfikatem
DeviceLock Certificate (klucz prywatny) przy użyciu DeviceLock Signing Tool.
•

Save & Sign Service Settings – eksportuje wszystkie ustawienia z aktualnie
podłączonej usługi DeviceLock Service do zewnętrznego pliku XML i
automatycznie podpisuje go certyfikatem DeviceLock Certificate (klucz
prywatny). Ten element menu jest wyłączony, gdy narzędzie DeviceLock
Signing Tool nie załadowało wcześniej klucza prywatnego.

•

Certificate Generation Tool – uruchamia specjalne narzędzie umożliwiające
generowanie certyfikatów DeviceLock Certificates. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją
Generowanie certyfikatów DeviceLock Certificates.

•

Create MSI Package – tworzy niestandardowy pakiet Microsoft Software
Installer (MSI) z ustawieniami aktualnie podłączonej usługi DeviceLock
Service. Na początek konieczne jest wybranie pakietu źródłowego MSI z
usługą DeviceLock Service. Można użyć pakietów MSI udostępnianych wraz z
programem DeviceLock (takich jak DeviceLock Service.msi oraz DeviceLock
Service x64.msi).
Następnie należy zdefiniować nazwę wynikowego (docelowego) pakietu MSI
który zostanie wygenerowany w oparciu o źródłowy pakiet MSI (zdefiniowany
w pierwszym kroku) oraz ustawienia z aktualnie podłączonej usługi
DeviceLock Service.
Później ten niestandardowy pakiet MSI może zostać użyty do rozesłania
instancji usługi DeviceLock Service w sieci przy użyciu predefiniowanych
reguł. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod
rozsyłania usługi DeviceLock Service przy użyciu pakietu MSI należy zapoznać
się z sekcją Instalacja przy użyciu Group Policy.
Należy pamiętać, że element menu Create MSI Package jest nieaktywny
gdy na lokalnym komuterze nie jest zainstalowana usługa Microsoft Windows
Installer (wersja 1.0 lub nowsza).

•

DeviceLock Signing Tool – uruchamia specjalne narzędzie umozliwiające
przydzielanie użytkownikom tymczasowego dostępu do żądanych urządzeń i
podpisywanie plików XML z ustawieniami usługi DeviceLock Service. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją
DeviceLock Signing Tool.

•

About DeviceLock – wyświetla okno z informacjami o wersji programu
DeviceLock oraz informacje o licencjach.

Opcje usługi
Te dodatkowe parametry umożliwiają modyfikowanie konfiguracji usługi DeviceLock
Service. Dla każdego parametru należy użyć menu kontekstowego dostępnego po
kliknięciu prawego przycisku myszy.
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USB/FireWire blocked message
Można zdefiniować niestandardowy komunikat, który będzie wyświetlany
użytkownikom podczas próby podłączenia urządzeń USB lub FireWire do których
dostęp jest zabroniony na poziomie interfejsu lub typu (urządzenia wymienne,
CD/DVD, itp).
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Aby włączyć ten niestandardowy komunikat należy zaznaczyć flagę Enable
USB/FireWire Blocked Message.
Ponadto można zdefiniować dodatkowe parametry takie jak:
•

Blocked Message Caption – tekst wyświetlany jest w postaci nagłówka.
Można użyć trzech predefiniowanych makr wewnątrz tekstu:
•
•
•

%TYPE% – umieszcza nazwę portu (port USB, port FireWire) do
którego podłączone jest urządzenie.
%DEVICE% – umieszcza nazwę urządzenia (np: USB Mass Storage
Device) otrzymaną od systemu.
%DRIVE% – umieszcza literę napędu urządzenia do przechowywania
danych (np: F:). Jeżeli urządzenie nie posiada litery wtedy
umieszczany jest pusty znak.

Przy użyciu tych makr można tworzyć komunikaty zawierające więcej
informacji dla użytkowników.
•

Blocked Message Text – tekst główny komunikatu. Można użyć
predefiniowanych makr opisanych wyżej wewnątrz tekstu.

Expired message
Można zdefiniować niestandardowy komunikat do wyświetlania użytkownikom gdy
dozwolony okres czasu dla urządzeń znajdujących się na tymczasowej białej liście
urządzeń wygasł i urządzenia zostały usunięte z Temporary White List.
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Aby włączyć ten niestandardowy komunikat należy zaznaczyć flagę Enable Expired
Message.
Ponadto można zdefiniować dodatkowe parametry takie jak:
•

Expired Message Caption – tekst wyświetlany jest w postaci nagłówka.
Można użyć dwóch predefiniowanych makr wewnątrz tekstu:
•
•

%DEVICE% – umieszcza nazwę urządzenia (np: USB Mass Storage
Device) otrzymaną od systemu.
%DRIVE% – umieszcza literę napędu urządzenia do przechowywania
danych (np: F:). Jeżeli urządzenie nie posiada litery wtedy
umieszczany jest pusty znak.

Przy użyciu tych makr można tworzyć komunikaty zawierające więcej
informacji dla użytkowników.
•

Expired Message Text – tekst główny komunikatu. Można użyć
predefiniowanych makr opisanych wyżej wewnątrz tekstu.

Content-Aware Blocked Read Message
Można zdefiniować komunikat podczas blokowania odczytu przez Content-Aware
(powiadomienie) wyświetlany użytkownikom przy próbie odczytu przez nich pliku do
kórego dostęp jest zabroniony. Ten komunikat wyświetlany będzie w obszarze
powiadomień paska zadań na komputerach klienckich. Domyślnie DeviceLock nie
wyświetla komunikatu blokowania odczytu przez Content-Aware.
Aby włączyć lub wyłączyć komunikat blokowania odczytu przez Content-Aware
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Content-Aware blocked read
message a następnie kliknąć Properties i dwukrotnie kliknąć Content-Aware
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blocked read message.
W oknie dialogowym Content-Aware blocked read message należy wykonać
następujące działania:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Enable ContentAware Blocked
Message

Włącz lub wyłącz wyświetlanie komunikatu blokowania odczytu
przez Content-Aware.
Zaznacz pole Enable Content-Aware Blocked Message aby
włączyć wyświetlanie komunikatu.
Usuń zaznaczenie z pola Enable Content-Aware Blocked
Message aby wyłączyć wyswietlanie komunikatu.

Blocked Message
Caption

Określ tekst do wyświetlania na pasku tytułowym komunikatu.
Domyślnie wyświetlany jest następujacy tekst:
DeviceLock Security Subsystem

Blocked Message
Text

Określ tekst do wyświetlania w treści komunikatu.
Domyślnie wyswietlany jest następujący komunikat:
You do not have permissions to read %FILENAME%. Please
contact your system administrator.
gdzie %FILENAME% to ścieżka i nazwa pliku.

Restore Defaults

Przywrócenie domyślnych ustawień.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opisu funkcji Content-Aware
Rules należy zapoznać się z sekcją “Content-Aware Rules for Devices (Regular
Profile)” oraz “Content-Aware Rules for Protocols (Regular Profile).”

Content-Aware Blocked Write Message
Można zdefiniować komunikat podczas blokowania zapisu przez Content-Aware
(powiadomienie) wyświetlany użytkownikom przy próbie zapisu przez nich pliku do
którego dostęp jest zabroniony. Ten komunikat wyświetlany będzie w obszarze
powiadomień paska zadań na komputerach klienckich. Domyślnie DeviceLock
wyświetla komunikat blokowania zapisu przez Content-Aware.
Aby włączyć lub wyłączyć komunikat blokowania zapisu przez Content-Aware należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Content-Aware blocked write message
a następnie kliknąć Properties i dwukrotnie kliknąć Content-Aware blocked write
message.
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W oknie dialogowym Content-Aware blocked write message należy wykonać
następujące działania:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Enable ContentAware Blocked
Message

Włącz lub wyłącz wyświetlanie komunikatu blokowania zapisu przez
Content-Aware.
Zaznacz pole Enable Content-Aware Blocked Message aby
włączyć wyświetlanie komunikatu.
Usuń zaznaczenie z pola Enable Content-Aware Blocked
Message aby wyłączyć wyswietlanie komunikatu.

Blocked Message
Caption

Określ tekst do wyświetlania na pasku tytułowym komunikatu.
Domyślnie wyświetlany jest następujacy tekst:
DeviceLock Security Subsystem

Blocked Message
Text

Określ tekst do wyświetlania w treści komunikatu.
Domyślnie wyswietlany jest następujący komunikat:
You do not have permissions to write %FILENAME%. Please
contact your system administrator.
gdzie %FILENAME% to ścieżka i nazwa pliku.

Restore Defaults

Przywrócenie domyślnych ustawień.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opisu funkcji Content-Aware
Rules należy zapoznać się z sekcją “Content-Aware Rules for Devices (Regular
Profile)” oraz “Content-Aware Rules for Protocols (Regular Profile).”
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Protocols blocked message
Można zdefiniować komunikat podczas blokowania Protokołów (powiadomienie)
wyświetlany użytkownikom przy próbie dostepu do protokołu do którego dostęp jest
zabroniony. Ten komunikat wyświetlany będzie w obszarze powiadomień paska
zadań na komputerach klienckich.
Aby włączyć lub wyłączyć komunikat blokowania Protokołów należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy opcję Protocols blocked message a następnie kliknąć

Properties i dwukrotnie kliknąć Protocols blocked message.
W oknie dialogowym Protocols blocked message należy wykonać następujące
działania:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Enable Protocols
Blocked Message

Włącz lub wyłącz wyświetlanie komunikatu blokowania Protokołów.
Zaznacz pole Enable Protocols Blocked Message aby włączyć
wyświetlanie komunikatu.
Usuń zaznaczenie z pola Enable Protocols Blocked Message aby
wyłączyć wyświetlanie komunikatu.

Blocked Message
Caption

Określ tekst do wyświetlania na pasku tytułowym komunikatu.
Domyślnie wyświetlany jest następujacy tekst:
DeviceLock Security Subsystem
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UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Blocked Message
Text

Określ tekst do wyświetlania w treści komunikatu.
Domyślnie wyswietlany jest następujący tekst:
You do not have permissions to access %PROTOCOL%.
Please contact your system administrator.
gdzie %PROTOCOL% to nazwa protokołu.

Restore Defaults

Przywrócenie domyślnych ustawień.

W celu uzyskania szczegółowego opisu funkcji Protocols należy zapoznać się z sekcją
“Protocols (Regular Profile).”

Content verification message
Sprawdzanie zawartości plików kopiowanych na urządzenia lub przesyłanych przez
sieć może być czasochłonne. Można definiować komunikat weryfikacji zawartości
wyświetlany użytkownikom podczas trwania inspekcji zawartości. Ten komunikat
wyświetlany jest przez 20 sekund po rozpoczeciu sprawdzania zawartości pliku przez
DeviceLock Service.
Aby włączyć lub wyłączyć komunikat weryfikacji zawartości należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy opcję Content verification message a następnie kliknąć
Properties i dwukrotnie kliknąć Content verification message.

W oknie dialogowym Content verification message należy wykonać następujące
działania:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO
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UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Enable Content
Verification
Message

Włącz lub wyłącz wyświetlanie komunikatu weryfikacji zawartości.
Zaznacz pole Enable Content Verification Message aby włączyć
wyświetlanie komunikatu.
Usuń zaznaczenie z pola Enable Content Verification Message
aby wyłączyć wyświetlanie komunikatu.

Content
Verification
Message Caption

Określ tekst do wyświetlania na pasku tytułowym komunikatu.
Domyślnie wyświetlany jest następujący tekst:
DeviceLock Security Subsystem

Content
Verification
Message Text

Określ tekst do wyświetlania w treści komunikatu.
Domyślnie wyświetlany jest następujący tekst:
Please wait while DeviceLock is verifying the
%CONTENT_NAME% content.
gdzie %CONTENT_NAME% to nazwa pliku lub protokołu. Nazwa
pliku jest wprowadzana gdy DeviceLock sprawdza zawartość plików
kopiowanych na urządzenie. Nazwa protokołu jest wprowadzana
gdy DeviceLock sprawdza zawartość danych przesyłanych przez
sieć.

Restore Defaults

Przywrócenie domyślnych ustawień.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących opisu funkcji Content-Aware
Rules należy zapoznać się z sekcją “Content-Aware Rules for Devices (Regular
Profile)” oraz “Content-Aware Rules for Protocols (Regular Profile).”

DeviceLock Enterprise Server(s)
Aby zezwolić usłudze DeviceLock Service na wysyłanie raportów do serwera
DeviceLock Enterprise Server należy zdefiniować nazwę i adres IP komputera
zawierającego ten serwer.

Przy użyciu średnika (;) można zdefiniować wiele serwerów DeviceLock Enterprise
Servers aby rozłożyć obciążenie sieci. Podczas uruchamiania usługa DeviceLock
Service wybiera jeden serwer do wysyłania raportów. Jeżeli wybrany serwer jest
niedostępny, DeviceLock Service próbuje wybrać kolejny serwer z listy.
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Upewnij się że serwer DeviceLock Enterprise Server jest zainstalowany prawidłowo i
jest dostępny dla usługi DeviceLock Service, w innym razie raporty nie będą
zapisywane w centralnej bazie danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji
na temat metod instalacji serwera DeviceLock Enterprise Server należy zapoznać się
z sekcją Instalacja DeviceLock Enterprise Server.

Log Policy changes and Start/Stop events
Można włączyć rejestrowanie zmian w konfiguracji usług DeviceLock Service i
zapisywanie w raportach czasu uruchamiania i zatrzymywania usługi DeviceLock
Service. Możliwe jest rejestrowanie zmian w uprawnieniach, regułach audytu, białych
listach oraz innych ustawieniach.
Aby zezwolić na tę rejestrację należy włączyć parametr Log Policy changes and
Start/Stop events.

DeviceLock Certificate
Należy użyć tego parametru do instalacji lub usuwania certyfikatu DeviceLock
Certificate.

Określ ścieżkę do klucza publicznego przy użyciu parametru Certificate Name jeżeli
chcesz zainstalować certyfikat. Można użyć przycisku … aby wybrać plik klucza
publicznego.
Aby usunąć klucz publiczny należy użyć przycisku Remove.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących certyfiaktów DeviceLock
Certificates należy zapoznać się z sekcją Certyfikaty DeviceLock Certificates.

Use Group Policy
Jeżeli usługa DeviceLock Service jest skonfigurowana do pracy z Group Policy w
domenie Active Directory, możliwe jest kontrolowanie trybu zasad (Group Policy lub
Local Policy).
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Aby aktywować tryb Group Policy dla usługi DeviceLock Service należy włączyć
parametr Use Group Policy. W tym trybie wszystkie ustawienia zdefiniowane przy
użyciu konsoli DeviceLock Management Console oraz DeviceLock Enterprise Manager
zastępowane są przez ustawienia Group Policy.
Aby aktywować tryb Local Policy dla usługi DeviceLock Service należy wyłączyć
parametr Use Group Policy. W tym trybie wszystkie ustawienia zdefiniowane przy
użyciu konsoli DeviceLock Management Console oraz DeviceLock Enterprise Manager
posiadają priorytet nad ustawieniami Group Policy i zastępują je.
Jeżeli usługa DeviceLock Service nie została skonfigurowana do pracy z Group Policy,
parametr Use Group Policy jest wyłączony i nie jest możliwe jego modyfikowanie.
Jeżeli parametr Use Group Policy jest włączony lecz nie jest możliwe jego
modyfikowanie, oznacza to że tryb Group Policy zawsze posiada priorytet (włączony
został parametr Override Local Policy w menadżerze DeviceLock Group Policy
Manager) oraz nie można włączyć trybu Local Policy dla tej usługi DeviceLock
Service. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać
się z sekcją Praca z DeviceLock Group Policy Manager.

Fast servers first
Usługa DeviceLock Service może wybrać najszybszy dostępny serwer DeviceLock
Enterprise Server z listy serwerów.
Po włączeniu tego parametru wszystkie serwery zdefiniowane w postaci parametru
DeviceLock Enterprise Server(s) dzielone są na trzy grupy w zależności od ich
szybkości sieciowej oraz ustawień przydzielane są do grupy najszybszych serwerów.
Jeżeli wszystkie najszybsze serwery są niedostępne, DeviceLock Service próbuje
wybrać serwer z kolejnej grupy najszybszych serwerów itd.
Jeżeli parametr Fast servers first jest wyłączony, DeviceLock Service losowo
wybiera serwer z listy.
Ten parametr odnosi efekt tylko, gdy dostępnych jest więcej niż jeden serwerów
zdefiniowanych przy użyciu parametru DeviceLock Enterprise Server(s).

Traffic priority
DeviceLock obsługuje kontrolę ruchu, umożliwiając definiowanie limitów
przepustowości dla wysyłania raportów audytu oraz shadowingu z usługi DeviceLock
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Service na serwer DeviceLock Enterprise Server.
Można ustawić trzy typu priorytetu dla ruchu: high, medium oraz low.
Wybranie priorytetu High oznacza, że można użyć 100% przepustowości. Aby
zezwolić na użycie tylko 50% przepustowości należy wybrać priorytet Medium.
Należy wybrać priorytet Low, aby zezwolić na użycie 10% przepustowości.
Proszę pamiętać, że priorytet średni i niski są efektywne tylko gdy na komputerze z
uruchomioną usługą DeviceLock Service zainstalowany został komponent Quality of
Service Packet Scheduler (QoS Packet Scheduler). W przeciwnym wypadku parametr
Traffic priority jest wyłączony i używane jest 100% przepustowości. W celu
uzyskania informacji o QoS należy zapoznać się z sekcją Microsoft’s on-line article:

Always show tray icon
Użyj tej opcji w celu włączenia lub wyłączenia wyświetlania ikony DeviceLock Tray
Notification Utility w obszarze powiadamiania paska zadań na komputerach
klienckich. Użytkownicy końcowi pracujacy na komputerach klienckich mogą
odświeżyć stan połączenia (online lub offline) usługi DeviceLock Service. Aby to
wykonać należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę DeviceLock Tray
Notification Utility
w obszarze powiadamiania paska zadań i kliknąć przycisk
Refresh Current State. Użytkownicy końcowi mogą również kliknąć ikonę
DeviceLock Tray Notification Utility, aby wyświetlić ostatni komunikat programu
DeviceLock w obszarze powiadamiania na komputerze klienckim.
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie ikony DeviceLock Tray Notification Utility
należy kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Always show tray icon a
następnie kliknąć Enable/Disable lub dwukrotnie kliknąć Always show tray icon.

Archives content inspection on read
Użyj tej opcji aby włączyć lub wyłączyć inspekcję zawartości plików w archiwach gdy
użytkownicy usiłują odczytać pliki archiwum. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy zazpoznać się z opisem funkcji Inspection of files within archives.
Aby włączyć lub wyłączyć inspekcję zawartości plików w archiwach należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy opcję Archives content inspection on read a
następnie kliknąć Enable/Disable lub dwukrotnie kliknąć Archives content
inspection on read.
Informacja: Jeśli ta opcja jest wyłączona, inspekcja grafiki w dokumentach PDF, RTF oraz
Microsoft Office również nie jest wykonywana.
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Archives content inspection on write
Użyj tej opcji aby włączyć lub wyłączyć inspekcję zawartości plików w archiwach gdy
użytkownicy usiłują zapisać pliki archiwum. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy zazpoznać się z opisem funkcji Inspection of files within archives.
Aby włączyć lub wyłączyć inspekcję zawartości plików w archiwach należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy opcję Archives content inspection on write a
następnie kliknąć Enable/Disable lub dwukrotnie kliknąć Archives content
inspection on write.
Informacja: Jeśli ta opcja jest wyłączona, inspekcja grafiki w dokumentach PDF, RTF oraz
Microsoft Office również nie jest wykonywana.

Offline mode detection
Użyj tej opcji do konfiguracji wykrywania opcji trybu offline. Można definiować
ustawienia sieci które używa DeviceLock do wykrycia stanu swojego połączenia (czy
jest on online lub offline). Domyślnie DeviceLock pracuje w trybie offline gdy kabel
sieciowy nie jest podłączony do komputera klienckiego.
Aby skonfigurować ustawienia wykrywania trybu offline należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy opcję Offline mode detection a następnie kliknąć Properties

lub dwukrotnie kliknąć Offline mode detection.
Można wybrać jedną z następujących opcji:
OPCJA

OPIS

Server
connectivity

Oznacza, że stan połączenia komputera klienckiego jest określany poprzez
to czy może lub nie połączyć się z określonym serwerem DeviceLock
Enterprise Server.
Dlatego też komputer kliencki pracuje w trybie online jeśli może on
połączyć się z dowolnym serwerem DeviceLock Enterprise Servers i
wysłać mu logi audytu i shadowingu. Komputer kliencki pracuje w trybie
offline jeśli nie może uwierzytelnić się na dowolnym serwerze DeviceLock
Enterprise Server lub wszystkie serwery DeviceLock Enterprise Servers
stają się niedostępne w tym samym czasie.
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OPCJA

OPIS
Zalecenie: Najbardziej niezawodną metodą zabezpieczenia komunikacji
klient/serwer jest użycie uwierzytelniania przy użyciu Certyfikatu
DeviceLock. Do uwierzytelniania klient/serwer za pomocą certyfikatu na
komputerach klienckich musi być zainstalowany klucz publiczny natomiast
klucz prywatny musi być zainstalowany na serwerze(ach) DeviceLock
Enterprise Server(s).
Jeśli certyfikat (klucz prywatny) jest zainstalowany tylko na serwerze
DeviceLock Enterprise Server, serwer będzie odrzucał połączenia a
komputery klienckie będą pracowały w trybie offline. Jeśli certyfikat (klucz
publiczny) jest zainstalowany tylko na komputerach klienckich, serwer oraz
klient będą uwierzytelniały się po nawiązaniu połączenia tak, więc ten typ
uwierzytelniania jest mniej bezpieczny niż uwierzytelnianie w oparciu o
certyfikat. W celu uzyskania szczegółowych informacji o Certyfikatach
DeviceLock należy zapoznać się z sekcją “Certyfikaty DeviceLock.”

Domain
connectivity

Oznacza, że stan połączenia komputera klienckiego jest określany poprzez
to czy może lub nie połączyć się z określonym kontrolerem domeny Active
Directory (kontroler domeny w domenie do której należy komputer
kliencki).
Dlatego też komputer kliencki pracuje w trybie online jeśli może on
połączyć się z odpowiednim kontrolerem domeny. Komputer kliencki
pracuje w trybie offline jeśli określony kontroler domeny staje się
niedostępny.
Komputer kliencki który nie jest członkiem domeny (członek grupy
roboczej lub komputer typu stand-alone) zawsze pracuje w trybie offline.

Wired
connectivity

Oznacza, że stan połączenia komputera klienckiego jest określany poprzez
to czy kabel sieciowy jest lub nie jest podłączony karty sieciowej Network
Interface Card (NIC). Jest to najprostsza i najmniej bezpieczna metoda
wykrywania stanu połączenia.
Dlatego też komputer kliencki pracuje w trybie online jeśli kabel sieciowy
jest podłączony do karty sieciowej. Komputer kliencki pracuje w trybie
offline jeśli kabel sieciowy jest odłączony od karty sieciowej. Należy
pamiętać że bezprzewodowe połączenia sieciowe (Wi-Fi, itp.) oraz
połączenia modemowe są ignorowane.
Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock
należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline Profile).”
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DeviceLock Administrators
Ten parametr pozwala na definiowanie listy użytkowników z uprawnieniami
administracyjnymi dostępu do usługi DeviceLock Service.

Aby otworzyć okno konfiguracyjne należy użyć menu kontekstowego dostępnego po
kliknięciu prawego przycisku myszy na elemencie DeviceLock Administrators.

Domyślna konfiguracja zabezpieczeń programu DeviceLock oparta jest na Windows
Access Control Lists (ACL). Użytkownik nie posiadający uprawnień administracyjnych
nie może łączyć się z usługą DeviceLock Service, modyfikować jej ustawień lub jej
usuwać. Cała kontrola sprawowana jest przez podsystem zabezpieczeń systemu
Windows.
117

DeviceLock Management Console

Aby włączyć DeviceLock Security należy usunąć zaznaczenie z flagi Enable Default
Security.
Informacja: Według informacji zawartych w sekcji Zalecane reguły bezpieczeństwa tego
prodręcznika, nadawanie uprawnień administracyjnych zwykłym użytkownikom nie jest
zalecane.

Użytkownicy z uprawnieniami lokalnego administratora (np: członkowie grupy
Administrators) mogą łączyć się z usługą DeviceLock Service przy użyciu konsoli
zarządzania i zmieniać uprawnienia, auditing oraz inne parametry. Ponadto tego typu
użytkownicy mogą odinstalowywać oprogramowanie DeviceLock ze swoich
komputerów, wyłączać lub usuwać usługę DeviceLock Service, modyfikować klucze
rejestru usługi, usuwać plik wykonywalny usługi itd. Innymi słowy użytkownicy z
uprawnienimi lokalnego administratora mogą obchodzić domyślne zabezpieczenia
oparte na Windows ACL.
Jednakże, jeżeli z pewnych względów użytkownicy w sieci posiadają uprawnienia
administratora na swoich lokalnych komputerach, DeviceLock zapewnia kolejny
poziom ochrony - DeviceLock Security. Gdy włączona jest ochrona DeviceLock
Security, nikt za wyjątkiem administratorów programu DeviceLock nie może się
łączyć z usługą DeviceLock Service lub jej zatrzymywać czy deinstalować. Nawet
członkowie grupy Administratorzy lokalni (jeżeli nie znajdują się oni na liście
autoryzowanych administratorów programu DeviceLock) nie mogą obchodzić ochrony
DeviceLock Security.
Aby włączyć DeviceLock Security należy usunąć zaznaczenie z flagi Enable Default
Security.
Następnie należy zdefiniować autoryzowane konta (użytkowników i/lub grupy), które
mogą administrować usługą DeviceLock Service. Aby dodać nowego użytkownika lub
grupę do listy kont należy kliknąć przycisk Dodaj. Można dodać wiele kont
jednocześnie.
Aby usunąć wpis z listy kont należy użyć przycisku Delete. Przy użyciu przycisków
Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i usunąć wiele wpisów jednocześnie.
Aby zdefiniować, które akcje administracyjne programu DeviceLock są dozwolone dla
użytkownika lub grupy użytkowników należy ustawić odpowiednie uprawnienia:
•

Full access – aby włączyć pełny dostęp do usługi DeviceLock Service.
Użytkownicy mogą modyfikować uprawnienia, auditing oraz inne parametry,
usuwać i aktualizować usługę DeviceLock Service.

•

Change – aby włączyć zmienny dostęp do usługi DeviceLock Service.
Użytkownicy mogą zmieniać ustawienia, instalować/deinstalować usługę
DeviceLock Service, lecz nie mogą dodawać nowych użytkowników do listy
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autoryzowanych kont, które mogą administrować usługą DeviceLock Service
lub zmieniać praw dostępu dla istniejących użytkowników na tej liście.
•

Read-only – aby włączyć dostęp tylko do odczytu audytu i innych
parametrów. Użytkownicy mogą uruchamiać raporty, przeglądać zdefiniowane
parametry lecz nie mogą niczego modyfikować lub usuwać usługi DeviceLock
Service.

Informacja: Zalecane jest aby konta znajdujące się na tej liście posiadały uprawnienia
lokalnego administratora, ponieważ w przypadku niektórych instancji instalacja, aktualizacja
lub deinstalacja usługi DeviceLock Service może wymagać praw dostępu do Windows Service
Control Manager (SCM) oraz współdzielonych zasobów siecowych.

Podany tutaj zostanie jeden przykład poprawnego zdefiniowania listy DeviceLock
Administrators: dodaj grupę Domain Admins z uprawnieniami Full access. Ponieważ
grupa Domain Admins jest członkiem lokalnej grupy Administrators na każdym
komputerze w domenie, wszyscy członkowie grupy Domain Admins będą posiadali
pełny dostęp do usługi DeviceLock Service na każdym komputerze. Jednakże inni
członkowie lokalnej grupy Administrators nie będą mogli administrować usługą
DeviceLock Service oraz jej wyłączać.
Ponadto po zaznaczeniu pola Enable Unhook Protection można włączyć opcjonalną
ochronę przeciwko rootkitami, które mogą zostać użyte do wyłączenia usługi
DeviceLock Service. Gdy ta ochrona jest włączona sterownik DeviceLock Driver
kontroluje spójność swojego kodu. Jeśli wykryte zostanie naruszenie, DeviceLock
spowoduje że system Windows zostanie zatrzymany z błędem krytycznym (BSOD).
Informacja: Niektóre programy antywirusowe oraz zapory sieciowe oraz inne nisko
poziomowe oprogramowanie firm trzecich może powodować konflikt z ochroną unhook
protection i być przyczyną błędów krytycznych (BSOD). Zalecane jest włączenie tej ochrony
tylko w systemach gdzie została ona wcześniej przetestowana.

Auditing & Shadowing
Te parametry pozwalają na modyfikowanie audytu oraz shadowingu dla usługi
DeviceLock Service.
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Dla każdego parametru należy użyć menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu
prawego przycisku myszy.

Local storage directory
Użyj tego parametru aby zdefiniować miejsce przechowywania danych typu shadow
na dysku lokalnym.

Domyślnie usługa DeviceLock Service używa katalogu %SystemRoot%\SHADOW
do przechowywania danych typu shadow na lokalnym komputerze. %SystemRoot%
jest standardową zmienną środowiskową prowadzącą do folderu głównego systemu
Windows (np: C:\Windows). Można zdefiniować dowolny katalog na lokalnym dysku
twardym.
DeviceLock Service chroni ten katalog i zwykli użytkownicy nie mają dostepu do
plików w nim zapisanych.
Upewnij się że na dysku znajduje się odpowiednia ilość wolnego miejsca do
przechowywania danych (jeżeli użytkownik kopiuje dane o rozmiarze 1GB na
pendrive, niezbędne będzie około 2GB miejsca dostępnego na dysku lokalnym).

Enable local storage quota
Włącz ten parametr aby zezwolić na automatyczne czyszczenie lokalnie
przechowywanych danych (typu shadow ora auditing).
Po włączeniu tego parametru można również konfigurować parametry Cleanup files
older than (days) oraz Local storage quota (%) (patrz niżej).

Cleanup files older than (days)
Można zdefiniować liczbę dni, które muszą upłynąć przed automatycznym usunięciem
danych bufora (typu shadow lub auditing) z dysku lokalnego.
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Zaznacz flagę Cleanup Files Older Than i zdefiniuj liczbę dni po upłynięciu których
wykonywane będzie automatyczne czyszczenie.

Local storage quota (%)
Można zdefiniować ograniczenie (disk quota) dla danych typu shadow.

Zdefiniuj maksymalną procentową wartość (z zakresu od 5 do 100) wolnego miejsca
na dysku do wykorzystania przez dane typu shadow w parametrze Local Storage
Quota.
Jeżeli quota nie jest używana (np: parametr Enable local storage quota jest
wyłączony) usługa DeviceLock Service używa całego dostępnego miejsca na dysku
gdzie znajduje się katalog zdefiniowany przez parametr Local storage directory.
Gdy rozmiar całkowity katalogu zdefiniowanego przez parametr Local storage
directory osiągnie quotę, DeviceLock Service rozpocznie usuwanie starych danych
(jeżeli włączony jest parametr Cleanup files older than (days)) lub zatrzyma
analizę data shadowing (jeżeli parametr Cleanup files older than (days) jest
wyłączony lub brak danych do usunięcia).

Shadow zero-length files
Włącz ten parametr aby zezwolić na shadowing plików których rozmiar jest zerowy.

121

DeviceLock Management Console

Nawet, jeżeli plik nie zawiera danych nadal jest możliwe przesłanie pewnych
informacji w jego nazwie i ścieżce (do kilku kilobajtów) i dlatego konieczne może być
włączenie shadowingu dla plików o zerowej długości.

Prevent data transfer on errors
Po włączeniu tego parametru można chronić użytkowników przed zapisywaniem
danych gdy shadowing nie jest możliwy.
Musisz mieć pewność, że użytkownicy mogą przesyłać informacje, gdy shadowing
oraz reguły Content-Aware Rules pracują prawidłowo (np: na dysku znajduje się
odpowiednia ilość wolnego miejsca do przechowywania danych typu shadow).
Gdy parametr Prevent data writing on errors jest włączony, rozmiar całkowity
katalogu zdefiniowanego przez parametr Local storage directory osiągnie quotę
zdefiniowaną w Local storage quota (%) i nie będzie danych, które można usunąć,
DeviceLock Service zatrzyma shadowing i analizę zawartości oraz zablokuje każdą
próbę kopiowania danych przez użytkownika.

Audit log type
Przy użyciu tego parametru można definiować które raporty powinny być używane do

przechowywania wpisów audytu.
Dostępne są trzy opcje:
•

Event Log – do przechowywania wpisów audytu wykorzystywany jest tylko
standardowy dziennik zdarzeń systemu Windows (Windows Event Log).

•

DeviceLock Log – do przechowywania wpisów audytu wykorzystywany jest
tylko chroniony raport. Dane z tego raportu wysyłane są na serwer
DeviceLock Enterprise Server i są przechowywane centralnie w bazie danych.
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•

Event & DeviceLock Logs – do przechowywania wpisów audytu używane są
oba raporty.

Audit Log Settings
Użyj opcji Audit Log Settings aby zdefiniować maksymalny rozmiar logów audytu i
nadpisać opcje.

W celu uzyskania szczegółowego opisu ustawień logów audytu należy zapoznać się z
sekcją “Audit Log Settings (Service).”

Transfer shadow data to server
Użyj tego parametru w celu włączenia lub wyłączenia przesyłania wszystkich danych
shadow na serwer DeviceLock Enterprise Server. Jeśli opcja Transfer shadow data
to server jest wyłączona, tylko dane audytu z odpowiednich logów programu
DeviceLock (jeśli te logi są używane) są wysyłane na serwer DeviceLock Enterprise
Server natomiast wszystkie dane shadow są przechowywane lokalnie i nie są
przesyłane na serwer.

Anti-keylogger
Te parametry pozwalają na modyfikowanie funkcji wykrywania keyloggerów
sprzętowych oraz definiowania akcji podejmowanych przez usługę DeviceLock
Service po wykryciu keyloggera.
Keyloggery sprzętowe to urządzenia rejestrujące znaki wpisywane z klawiatury.
DeviceLock Service umożliwia wykrywanie keyloggerów USB oraz blokowanie
klawiatur do nich podłączonych. Ponadto usługa DeviceLock Service umożliwia
blokowanie keyloggerów PS/2.
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Dla każdego parametru należy użyć menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu
prawego przycisku myszy.

Block keyboard
Włącz ten parametr aby blokować klawiaturę podłączoną do sprzętowego keyloggera
po jego wykryciu.
Ponieważ usługa DeviceLock Service uruchamiana jest przed zalogowaniem
użytkownika w systemie Windows, może ona zablokować klawiaturę i ochronić
użytkownika przed wpisaniem hasła.
Informacja: Niektóre keyloggery sprzętowe kontynuują rejestrowanie znaków wpisywanych z
klawiatury nawet jeżeli klawiatura jest zablokowana i nie działa w systemie Windows. Wynika
to z faktu, że tego typu keyloggery są osobnymi urządzeniami i nie wymagają żadnego
systemu operacyjnego lub sterowników.

Log event
Można poinstruować usługę DeviceLock Service do zapisywania zdarzenia w raporcie
audytu po wykryciu sprzętowego keyloggera USB.

Treat any USB hub as keylogger
Włączając ten parametr można poinstruować usługę DeviceLock Service do
traktowania każdego zewnętrznego rozdzielacza USB do którego podłączona jest
klawiatura jako sprzętowego keyloggera.
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W przeciwnym wypadku usługa DeviceLock Service wykrywa tylko te keloggery (hub
keyloggers), które znajdują się w jej wewnętrznej bazie danych.

Notify user
Można zdefiniować niestandardowy komunikat do wyświetlania użytkownikom gdy
usługa DeviceLock Service wykryje sprzętowe keyloggery USB.
Ponieważ usługa DeviceLock Service uruchamiana jest przed zalogowaniem
użytkownika w systemie Windows, ta wiadomość może ostrzeć użytkownika i
ochronić go przed wpisaniem hasła na klawiaturze podłączonej do keyloggera USB.

Aby włączyć ten niestandardowy komunikat należy zaznaczyć flagę Notify User.
Ponadto można zdefiniować dodatkowe parametry takie jak:
•

Notification Caption – tekst wyświetlany jest w postaci nagłówka. You can
use the predefined macros within the text: %DEVICE% – inserts the name
of the keyboard’s device (for example, USB Keyboard) received from the
system.

•

Notification Text – tekst główny komunikatu. Można użyć predefiniowanych
makr opisanych wyżej wewnątrz tekstu.
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PS/2 keyboard scrambling
Włączając ten parametr można uniemożliwić keyloggerom PS/2 rejestrowania
znaków wpisywanych z klawiatury. DeviceLock Service nie jest w stanie wykrywać
keyloggerów PS/2 oraz powiadamiać użytkowników o ich obecności lecz zamazują
wejście klawiatury PS/2 i zmuszają keyloggery PS/2 do rejestrowania pewnych
śmieci zamiast fizycznych znaków.
Informacja: Gdy jest włączone kodowanie klawiatury PS/2 podczas pracy z PS/2 KVM
przełączanie pomiędzy komputerami nie będzie działało z poziomu klawiatury.

Encryption
DeviceLock Service umożliwia wykrywanie dysków (dysków USB oraz innych
nośników wyniennych) zaszyfrowanych przez programy innych producentów i stosuje
specjalne uprawnienia “encrypted” dla nich.
Ta funkcja pozwala na definiowanie bardziej elastycznych reguł kontroli dostępu i
pomaga chronić przed zapisem ważnych danych na nieszyfrowane nośniki.

Bieżąca wersja programu DeviceLock obsługuje następujące programy szyfrujące
dane innych producentów na nośnikach wymiennych:
•

DriveCrypt – DeviceLock Service umożliwia wykrywanie zaszyfrowanych za
pomocą DriveCrypta nośników wymiennych i przydzielanie specjalnych
uprawnień “encrypted” do nich gdy program DriveCrypt jest zainstalowany na
komputerze na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock Service i
włączona jest flaga Integration. W celu uzyskania szczegółowych informacji
należy odwiedzić stronę: http://www.securstar.com
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•

Lexar JD SAFE S3000 oraz Lexar JD SAFE S3000 FIPS – DeviceLock
Service umożliwia wykrywanie napedów Lexar™ JumpDrive SAFE S3000 USB
flash drives (FIPS-certified i/lub zwykłych) i przydzielanie specjalnych
uprawnień “encrypted” do nich gdy użytkownik podłączą tego typu urządzenie
do komputera na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock Service i
włączona jest flaga Integration. W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących Lexar™ JumpDrive SAFE S3000 należy odwiedzić stronę Lexar:
http://www.lexar.com/products/enterprise-usb-solutions.

•

Lexar SAFE PSD – DeviceLock Service umożliwia wykrywanie napędów
Lexar™ SAFE PSD S1100 USB flash drives i przydzielanie im specjalnych
uprawnień “encrypted” w przypadku gdy użytkownik podłączy tego typu
urządzenie do komputera na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock
Service i włączona jest flaga Integration. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących Lexar™ SAFE PSD S1100 należy odwiedzić witrynę
Lexar: http://www.lexar.com/about/newsroom/press-releases/lexar-beginsshipping-its-award-winning-safe-psd-s1100-secure-enterpri.

•

PGP Whole Disk Encryption – DeviceLock Service umożliwia wykrywanie
zaszyfrowanych algorytem PGP nośników wymiennych i przydzielanie
specjalnych uprawnień “encrypted” do nich gdy produkt PGP® Whole Disk
Encryption jest zainstalowany na komputerze na którym uruchomiona jest
usługa DeviceLock Service i włączona jest flaga Integration. W celu
uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących metod instalacji i pracy
programu PGP® Whole Disk Encryption z programem DeviceLock należy
zapoznać się z podręcznikiem PGP/DeviceLock Integration Guide stworzonym
przez PGP. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących PGP®
Whole Disk Encryption należy odwiedzić stronę PGP:
http://www.pgp.com/products/wholediskencryption/index.html.

•

SafeDisk – DeviceLock Service umożliwia wykrywanie zaszyfrowanych za
pomocą SafeDiska kontenerów (przechowywanych na pamięciach flash USB
oraz innych nośnikach wymiennych) i przydzielanie specjalnych uprawnień
“encrypted” do nich jeśli flaga Integration jest włączona. Przy użyciu
uprawnień “encrypted” można, na przykład zezwolić tylko na zapis na
zaszyfrowane nośniki wymienne i zabronić zapisu na nośniki nie
zaszyfrowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji o ViPNet Safe Disk
należy odwiedzić stronę http://www.infotecs.biz/Soft/safe_disk.htm.
Informacja: Aby uzyskać dostęp do kontenerów SafeDisk i pracować z ich
zawartością użytkownicy powinni posiadać przynajmniej dostęp do odczytu na
niezaszyfrowanych urządzeniach wymiennych.

•

TrueCrypt – DeviceLock Service umożliwia wykrywanie zaszyfrowanych
TrueCryptem nośników wymiennych i przydzielanie im specjalnych uprawnień
“encrypted” w przypadku gdy produkt TrueCrypt jest zainstalowany na
komputerze na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock Service i
włączona jest flaga Integration. W celu uzyskania szczegółowych informacji
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dotyczących TrueCrypta należy odwiedzić witrynę TrueCrypt:
http://www.truecrypt.org/.
Informacja: Jeżeli wolumin posiada typ “File-hosted (container)” to program
DeviceLock zawsze rozpoznaje go jako niezaszyfrowany.

•

Windows BitLocker To Go - DeviceLock Service umożliwia wykrywanie
zaszyfrowanych nośników za pomocą BitLocker To Go i przydzielanie im
specjalnych uprawnień “encrypted” jeśli flaga Integration jest włączona. W
celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcji BitLocker Drive
Encryption systemu Windows 7 należy zapoznać się z dokumentacją Microsoft.
Informacja: Jeśli integracja z Windows BitLocker To Go jest włączona, polisa Deny
write access to removable drives not protected by BitLocker (znajdująca się w
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows
Components\BitLocker Drive Encryption\Removable Data Drives) nie może
zostać włączona.

Jeżeli nie chcesz zezwalać usłudze DeviceLock Service na wykrywanie jednego z
produktów szyfrujących wymienionych wyżej i stosowania specjalnych uprawnień
“encrypted” do zaszyfrowanego przez ten produkt urządzenia należy wyłączyć flagę
Integration w sekcji produktu w konsoli zarządzania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat uprawnień “encrypted” należy
zapoznać się z sekcją Permissions.
Informacja: DeviceLock nie jest sprzedawany wraz z produktami do szyfrowania innych
producentów i nie są one wymagane do jego funkcjonowania. Zintegrowana praca programu
DeviceLock oraz produktu do szyfrowania innego producenta będzie funkcjonowała tylko gdy
produkt do szyfrowania innego producenta jest prawidłowo zainstalowany, skonfigurowany i
uruchomiony na tym samym komputerze na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock
Service.

Devices
Parametry konfiguracyjne dostępne dla tego elementu pozwalają na dostęp do
głównych funkcji programu DeviceLock - uprawnienia, audyt, shadowing, białe listy
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itd.
Aby uzyskać dostęp do flagi Display Available Devices Only należy użyć menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy na elemencie
Devices. Jeżeli ta flaga jest zaznaczona, konsola DeviceLock Management Console
wyświetla tylko te typy urządzeń które są aktualnie dostępne na komputerze. W
przeciwnym wypadku widoczny będzie każdy typ urządzenia obsługiwanego przez
program DeviceLock. Jest to przydatne gdy chcesz ustawić uprawnienia do typów
urządzenia które nie zostały jeszcze zainstalowane lub są aktualnie odłączone od
komputera.

Permissions (Regular Profile)
Dostępna jest lista typów urządzeń dla których można definiować uprawnienia dla
użytkowników.

Informacja: Po ustawieniu uprawnień dla typu urządzenia, ustawienia te ustawiane są dla
każdego urządzenia należącego do tego typu. Nie można ustawić różnych uprawnień dla
dwóch różnych urządzeń jeżeli są one tego samego typu (np: oba są nośnikami wymiennymi).
Aby zdefiniować różne parametry dla urządzeń USB, nawet jeżeli są one tego samego typu,
należy użyć funkcji White List.

Dostępne są dwa poziomy kontroli: poziom interfejsu (port) oraz poziom typu.
Niektóre urządzenia zaznaczone są na obu poziomach, natomiast inne tylko na
jednym poziomie - interfejsu (portu) lub typu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania kontroli
dostępu należy zapoznać się z sekcją Managed Access Control.
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DeviceLock obsługuje następujące typy urządzeń:
•

BlackBerry (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
urządzenia BlackBerry o dowolnym typie interfejsu połączenia (USB,
Bluetooth) z komputerem.

•

Bluetooth (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia Bluetooth o dowolnym typie interfejsu
połączenia (USB, PCMCIA, itp.) z komputerem.

•

Clipboard - zawiera schowek systemu Windows. DeviceLock kontroluje
operacje wklejania danych umieszczonych w schowku.

•

DVD/CD-ROM (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia CD/DVD (czytniki i
nagrywarki) o dowolnym interfejsie połączenia (IDE, SATA, USB, FireWire,
PCMCIA, itp).

•

FireWire port (na poziomie interfejsu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie urządzenia które można podłączyć do portu FireWire (IEEE 1394) za
wyjątkiem rozdzielaczy (hub).

•

Floppy (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
wewnętrzne i zewnętrzne napędy dyskietek o dowolnym interfejsie (IDE, USB,
PCMCIA, itd.). Istnieje możliwość że niektóre niestandrdowe napędy dyskietek
są wykrywane przez system Windows jako nośniki wymienne. W tym
przypadku DeviceLock traktuje tego typu napędy dyskietek jako typ
Removable.

•

Hard disk (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
dyski twarde o dowolnym interfejsie (IDE, SATA, SCSI, itd). DeviceLock
traktuje wszystkie zewnętrzne dyski twarde USB, FireWire oraz PCMCIA jako
typ Removable. Ponadto DeviceLock traktuje jako Removable niektóre
wewnętrzne dyski twarde (zazwyczaj SATA oraz SCSI) jeżeli obsługują one
funkcję hot plug i nie jest na nich zainstalowany i uruchomiony system
Windows.
Informacja: Nawet jeżeli zabroniony zostanie dostęp do typu "dysk twardy",
użytkownicy z uprawnieniami lokalnych administratorów (użytkownik SYSTEM oraz
członkowie grupy Administratorzy) nadal mają dostęp do partycji na której jest
zainstalowany i uruchomiony system Windows.

•

Infrared port (na poziomie interfejsu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie urządzenia, które mogą zostać podłączone do komputera przy
użyciu portu podczerwieni (IrDA).

•

iPhone (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
urządzenia iPhone, iPod Touch oraz iPad. DeviceLock kontroluje urządzenia
iPhone, iPod Touch oraz iPad pracujące z komputerem PC poprzez aplikację
iTunes lub API.

•

Palm (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
urządznie Palm OS o dowolnym typie interfejsu (USB, COM, IrDA, Bluetooth,
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WiFi). DeviceLock kontroluje urządzenia Palm OS pracujące z komputerem PC
przy użyciu aplikacji HotSync.
•

Parallel port (na poziomie interfejsu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie urządzenia, które mogą zostać podłączone do komputera przy
użyciu portów równoległych (LPT).

•

Printer (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
lokalne i sieciowe drukarki o dowolnym typie interfejsu (USB, LPT, Bluetooth,
itd). DeviceLock umożliwia również opcjonalnie kontrolowanie wirtualnych
drukarek które nie wysyłają dokumentów do fizycznych urządzeń lecz drukują
do plików (np: konwertery PDF).

•

Removable (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia o dowolnym interfejsie połączenia (USB,
FireWire, PCMCIA, IDE, SATA, SCSI, itd) które są wykrywane przez system
Windows jako urządzenia wymienne (np: pamięci USB flash, napędy ZIP,
czytniki kart, napędy magnetooptyczne itp.). DeviceLock traktuje wszystkie
zewnętrzne dyski USB, FireWire oraz PCMCIA jako typ Removable. Ponadto
DeviceLock traktuje jako Removable niektóre wewnętrzne dyski twarde
(zazwyczaj SATA oraz SCSI) jeżeli obsługują one funkcję hot plug i nie jest na
nich zainstalowany i uruchomiony system Windows.

•

Serial port (na poziomie interfejsu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie urządzenia, które mogą zostać podłączone do komputera przy
użyciu portów szeregowych (COM), łącznie z wewnętrznymi modemami.

•

Tape (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
wewnętrzne i zewnętrzne napędy taśmowe o dowolnym interejsie (SCSI, USB,
IDE, itp).

•

USB port (na poziomie interfejsu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
urządzenia, które mogą zostać podłączone do portów USB, za wyjatkiem
rozdzielaczy (hub).

•

WiFi (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą wszystkie
urządzenia wewnętrzne i zewnętrzne WiFi o dowolnym typie interfejsu (USB,
PCMCIA, itd.).
Informacja: Przy użyciu typu WiFi można kontrolować dostępm użytkownika do
sprzętu lecz nie do sieci.

•

Windows Mobile (na poziomie typu) - w skład tych urządzeń wchodzą
wszystkie urządzenia Windows Mobile o dowolnym typie interfejsu (USB,
COM, IrDA, Bluetooth, WiFi). DeviceLock kontroluje urządzenia Windows
Mobile pracujące z komputerem PC przy użyciu Windows Mobile Device Center
(WMDC) lub aplikacji Microsoft ActiveSync lub API.

Informacja: Można definiować różne online vs. offline uprawnienia dla tego samego
użytkownika lub grup użytkowników. Uprawnienia Online (Regular Profile) stosowane są na
komputerach klienckich gdy komputery są online. Uprawnienia Offline (Offline Profile)
stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie offline. Domyślnie DeviceLock
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pracuje w trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera klienckiego. W
celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock należy zapoznać
się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania informacji
dotyczących metod konfiguracji uprawnień offline należy zapoznać się z sekcją “Managing
Offline Permissions.”

Aby ustawić uprawnienia dla typu urządzenia należy go zaznaczyć (użyj przycisku
Ctrl i/lub Shift aby zaznaczyć wiele typów jednocześnie) i wybrać opcję Set
Permissions z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku
myszy. Alternatywnie można kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Nazwy użytkowników oraz grup użytkowników przydzielone do typu urządzenia
wyświetlane są na liście kont w lewej górnej części okna Permissions.
Aby dodać nowego użytkownika lub grupę użytkowników do listy kont należy kliknąć
przycisk Add. Można dodać wiele kont jednocześnie.

132

DeviceLock Management Console

Aby usunąć wpis z listy kont należy użyć przycisku Delete. Using CTRL and/or SHIFT
you can select and remove several records simultaneously.
Aby ustawić domyślne uprawnienia dla urządzeń należy kliknąć przycisk Set Default.
Domyślne uprawnienia są włączane przy użyciu następujących wyborów dostepu:
KONTO /
TYP

WSZYSCY

ADMINISTRATORZY

SYSTEM

BlackBerry

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Bluetooth

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Clipboard

Generic: Copy to
clipboard

Generic: Copy to
clipboard

Generic: Copy to
clipboard

Special Permissions:
Copy Text, Copy
Image, Copy Audio,
Copy File,
Screenshot, Copy
Unidentified Content

Special Permissions:
Copy Text, Copy
Image, Copy Audio,
Copy File, Screenshot,
Copy Unidentified
Content

Special Permissions:
Copy Text, Copy
Image, Copy Audio,
Copy File,
Screenshot, Copy
Unidentified Content

DVD/CD-ROM

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read,
Write, Eject

FireWire port

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Format, Eject

Generic: Read,
Write, Format, Eject

Floppy

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Format, Eject

Generic: Read,
Write, Format, Eject

Hard disk

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write,
Format

Generic: Read,
Write, Format

Infrared port

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

iPhone

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Palm

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

URZĄDZENIA
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KONTO /
TYP

WSZYSCY

ADMINISTRATORZY

SYSTEM

Parallel port

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Printer

Generic: Print

Generic: Print

Generic: Print

Removable

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Format, Eject

Generic: Read,
Write, Format, Eject

Encrypted: Read,
Write, Format

Encrypted: Read,
Write, Format

Encrypted: Read,
Write, Format

Serial port

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Tape

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Format, Eject

Generic: Read,
Write, Format, Eject

USB port

Generic: Read, Write,
Eject

Generic: Read, Write,
Format, Eject

Generic: Read,
Write, Format, Eject

WiFi

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Generic: Read, Write

Windows Mobile

Generic: Read, Write,
Execute

Generic: Read, Write,
Execute

Generic: Read,
Write, Execute

URZĄDZENIA

Przy użyciu specjalnej funkcji kontroli czasu można definiować czas w którym
wybrany użytkownik lub grupa użytkowników będzie posiadała lub nie dostęp do
urządzeń. Time control appears at the top-right side of the Permissions dialog box.
Aby wybrać dozwolony czas należy użyć lewego przycisku myszy. Aby wybrać czas
braku dostępu należy użyć prawego przycisku myszy. Ponadto do ustawienia czasu
można użyć klawiatury - klawiszy strzałek do nawigacji oraz spacji do przełączania
pomiędzy czasem dozwolonym/zabronionym.
Aby zdefiniować, które akcje dla urządzeń będą dozwolone dla użytkownika lub grupy
użytkowników należy ustawić odpowiednie uprawnienia. All rights are divided into
three groups: Generic, Encrypted, and Special Permissions. Każda grupa posiada
swój własny zestaw uprawnień:
•

Generic – Uprawnienia Generic nie są stosowane do urządzeń które są
rozpoznawane przez usługę DeviceLock Service jako urządzenia
zaszyfrowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
integracji szyfrowania należy zapoznać się z sekcją Encryption.
•
•

Read – pozwala na odczyt danych z urządzenia. Stosowane jest do
wszystkich typów urządzeń poza schowkiem i drukarką.
Write – pozwala na zapis danych na urządzeniu. Za wyjątkiem
urządzeń Windows Mobile, to uprawnienie można włączyć dla każdego
urządzenia gdy tylko włączono uprawnienie Read w grupie Generic.
Nie może ono być wyłączone dla urządzeń BlackBerry, Bluetooth,
Infrared port, Parallel port, Serial port oraz WiFi. Gdy uprawnienie
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•

•

•
•
•

•

Encrypted – uprawnienia encrypted stosowane są tylko do urządzeń które są
rozpoznawane przez usługę DeviceLock Service jako urządzenia
zaszyfrowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
integracji szyfrowania należy zapoznać się z sekcją Encryption.
•
•

•

•

Write jest wyłączone dla portów USB oraz FireWire daje to następujące
efekty: urządzenia do przechowywania danych takie jak pendrive,
dyskietki, dyski twarde, napędy DVD/CD-ROM, itp. mogą być
odczytywane lecz nie można na nich zapisywać; do urządzeń takich jak
drukarki, skanery itp. nie ma dostępu.
Format – umożliwia formatowanie, sprawdzanie i każdy inny
bezpośredni dostęp do napędu. Można włączyć to uprawnienie jeżeli
zaznaczone zostało uprawnienie Read w grupie Generic. Stosowane
jest tylko do urządzeń FireWire port, Floppy, Hard disk, Removable
oraz USB port. Gdy to uprawnienie jest włączone dla portów USB oraz
FireWire odnosi się ono tylko do urządzeń do przechowywania danych
podłączonych do tych portów.
Eject – umożliwia wysuwanie nośnika z napędu. Można włączyć to
uprawnienie jeżeli zaznaczone zostało uprawnienie Read w grupie
Generic. To uprawnienie kontroluje tylko wysuwanie nośników przy
użyciu oprogramowania. Sprzętowe wysuwanie przy użyciu przycisku
wysuwania na panelu przednim urządzenia nie jest blokowane.
Stosowane jest tylko do urządzeń DVD/CD-ROM, FireWire port, Floppy,
Removable oraz USB port. Gdy to uprawnienie jest włączone dla
portów USB oraz FireWire odnosi się ono tylko do urządzeń do
przechowywania danych podłączonych do tych portów.
Execute – umożliwia zdalne wykonanie kodu po stronie urządzenia.
Stosowane jest tylko dla urządzeń Windows Mobile.
Print – pozwala na drukowanie dokumentów. Stosowane jest tylko dla
urządzenia typu Printer.
Copy to clipboard – w celu włączenia wklejania danych ze schowka.
Stosowane jest tylko do urządzeń typu Clipboard. Te uprawnienia
automatycznie przydzielają pełny dostęp do schowka.

Read – umożliwia odczyt danych z zaszyfrowanego urządzenia.
Stosowane jest tylko do urządzeń typu Removable.
Write – umożliwia zapis danych na zaszyfrowanym urządzeniu. Można
włączyć to uprawnienie tylko w sytuacji gdy zaznaczono uprawnienie
Read w grupie Encrypted. Stosowane jest tylko do urządzeń typu
Removable.
Format – umożliwia formatowanie, sprawdzanie i każdy inny
bezpośredni dostęp do zaszyfrowanych napędów. Można włączyć to
uprawnienie tylko w sytuacji gdy zaznaczono uprawnienie Read w
grupie Encrypted. Stosowane jest tylko do urządzeń typu Removable.

Special Permissions – te uprawnienia stosowane są tylko dla urządzeń typu
Windows Mobile oraz Palm i Clipboard. Typy (Calendar, Contacts, Tasks, itp.)
które są kontrolowane przy użyciu tych uprawnień dl iPhone, Windows Mobile
oraz Palm reprezentują ten sam typ dostępny w aplikacjach iTunes, HotSync,
Microsoft ActiveSync oraz WMDC. W przypadku urządzeń Palm można włączyć
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dowolne uprawnienie Write jeżeli tylko włączono odpowiadające mu
uprawnienie Read.
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

Read Calendar – umożliwia odczyt kalendarza na urządzeniu
mobilnym z komputera PC.
Write Calendar – umożliwia zapis do kalendarza na urządzeniu
mobilnym z poziomu komputera PC.
Read Contacts – umożliwia odczyt kontaktów na urządzeniu
mobilnym z poziomu komputera PC.
Write Contacts – umożliwia zapis kontaktów na urządzeniu mobilnym
z poziomu komputera PC.
Read E-mail – umożliwia odczyt wiadomości pocztowych na
urządzeniu mobilnym z poziomu komputera PC. W przypadku
urządzenia iPhone ten typ reprezentuje ustawienia konta e-mail lecz
nie wiadomości ponieważ iTunes nie obsługuje synchronizacji
wiadomości.
Write E-mail – umożliwia zapis wiadomości pocztowych na urządzeniu
mobilnym z poziomu komputera PC. W przypadku urządzenia iPhone
ten typ reprezentuje ustawienia konta e-mail lecz nie wiadomości
ponieważ iTunes nie obsługuje synchronizacji wiadomości.
Read Attachments – umożliwa odczyt załączników wiadomości
pocztowych na urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Można włączyć to uprawnienie gdy zaznaczone zostało uprawnienie
Read E-mail w grupie Special Permissions.
Write Attachments – umożliwa zapis załączników wiadomości
pocztowych na urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Można włączyć to uprawnienie gdy zaznaczone zostało uprawnienie
Write E-mail w grupie Special Permissions.
Read Favorites – umożliwia odczyt elementów ulubionych na
urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Write Favorites – umożliwia zapis elementów ulubionych na
urządzeniu Windows Mobile oraz iPhone z poziomu komputera PC.
Read Files – umożliwia odczyt plików na urządzeniu mobilnym z
poziomu komputera PC. W przypadku urządzenia iPhone, przepływ
danych typu Applications w iTune’s traktowany jest jako pliki.
Write Files – umożliwia zapis plików na urządzeniu mobilnym z
poziomu komputera PC. Dla urządzenia Palm to uprawnienie włącza
również uprawnienie Write Document w grupie Special
Permissions. W przypadku urządzenia iPhone, przepływ danych typu
Applications w iTune’s traktowany jest jako pliki.
Read Media – umożliwia odczyt zawartości multimediów przy użyciu
Windows Media Player na urządzeniu Windows Mobile oraz odczyt
plików multimedialnych na urządzeniu Palm oraz iPhone z poziomu
komputera PC. Można włączyć to uprawnienie jeżeli zaznaczony jest
parametr Read Files w grupie Special Permissions. W przypadku
urządzenia Windows Mobile ta opcja wymaga również zaznaczenia
uprawnienia Execute w grupie Generic. W przypadku urządzenia
iPhone, typ zawartości nośnika zawiera następujące typy iTunes:
Ringtones, Music, Audiobooks, Photos, Podcasts (Audio & Video),
Movies, TV shows, Rented Movies.
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•

•

Write Media – umożliwia zapis zawartości multimediów przy użyciu
Windows Media Player na urządzeniu Windows Mobile oraz zapis plików
multimedialnych na urządzeniu Palm oraz iPhone z poziomu komputera
PC. Można włączyć to uprawnienie jeżeli zaznaczony jest parametr
Write Files w grupie Special Permissions. W przypadku urządzenia
Windows Mobile ta opcja wymaga również zaznaczenia uprawnienia
Execute w grupie Generic. W przypadku urządzenia iPhone, typ
zawartości nośnika zawiera następujące typy iTunes: Ringtones, Music,
Audiobooks, Photos, Podcasts (Audio & Video), Movies, TV shows,
Rented Movies.
Read Backup – umożliwia tworzenie kopii zapasowej urządzenia
iPhone odczytując dane urządzenia z komputera PC.

Informacja: Kopia zapasowa urządzenia iPhone tworzona jest każdorazowo podczas
synchronizacji z iTunes (automatycznie przy pierwszej synchronizacji, każdorazowo
przy połączeniu z komputerem). W celu prawidłowego wykonania synchronizacji należy
przyznać uprawnienie Read Backup użytkownikom dla typu urządzenia iPhone. W
przeciwnym wypadku gdy iTunes automatycznie tworzy kopię zapasową urządzenia
iPhone sesja synchronizacji zostanie przerwana.
W celu uniknięcia przerwania procesu synchronizacji użytkownicy powinni ustawić
iTunes do synchronizacji tylko zawartości do której mają dostęp.
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Write Backup – umożliwia przywracanie kopii zapasowej urządzenia
iPhone poprzez zapisanie danych kopii zapasowej z komputera PC.
Read Notes – umożliwia czytanie notatek na urządzeniu mobilnym z
poziomu komputera PC. W przypadku urządzenia Palm to uprawnienie
kontroluje Memos oraz Note Pad.
Write Notes – umożliwia zapisywanie notatek na urządzeniu
mobilnym z poziomu komputera PC. W przypadku urządzenia Palm to
uprawnienie kontroluje Memos oraz Note Pad.
Read Pocket Access – umożliwia odczyt baz danych Pocket Access na
urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Write Pocket Access – umożliwia zapis baz danych Pocket Access na
urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Read Tasks – umożliwia odczyt zadań na urządzeniu mobilnym z
poziomu komputera PC.
Write Tasks – umożliwia zapis zadań na urządzeniu mobilnym z
poziomu komputera PC.
Read Expense – umożliwia odczyt danych aplikacji Palm Expense na
urządzeniu Palm z poziomu komputera PC.
Write Expense – umożliwia zapis danych aplikacji Palm Expense na
urządzeniu Palm z poziomu komputera PC.
Read Document – umożliwia odczyt dokumentów Palm na urządzeniu
Palm z poziomu komputera PC. Można włączyć to uprawnienie jeżeli
zaznaczony jest parametr Read Files w grupie Special Permissions.
Write Document – umożliwia zapis dokumentów Palm na urządzeniu
Palm z poziomu komputera PC. Można włączyć to uprawnienie jeżeli
zaznaczony jest parametr Write Files w grupie Special Permissions.
Read Unidentified Content – umożliwia odczyt dowolnego typu
zawartości na urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
Write Unidentified Content – umożliwia zapis dowolnego typu
zawartości na urządzeniu Windows Mobile z poziomu komputera PC.
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•
•
•
•
•

Copy Text – umożliwia wklejanie tekstu ze schowka.
Copy Image – umożliwia wklejanie grafiki ze schowka.
Copy Audio – umożliwia wklejanie dźwięku ze schowka.
Copy File – umożliwia wklejanie plików ze schowka.
Screenshot – umożliwia przechwytywanie zrzutów ekranu całego
ekranu, aktywnego okna lub dowolnego fragmentu ekranu do
schowka.

Informacja: Z uwagi na fakt że zrzuty ekranu przechwycone przy użyciu narzędzi do
przechwytywania ekranu zapisywane są bezpośrednio do plików natomiast zrzuty
ekranu przechwycone przy użyciu przycisku PRINT SCREEN są najpierw kopiowane do
schowka a następnie muszą zostać wklejone w osobnym programie (na przykład:
Microsoft Word lub Paint), wymagane są różne prawa dostępu do kontroli dostępu do
zrzutów ekranu. Aby zezwolić użytkownikom na przechytywanie zrzutów ekranu przy
użyciu narzędzi do przechytywania ekranu należy przydzielić im tylko uprawnienie
Screenshot. Aby zezwolić użytkownikom na przechwytywanie zrzutów ekranu przy
użyciu przycisku PRINT SCREEN należy przydzielić im uprawnienia Screenshot oraz
Copy.
Jeśli użytkownicy nie posiadają uprawnienia Screenshot, nie mogą przechwytywać
zrzutów ekranu przy użyciu przycisku PrintScrn lub urządzeń przechwytywania ekranu.
•

Copy Unidentified Content - umożliwia wklejanie każdego innego
typu danych nie posiadającego kategorii ze schowka.

Informacja: Uprawnienia Copy Text, Copy Image, Copy Audio, Copy File oraz Copy
Unidentified Content nie kontrolują kopiowania danych do schowka. Użytkownicy mogą
zawsze kopiować dane do schowka niezależnie od posiadanych uprawnień.
Informacja: Jeśli dostęp (odczyt i/lub zapis) do pewnego typu danych jest zabroniony
podczas procesu synchronizacji urządzeń iPhone lub Windows Mobile konieczne jest ponowne
podłączenie urządzenia w celu kontynuowania pracy z nim pracy.
Gdy użytkownicy usiłują dokonać synchronizacji urządzenia Palm przez sieć i DeviceLock
odmówi dostępu do pewnego typu danych sesja synchronizacji zostaje przerwana. Aby uniknąć
tej sytuacji użytkownicy powinni ustawić aplikację HotSync do wykonywania synchronizacji
tylko zawartości która jest dozwolona przed próbą synchronizacji.

Jeżeli wszystkie uprawnienia są włączone dla konta użytkownika, oznacza to że to
konto posiada “pełny dostęp” do urządzenia. Jeżeli wszystkie uprawnienia są
wyłączone dla konta użytkownika, oznacza to że to konto posiada uprawnienia “brak
dostępu” do urządzenia.
Informacja: Uprawnienie “no access” posiada priorytet nad wszystkimi innymi
uprawnieniami. Oznacza to że jeżeli grupa do której należy użytkownik posiada uprawnienie
“no access” lecz ten użytkownik posiada uprawnienie “full access”, użytkownik nie bedzie mógł
uzyskać dostępu do urządzenia. Jeżeli chcesz zabronić na dostęp pewnemu użytkownikowi lub
grupie, można usunąć go z listy kont, nie jest konieczne dodawanie mu uprawnienia “no
access”.

Ponadto użytkownik Everyone posiada priorytet nad wszystkimi innymi kontami.
Oznacza to, że jeżeli użytkownik Everyone posiada uprawnienie “no access”, nikt nie
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może uzyskać dostępu do urządzenia.
Nawet jeżeli zabronisz na dostęp do dysków twardych, użytkownicy z uprawnieniami
administratorów lokalnych (użytkownik SYSTEM oraz członkowie grupy
Administratorzy) nadal mogą uzyskać dostęp do partycji na której zainstalowany i
uruchomiony jest system Windows.
Zalecane jest dodanie tylko tych kont (użytkowników i/lub grup) do listy, które
powinny posiadać możliwość dostępu do urządzenia. Jeżeli lista kont jest pusta (nie
zawiera wpisów) nikt nie ma dostępu do urządzenia.
Zalecane jest również dodanie użytkownika SYSTEM z uprawnieniami “full access” do
dysków twardych oraz napędów DVD/CD-ROM.
W niektórych systemach użytkownicy mogą otrzymać następujący komunikat
podczas logowania.

Oznacza to że użytkownik SYSTEM nie ma dostępu do napędu DVD/CD-ROM. Aby
uniknąć tego komunikatu należy ustawić uprawnienie “full access” dla użytkownika
SYSTEM na DVD/CD-ROM.

Auditing & Shadowing (Regular Profile)
Dostępna jest lista typów urządzeń dla których można definiować reguły audytu oraz
shadowingu na poziomie użytkownika.
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Istnieje duża różnica pomiędzy konfigurowaniem uprawnień oraz definiowaniem reguł
audytu oraz shadowingu i zalecane jest zapoznanie się z sekcją Permissions.
DeviceLock Service może użyć standardowego podsystemu rejestrowania zdarzeń
Windows do rejestrowania informacji o urządzeniach. Jest to bardzo przydatne
administratorom systemów ponieważ mogą oni użyć dowolnego raportu zdarzenia
dotyczącego oprogramowania do przeglądania raportów audytu programu
DeviceLock. Przykładowo można użyć standardowej przeglądarki Event Viewer.
Ponadto usługa DeviceLock Service może użyć chronionego raportu. Dane z tego
raportu wysyłane są do serwera DeviceLock Enterprise Server i przechowywane są
centralnie w bazie danych. Aby zdefiniować, który raport powinien zostać użyty
należy ustawić parametr Audit log type w Service Options.
Konsola DeviceLock Management Console posiada wbudowaną przeglądarkę audytu
przedstawiającą informacje z dziennika zdarzeń w wygodnej formie. W celu
uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Audit Log Viewer
(Service).”
Aby wyświetlić raport audytu zapisany na serwerze DeviceLock Enterprise Server
należy użyć przeglądarki audytu serwera.
Ponadto dostępna jest rozszerzona funkcja audytu nosząca nazwę data shadowing zdolność dublowania wszystkich danych kopiowanych na zewnętrzne urządzenia lub
przesyłanych przy użyciu portów szeregowych i równoległych. Rejestrowana jest
pełna kopia danych. Raport shadow log przechowywany jest lokalnie w specjalnym
katalogu (patrz “Service Options”) i może zostać przesłany do serwera DeviceLock
Enterprise Server zdefiniowanego w Service Options do przechowywania danych w
bazie danych SQL.
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Aby przeglądać lokalnie przechowywane raporty shadow log należy użyć przeglądarki
raportów shadow log wbudowanej w konsolę DeviceLock Management Console. W
celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Shadow Log
Viewer (Service).”
Aby wyświetlić raport shadow log zapisany na serwerze DeviceLock Enterprise Server
należy użyć przeglądarki raportów shadow log serwera.
Informacja: Można definiować różne online vs. offline reguły audytu i shadowingu dla tego
samego użytkownika lub grup użytkowników. Reguły online audytu oraz shadowingu (Regular
Profile) stosowane na komputerach klienckich pracujących online. Reguły offline audytu oraz
shadowingu (Offline Profile) stosowane są do komputerów będących offline. Domyślnie
DeviceLock pracuje w trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera
klienckiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock
należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania
informacji dotyczących metod definiowania reguł offline audytu oraz shadowingu należy
zapoznać się z sekcją “Managing Offline Audit and Shadowing Rules.”

Aby zdefiniować reguły audytu oraz shadowingu dla typu urządzenia należy je
zaznaczyć (użyj przycisku Ctrl i/lub Shift aby wybrać wiele typów jednocześnie) i
wybrać opcję Set Auditing & Shadowing z menu kontekstowego dostępnego po
kliknięciu prawego przycisku myszy. Alternatywnie można kliknąć odpowiedni

przycisk na pasku narzędzi.
Dostępne są dwa typy dostępu użytkownika, które mogą być rejestrowane w
raportach audytu:
•

Allowed - wszystkie próby dostępu, które zostały zezwolone przez usługę
DeviceLock Service, np: użytkownik mógł uzyskać dostęp do urządzenia.
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•

Denied - wszystkie próby dostępu które zostały zablokowane przez usługę
DeviceLock Service, np: użytkownik nie mógł uzyskać dostępu do urządzenia.

Aby włączyć rejestrowanie w raportach audytu dla jednego lub obu tych typów
dostępu należy zaznaczyć opcję Audit Allowed i/lub Audit Denied. Flagi te nie są
skojarzone z użytkownikami/grupami, odnoszą się one do całego urządzenia.
Nazwy użytkowników oraz grupy użytkowników przydzielone do typu urządzenia
wyświetlane są na liście kont w lewej części okna Auditing & Shadowing.
Aby dodać nowego użytkownika lub grupę użytkowników do listy kont należy kliknąć
przycisk Add. Można dodać wiele kont jednocześnie.
Aby usunąć wpis z listy kont należy użyć przycisku Delete. Przy użyciu przycisków
Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i usunąć wiele wpisów jednocześnie.
Aby ustawić domyślne reguły audytu oraz shadowingu dla urządzeń należy użyć
przycisku Set Default: członkowie grupy Users oraz konto Everyone posiada
uprawnienia audytu Read oraz Write, natomiast shadowing jest wyłączony dla nich.
Przy użyciu specjalnej funkcji kontroli czasu można definiować czas w którym reguła
audytu dla wybranego użytkownika lub grupy użytkowników będzie lub nie będzie
aktywna. Sekcja kontroli czasu wyświetlana jest w prawej części okna Auditing &
Shadowing. Aby wybrać czas w którym reguła jest aktywna (czas audytu) należy
użyć lewego przycisku myszy. Aby wybrać czas w którym reguła jest nieaktywna
należy użyć prawego przycisku myszy. Ponadto do ustawienia czasu można użyć
klawiatury - klawiszy strzałek do nawigacji oraz spacji do przełączania pomiędzy
czasem audytu/braku audytu.
Aby zdefiniować, które akcje użytkowników na urządzeniach powinny być
rejestrowane w raportach audytu lub shadowingu należy ustawić odpowiednie
uprawnienia audytu. Wszystkie uprawnienia podzielone są na dwie grupy: Audit oraz
Shadowing. Każda grupa posiada swój własny zestaw uprawnień:
•

Audit – uprawnienia należące do tej grupy odpowiedzialne są za
rejestrowanie akcji w raportach audytu.
•

•

•

Read – rejestrowanie prób odczytu. Można włączyć to uprawnienie dla
urządzeń Bluetooth, FireWire port, Infrared port, Parallel port, Serial
port, USB port oraz WiFi jeżeli zaznaczona została opcja Write w
grupie Audit.
Write – rejestrowanie prób zapisu. Można włączyć to uprawnienie dla
urządzeń Bluetooth, FireWire port, Infrared port, Parallel port, Serial
port, USB port oraz WiFi jeżeli zaznaczona została opcja Read w
grupie Audit.
Print – rejestrowanie wszystkich prób wysłania dokumentów na
drukarki. Stosowane jest tylko dla urządzenia typu Printer.
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•
•

•

•

•

Execute – rejestrowanie prób dostępu do zdalnego wykonania kodu po
stronie urządzenia. Stosowane jest tylko dla urządzeń Windows Mobile.
Read Non-files – rejestrowanie prób odczytu dla obiektów
niebędących plikami (Calendar, Contacts, Tasks, itp.). Stosowane jest
tylko dla urządzeń iPhone, Windows Mobile oraz Palm.
Write Non-files – rejestrowanie prób zapisu dla obiektów niebędących
plikami (Calendar, Contacts, Tasks, itp.). Stosowane jest tylko dla
urządzeń iPhone, Windows Mobile oraz Palm.
Copy – rejestrowanie wszystkich prób wklejania danych ze schowka i
przechwytywanie zrzutów ekranu. Stosowane jest tylko dla schowka.

Shadowing – uprawnienia należące do tej grupy odpowiedzialne są za
rejestrowanie akcji w raportach shadownigu.
•

•

•

Write – włącza shadowing wszystkich danych zapisywanych przez
użytkownika. Stosowane jest tylko dla urządzeń DVD/CD-ROM, Floppy,
iPhone, Parallel port, Removable, Serial port, Windows Mobile oraz
Palm.
Print – włącza shadowing wszystkich dokumentów wysyłanych na
drukarki. Następnie te dokumenty można przeglądać przy użyciu
DeviceLock Printer Viewer. Stosowane jest tylko dla urządzenia typu
Printer.
Write Non-files – włącza shadowing wszystkich obiektów niebędących
plikami (Calendar, Contacts, Tasks, itp.) zapisywanych przez
użytkownika. Stosowane jest tylko dla urządzeń iPhone, Windows
Mobile oraz Palm.

W tabeli poniżej zawarte są informacje odnośnie uprawnień, które można przydzielić
do typów urządzeń oraz jakie informacje zapisywane są w raportach. Dla każdego
zdarzenia usługa DeviceLock Service rejestruje typ zdarzenia, datę i czas, typ
urządzenia, nazwę użytkownika oraz informacje o procesie oraz specyficzne
informacje o zdrzeniach opisane w tabeli poniżej:
TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
BlackBerry

•

Audit: Read +
Device Access akcja jest zapisywana w raportach audytu.

•

Audit: Write/Print +
Device Access akcja jest zapisywana w raportach audytu.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
Bluetooth

•

Audit: Read +
Device Access akcja jest zapisywana w raportach audytu.

•

Audit: Write/Print +
Device Access akcja jest zapisywana w raportach audytu.

•

Clipboard

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read —

•

Audit: Write/Print —

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy +
Copy Text, Copy File, Copy Image, Copy Audio, Copy
Unidentified, and Screenshot actions are written to the audit log.

DVD/CD-ROM

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Open, Device Access, Direct Access and Eject events, file names
and flags (Read, DirectRead, Eject, DirList) write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Open, Device Access and Direct Access events and flags (Write,
Del, DirectWrite) write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
CD/DVD images in the CUE format and/or files write to the
shadow log.

•

Shadowing: Write Non-files —
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
FireWire port

•

Audit: Read +
Insert, Remove and Device Access actions and device names
write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Insert, Remove and Device Access actions and device names
write to the audit log.

Floppy

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Open, Mount, Unmount and Direct Access actions, file names and
flags (Read, DirectRead, Eject, DirList) write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Open, Open/Create, Overwrite/Create, Direct Access, Delete,
Rename and Create new actions, file names and flags (Write,
DirectWrite, Format, Del, DirCreate) write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
Files are written to the shadow log.

Hard disk

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Open, Mount, Unmount and Direct Access actions, file names and
flags (Read, DirectRead, Eject, DirList) write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Open, Open/Create, Overwrite/Create, Direct Access, Delete,
Rename and Create new actions, file names and flags (Write,
DirectWrite, Format, Del, DirCreate) write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
Infrared port

•

Audit: Read +
Device Access action writes to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Device Access action writes to the audit log.

•

iPhone

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Read File action and file names write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Write File, Rename File and Delete File actions and file names
write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files +
Read Calendar, Read Contact, Read Favorite, Read E-mail, Read
Backup, Read Note and Read Media actions and object names
write to the audit log.

•

Audit: Write Non-files +
Write Calendar, Delete Calendar, Write Contact, Delete Contact,
Write Favorite, Delete Favorite, Write E-mail, Delete E-mail,
Write Backup, Write Note, Delete Note, Write Media, Rename
Media and Delete Media actions and object names write to the
audit log.

•
•

Audit: Copy —
Shadowing: Write/Print +
Files are written to the shadow log.

•

Shadowing: Write Non-files +
All data that contains non-file objects (Calendar, Contacts, etc.)
is written to the shadow log.
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
Palm

•

Audit: Read +
Read File action, file names and the Sync flag write to the audit
log.

•

Audit: Write/Print +
Write File action, file names and the Sync flag write to the audit
log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files +
Read Calendar, Read Contact, Read Expense, Read E-mail, Read
Document, Read Memo, Read Notepad, Read Task and Read
Media actions and object names write to the audit log.

•

Audit: Write Non-files +
Write Calendar, Write Contact, Write Expense, Write E-mail,
Write Document, Write Memo, Write Notepad, Write Task, Write
Media and Install actions and object names write to the audit
log.

•
•

Audit: Copy —
Shadowing: Write/Print +
Files are written to the shadow log.

•

Shadowing: Write Non-files +
All data that contains non-file objects (Calendar, Contacts,
Tasks, etc.) is written to the shadow log.

Parallel port

•

Audit: Read +
Device Access action writes to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Device Access action writes to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
All data sent to the port is written to the shadow log.

•
Printer

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read —

•

Audit: Write/Print +
Print action, documents and printer names write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
All data sent to the printer is written to the shadow log in the
native print spooler format.

•

Shadowing: Write Non-files —
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
Removable

•

Audit: Read +
Open, Mount, Unmount and Direct Access actions, file names and
flags (Read, DirectRead, Eject, DirList) write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Open, Open/Create, Overwrite/Create, Direct Access, Delete,
Rename and Create new actions, file names and flags (Write,
DirectWrite, Format, Del, DirCreate) write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
Files are written to the shadow log.

Serial port

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Mount, Unmount, Insert, Remove and Device Access actions
write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Mount, Unmount, Insert, Remove and Device Access actions
write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
All data sent to the port is written to the shadow log.

•
Tape

•

Shadowing: Write Non-files —
Audit: Read +
Open, Device Access and Direct Access actions and flags (Read,
DirectRead) write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Open, Device Access and Direct Access actions and flags (Write,
DirectWrite) write to the audit log.

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
USB port

•

Audit: Read +
Insert, Remove and Device Access actions and device names
write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Insert, Remove and Device Access actions and device names
write to the audit log.

WiFi

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Device Access action writes to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Device Access action writes to the audit log.

Windows Mobile

•

Audit: Execute —

•

Audit: Read Non-files —

•

Audit: Write Non-files —

•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print —

•

Shadowing: Write Non-files —

•

Audit: Read +
Read File, Get File Attributes, Create New File, Overwrite/Create
File, Open File and Open/Create File actions, file names and flags
write to the audit log.

•

Audit: Write/Print +
Write File, Delete File, Rename File, Create File, Create New File,
Overwrite/Create File, Open File, Open/Create File, Overwrite,
Set File Attributes, Create Shortcut and Copy File actions, file
names and flags write to the audit log.

•

Audit: Execute +
Invoke and Execute actions, file names and function (procedure)
names write to the audit log.

•

Audit: Read Non-files +
Read Calendar, Read Contact, Read Favorite, Read E-mail, Read
Attachment, Read Note, Read Task, Read Media, Read Pocket
Access and Read Unidentified actions and object names write to
the audit log.

•

Audit: Write Non-files +
Write Calendar, Delete Calendar, Write Contact, Delete Contact,
Write Favorite, Delete Favorite, Write E-mail, Delete E-Mail,
Write Attachment, Delete Attachment, Write Note, Delete Note,
Write Task, Delete Task, Write Media, Delete Media, Write Pocket
Access, Delete Pocket Access, Write Unidentified and Delete
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TYP

UPRAWNIENIA

URZĄDZENIA
Unidentified actions and object names write to the audit log.
•

Audit: Copy —

•

Shadowing: Write/Print +
Files are written to the shadow log.

•

Shadowing: Write Non-files +
All data that contains non-file objects (Calendar, Contacts,
Tasks, etc.) is written to the shadow log.

Informacja: Dopóki nie zostanie zaznaczona opcja Audit Allowed lub Audit Denied dla
typu urządzenia, rejestrowanie w raporcie audytu jest wyłączone dla tego urządzenia
niezależnie od zdefiniowanych reguł audytu.
Ponadto rejestrowanie w raportach audytu wyłączone jest dla urządzeń znajdujących się na
białej liście lub dla całej klasy urządzeń jeżeli kontrola dostępu dla tej klasy jest wyłączona w
Security Settings.

USB Devices White List (Regular Profile)
Biała lista umożliwia zezwolenie na korzystanie tylko z określonych urządzeń, które
nie będą blokowane niezależnie od innych ustawień. Możliwe jest umożliwienie
korzystania ze specjalnych urządzeń (przykładowo: czytników kart smartcard) przy
jednoczesnym zablokowaniu dostępu do innych urządzeń.
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Urządzenia na białej liście mogą być definiowane indywidualnie dla każdego
użytkownika i grupy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat działania
białej listy urządzeń należy zapoznać się z sekcją Managed Access Control.
Dostępne są dwie metody identyfikowania urządzeń na białej liście:
•

Device Model – reprezentuje wszystkie urządzenia tego samego modelu.
Każde urządzenie identyfikowane jest przez kombinację Vendor Id (VID) oraz
Product Id (PID).
Ta kombinacja VID oraz PID opisuje unikalny model urządzenia lecz nie
unikalną jednostkę urządzenia. Oznacza to że wszystkie urządzenia należące
do określonego modelu określonego producenta będą rozpoznawane jako
autoryzowane.

•

Unique Device – reprezentuje unikatową jednostkę urządzenia. Każde
urządzenie identyfikowane jest przez kombinację Vendor Id (VID), Product Id
(PID) oraz Serial Number (SN).
Nie wszystkie urządzenia posiadają przydzielone numery seryjne. Urządzenie
można dodać na białą listę jako Unique Device tylko gdy prducent przydzielił
mu numer seryjny na etapie produkcji.

Do autoryzacji urządzenia wymagane są dwa kroki:
1. Dodanie urządzenia do bazy danych urządzeń, udostępniając je do dodania na
białą listę urządzeń.
2. Dodanie urządzenia do białej listy urządzeń dla zdefiniowanego
użytkownika/grupy. W efekcie wyznacza to urządzenie jako autoryzowane i
udostępnia je dla tego użytkownika/grupy na poziomie interfejsu (USB).

151

DeviceLock Management Console
Informacja: Można definiować różne online vs. offline białe listy urządzeń USB dla tego
samego użytkownika lub grup użytkowników. Białe listy urządzeń USB online (Regular Profile)
stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie online. Białe listy urządzeń USB
offline (Offline Profile) stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie offline.
Domyślnie DeviceLock pracuje w trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do
komputera klienckiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polis offline
DeviceLock należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu
uzyskania informacji dotyczących metod definiowania białych list urządzeń USB należy
zapoznać się z sekcją “Managing Offline USB Devices White List.”

Aby zdefiniować białą listę urządzeń należy wybrać opcję Manage z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy. Alternatywnie
można kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Na liście USB Devices Database w górnej części tego okna wyświetlone są
urządzenia, które zostały dodane do bazy danych.
Po dodaniu urządzeń z tej listy do białej listy, stają się one urządzeniami
autoryzowanymi, dla których kontrola dostępu zostaje wyłączona.
Można dodać urządzenie do listy USB Devices White List w dwóch krokach:
1. Wybierz użytkownika lub grupę użytkowników dla której to urządzenie
powinno być dozwolone. Kliknij przycisk Add na liście Users aby dodać
użytkownika/grupę. Aby usnąć wpis z listy Users list należy kliknąć przycisk
Delete.
2. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy USB Devices Database i kliknij
przycisk Add.
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Jeżeli urządzenie posiada przydzielony numer seryjny, może zostać dodane na
białą listę urządzeń dwukrotnie: jako Device Type oraz jako Unique Device. W
tym przypadku Device Type posiada priorytet nad Unique Device.
Gdy flaga Control as Type jest zaznaczona, kontrola dostępu dla urządzeń na białej
liście jest wyłączona tylko na poziomie interfejsu (USB). Jeżeli urządzenie z białej
listy (np: USB Flash Drive) należy do obu poziomów: interfejsu (USB) oraz typu
(Removable), uprawnienia (jeżeli występują) dla poziomu typu będą stosowane
mimo wszystko.
W przeciwnym wypadku, jeżeli flaga Control as Type nie jest zaznaczona, kontrola
dostępu na poziomie typu jest również wyłączona. Przykładowo wyłączając flagę
Control as Type dla USB Flash Drive można pominąć sprawdzanie zabezpieczeń na
poziomie Removable.
Informacja: Gdy dodasz urządenie USB composite device (urządzenie które jest
reprezentowane w systemie przez urządzenie parent composite device i jedno lub kilka
urządzeń child interface devices) do białej listy urządzeń USB należy rozważyć:
Jeśli dodasz dowolne urządzenie USB composite device do białej listy, kontrola dostępu jest
wyłączona dla wszystkich urządzeń composite device na poziomie interfejsu (USB port). Jeśli
urządzenie z białej listy należy do obu poziomów: interfejsu (USB) oraz typu (na przykład
Removable) i pole Control as Type jest zaznaczone, uprawnienia (jeśli są zdefiniowane) dla
poziomu typu zostaną zastosowane niezależnie od tego.

Jeżeli jest konieczne wymuszenie na urządzeniu z białej listy ponownej inicjacji
(podłączenia) gdy jest zalogowany nowy użytkownik należy zaznaczyć flagę
Reinitialize.
Niektóre urządzenia USB (takie jak mysz) nie będą pracowały bez ponownej inicjacji i
zalecane jest pozostawienie tej flagi zaznaczonej dla urządzeń nie przechowujących
danych.
Zalecane jest nie zaznaczanie flagi Reinitialize dla urządzeń do przechowywania
danych (takich jak napędy flash, CD/DVD-ROM, zewnętrzne dyski twarde itd).
Niektóre urządzenia USB nie mogą być ponownie inicjowane z poziomu usługi
DeviceLock Service. Oznacza to że ich sterowniki nie obsługują ponownego
podłączania. Jeżeli tego typu urządzenie znajduje się na białej liście, lecz nie działa,
użytkownik pownien je usunąć z portu i włożyć je ponownie aby zrestartować
sterownik urządzenia.
Aby dokonać edycji opisu urządzenia należy wybrać odpowiedni wpis na liście USB
Devices White List i kliknąć przycisk Edit.
Proszę kliknąć przycisk Delete aby usunąć wybrany wpis urządzenia (użyj przycisku
Ctrl i/lub Shift aby wybrać wiele wpisów jednocześnie).
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Aby zapisać białą listę w zewnętrznym pliku należy kliknąć przycisk Save a następnie
wybrać nazwę pliku. Aby załadować zapisaną wcześniej białą listę należy kliknąć
przycisk Load i wybrać plik zawierający listę urządzeń.
Jeżeli konieczne jest zarządzanie bazą danych urządzeń można kliknąć przycisk USB
Devices Database i otworzyć odpowiednie okno dialogowe.
Informacja: Jeśli dodasz urządzenie iPhone na białą listę urządzeń USB, kontrola dostępu do
urządzenia iPhone oraz do jego kamery na poziomie interfejsu (port USB) jest wyłączona.
Dlatego też nie można zezwolić na dostęp do urządzenia iPhone i zabronić dostępu do jego
kamery na poziomie interfejsu (port USB port). W bazie danych urządzeń USB, iPhone jest
identyfikowany jako “Apple Mobile Device USB Driver.”
Jednakże jest możliwe zezwolenie na dostęp do kamery iPhone'a i zabronienie dostępu do
iPhone'a. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod:
Metoda 1. Aby zezwolić na dostep do kamery iPhone'a należy dodać iPhone'a do białej listy
urządzeń USB i zaznaczyć pole wyboru Control as Type. Aby zabronić na dostęp do iPhone'a
należy ustawić uprawnienie No Access dla typu urządzenia iPhone.
Metoda 2. Aby zezwolić na dostęp do kamery iPhone'a należy usunąć zaznaczenie z pola
Access control for USB scanners and still image devices w sekcji Security Settings.
Aby zabronić na dostęp do iPhone'a należy ustawić uprawnienie No Access typu urządzenia
USB port.

USB Devices Database
W oknie USB Devices Database można dodać nowe urządzenia do bazy danych i
edytować istniejące wpisy.
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Przed autoryzacją urządzenia na białej liście musi ono zostać dodane do bazy
danych.
Na liście Available USB Devices znajdującej się w górnej części okna widoczne są
wszystkie urządzenia dostępne na komputerze.
Urządzenia wyświetlane są w formie prostego drzewa, gdzie element nadrzędny
reprezentuje Device Model natomiast element podrzędny reprezentuje Unique
Device. Jeżeli brak elementu Unique Device, wtedy to urządzenie nie posiada
przydzielonego numeru seryjnego.
Lista zawiera wszystkie aktualnie podłączone urządzenia (jeżeli przycisk Show all
devices nie jest kliknięty) lub wszystkie urządzenia kiedykolwiek podłączone do
portu na tym komputerze (jeżeli przycisk Show all devices jest kliknięty).
Lista dostępnych urządzeń jest automatycznie odświeżana i wyświetlane są nowe
urządzenia zaraz po ich podłączeniu. Aby ręcznie odświeżyć listę należy kliknąć
przycisk Refresh.
Aby uzyskać listę urządzeń zdalnego komputera należy kliknąć przycisk Remote
Computer. Ten przycisk jest niedostępny gdy jesteś podłączony z lokalnym
komputerem.
Na liście USB Devices Database znajdującej się w górnej części okna widoczne są
urządzenia znajdujące się w bazie danych.
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Można dodawać urządzenia do tej listy wybierając żądany wpis urządzenia na liście
Available USB Devices i klikając przycisk Add. Jeżeli urządzenie znajduje się w
bazie danych nie można go dodać ponownie.
Aby dokonać edycji opisu urządzenia należy wybrać odpowiedni wpis z listy USB
Devices Database i kliknąć przycisk Edit.
Proszę kliknąć przycisk Delete, aby usunąć wybrany wpis urządzenia (użyj przycisku
Ctrl i/lub Shift aby wybrać wiele wpisów jednocześnie).
Można również zapisać aktualną bazę danych w zewnętrznym pliku. Aby zapisać bazę
danych w zewnętrznym pliku należy kliknąć przycisk Save i wybrać typ pliku -.txt lub
.csv.
Aby załadować wcześniej zapisaną bazę danych należy kliknąć przycisk Load i
wybrać plik zawierający listę urządzeń.

Media White List (Regular Profile)
Biała lista nośników pozwala na unikalne identyfikowanie określonego nośnika
DVD/CD-ROM po sygnaturze i autoryzować dostęp do odczytu z niego nawet gdy
usługa DeviceLock Service blokuje napędy DVD/CD-ROM.

Białę listę nośników można konfigurować i przydzielać dostęp do zbioru
zatwierdzonych nośników DVD/CD-ROM określonym użytkownikom i grupom.
Każda zmiana zawartości nośnika zmieni sygnaturę danych uniemożliwiając
autoryzację. Jeżeli użytkownik kopiuje autoryzowany nośnik nie modyfikując jego
156

DeviceLock Management Console

oryginalnej zawartości (bajt-po-bajcie) wtedy taka kopia jest akceptowana jako
autoryzowany nośnik.
Informacja: Dostęp do nośnika znajdującego się na białej liście można uzyskać tylko na
poziomie typu (DVD/CD-ROM). Jeżeli napęd DVD/CD jest podłączony do portu (USB lub
FireWire) i dostęp do tego portu jest zablokowany, wtedy dostęp do nośnika znajdującego się
na białej liście również jest zablokowany.

Do autoryzacji nośnika niezbędne jest wykonanie dwóch kroków:
1. Dodanie nośnika do bazy danych nosników i udostępnienie go do dodawania
na białą listę.
2. Dodanie nośnika na białą listę dla określonego użytkownika/grupy. W efekcie
wyznacza to nośnik jako autoryzowany i udostępnia go dla tego
użytkownika/grupy na poziomie typu (DVD/CD-ROM).
Informacja: Można definiować różne online vs. offline białe listy nosników dla tego samego
użytkownika lub grup użytkowników. Białe listy nośników online (Regular Profile) stosowane są
na komputerach klienckich pracujących w trybie online. Białe listy nosników offline (Offline
Profile) stosowane są na komputerach klienckich pracujacych w trybie offline. Domyślnie
DeviceLock pracuje w trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera
klienckiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock
należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania
informacji dotyczących metod definiowania białych list nośników offline należy zapoznać się z
sekcją “Managing Offline Media White List.”

Aby zdefiniować białą listę nośników należy wybrać opcję Manage z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy. Alternatywnie
można kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
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Na liście Media Database znajdującej się w górnej części okna widoczne są
wszystkie nośniki dodane do bazy danych.
Po dodaniu nośnika z bazy danych na białą listę nośników dla określonego
użytkownika, staje się on autoryzowanym nośnikiem dla którego kontrola dostępu
jest wyłączona gdy ten użytkownik jest zalogowany.
Nośnik można dodać na listę Media White List w dwóch krokach:
1. Wybierz użytkownika lub grupę dla której ten nośnik będzie dozwolony. Kliknij
przycisk Add na liście Users aby dodać użytkownika/grupę. Aby usnąć wpis z
listy Users list należy kliknąć przycisk Delete.
2. Wybierz odpowiedni nośnik z listy Media Database i kliknij przycisk Add.
Aby dokonać edycji opisu nośnika należy wybrać odpowiedni wpis z listy Media
White List i kliknąć przycisk Edit. Proszę kliknąć przycisk Delete aby usunąć
wybrany wpis nośnika (użyj przycisku Ctrl i/lub Shift aby wybrać wiele wpisów
jednocześnie).
Aby zapisać białą listę nośników w zewnętrznym pliku należy kliknąć przycisk Save a
następnie wybrać nazwę pliku.
Aby załadować wcześniej zapisaną białą listę należy kliknąć przycisk Load i wybrać
plik zawierający listę nośników.
Jeżeli konieczne jest zarządzanie bazą danych nośników można kliknąć przycisk
Media Database i otworzyć odpowiednie okno dialogowe.
Informacja: Przy użyciu białej listy nośników można jedynie zezwalać na odczyt z
autoryzowanych nośników. Nie jest możliwe autoryzowanie nośnika do zapisu.

Media Database
W oknie Media Database można dodać nowy nośnik do bazy danych i dokonać
edycji istniejących wpisów.
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Przed autoryzacją nośnika na białej liście musi on zostać dodany do bazy danych.
Na liście Drives znajdującej się w górnej części okna widoczne są wszystkie
dostępne napędy znajdujące się na lokalnym komputerze i zawierające nośniki.
Lista jest automatycznie odświeżana i wyświetla nowe nośniki zaraz po tym jak stają
się one dostępne. Aby ręcznie odświeżyć listę należy kliknąć przycisk Refresh.
Na liście w dolnej części okna widoczne są nośniki znajdujące się już w bazie danych.
Można dodać nośnik do tej listy wybierając żądany wpis na liście Drives i klikając
przycisk Add. Autoryzacja nośnika zajmie trochę czasu (w zależności od rozmiaru
nośnika). Jeśli nośnik znajduje się już w bazie danych nie może zostać do niej
dodany ponownie.
Aby dokonać edycji opisu nośnika należy wybrać odpowiedni wpis na liście i kliknąć
przycisk Edit.
Proszę kliknąć przycisk Delete aby usunąć wybrany wpis (użyj przycisku Ctrl i/lub
Shift aby wybrać wiele wpisów jednocześnie).
Można również zapisać aktualną bazę danych w zewnętrznym pliku. Aby zapisać bazę
danych w zewnętrznym pliku należy kliknąć przycisk Save i wybrać typ pliku -.txt lub
.csv.
Aby załadować zapisaną wcześniej bazę danych należy kliknąć przycisk Load i
wybrać plik zawierający listę nośników.
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Security Settings (Regular Profile)
Dostępna jest lista dodatkowych parametrów zabezpieczeń odnosząca się do
uprawnień i reguł audytu dla niektórych typów urządzeń.

Te parametry zabezpieczeń pozwalają na kompletne blokowanie niektórych typów
urządzeń oraz umożliwiaja korzystanie z określonych klas urządzeń bez konieczności
autoryzacji każdego urządzenia na białej liście.
Przykładowo można zabronić dostępu do wszystkich urządzeń USB za wyjątkiem
myszy i klawiatury podłączonych przy użyciu portu USB.
DeviceLock obsługuje następujące dodatkowe parametry zabezpieczeń:
•

Access control for USB HID - jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona, usługa
DeviceLock Service będzie mogła kontrolować dostęp do urządzeń typu
Human Input Devices (mysz, klawiatura, itd.) podłączanych do portu USB. W
przeciwnym przypadku, nawet jeżeli port USB zostanie zablokowany,
urządzenia typu Human Input Devices będą działać normalnie.

•

Access control for USB printers - jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona,
usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować dostęp do drukarek
podłączanych do portu USB. W przeciwnym przypadku, nawet jeżeli port USB
zostanie zablokowany, drukarki będą działać poprawnie.

•

Access control for USB scanners and still image devices - jeżeli opcja ta
zostanie zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować
dostęp do skanerów oraz urządzeń typu still image devices podłączanych do
portu USB. W przeciwnym przypadku, nawet jeżeli port USB zostanie
zablokowany, urządzenia tego typu będą działać normalnie.

•

Access control for USB Bluetooth adapters - jeżeli opcja ta zostanie
zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować dostęp do
urządzeń Bluetooth podłączanych do portu USB. W przeciwnym przypadku,
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nawet jeżeli port USB zostanie zablokowany, urządzenia Bluetooth będa
działać normalnie.
Ten parametr wpływa tylko na audyt oraz kontrolę dostępu na poziomie
interfejsu (USB). Jeżeli urządzenie należy do obu typów, uprawnienia i reguły
audytu (jeżeli występują) dla poziomu typu (Bluetooth) będą mimo wszystko
stosowane.
•

Access control for USB storage devices - jeżeli opcja ta zostanie
zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować dostęp do
urządzeń przechowujących dane (takich jak napędy flash) podłączanych do
portu USB. W przeciwnym przypadku, nawet jeżeli port USB zostanie
zablokowany, urządzenia do przechowywania danych będą działać normalnie.
Ten parametr wpływa tylko na audyt oraz kontrolę dostępu na poziomie
interfejsu (USB). Jeżeli urządzenie należy do obu typów: interfejsu i typu,
uprawnienia i reguły audytu (jeżeli występują) dla poziomu typu (Removable,
Floppy, DVD/CD-ROM lub Hard disk) będą mimo wszystko stosowane.

•

Access control for USB and FireWire network cards - jeżeli opcja ta
zostanie zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować
dostęp do kart sieciowych podłączanych do portu USB lub FireWire (IEEE
1394). W przeciwnym przypadku, nawet jeżeli porty USB lub FireWire zostana
zablokowane, karty sieciowe będą działać normalnie.

•

Access control for FireWire storage devices - jeżeli opcja ta zostanie
zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła wykonywać audyt i
kontrolować dostęp do urządzeń przechowywania danych podłączanych do
portu FireWire. W przeciwnym wypadku, nawet jeżeli port FireWire zostanie
zablokowany, urządzenia do przechowywania danych będą działać normalnie
a audyt nie będzie wykonywany dla tych urządzeń.
Ten parametr wpływa tylko na audyt oraz kontrolę dostępu na poziomie
interfejsu (FireWire). Jeżeli urządzenie należy do obu typów: interfejsu i typu,
uprawnienia i reguły audytu (jeżeli występują) dla poziomu typu (Removable,
Floppy, DVD/CD-ROM lub Hard disk) będą mimo wszystko stosowane.

•

Access control for serial modems (internal & external) - jeżeli opcja ta
zostanie zaznaczona, usługa DeviceLock Service będzie mogła kontrolować
dostęp do modemów podłączanych do portu COM. W przeciwnym przypadku,
nawet jeżeli port COM zostanie zablokowany, modemy będą działać
normalnie.

•

Access control for virtual CD-ROMs - jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona,
usługa DeviceLock Service będzie mogła wykonywać audyt i kontrolować
dostęp do wirtualnych napędów (emulowanych programowo) CD-ROM. W
przeciwnym wypadku, nawet jeżeli napęd CD-ROM zostanie zablokowany,
napędy wirtualne będą działać normalnie a audyt nie będzie wykonywany dla
tych urządzeń. Ten parametr ma zastosowanie tylko dla systemów Windows
2000 i nowszych.
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•

Access control for virtual printers - jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona,
usługa DeviceLock Service będzie mogła wykonywać audyt i kontrolować
dostęp do wirtualnych drukarek, które nie wysyłają dokumentów do
fizycznych urządzeń, lecz zamiast tego drukują do plików (np: konwertery
PDF). W przeciwnym wypadku, nawet jęzeli fizyczna drukarka zostanie
zablokowana, wirtualne drukarki będą działać normalnie a audyt nie będzie
wykonywany dla tych urządzeń. Ten parametr ma zastosowanie tylko dla
systemów Windows 2000 i nowszych.

•

Access control for inter-application copy/paste clipboard operations jeżeli ta opcja jest włączona pozwala ona usłudze DeviceLock Service
wykonywać audyt i kontrolować dostęp do operacji kopiuj/wklej w obrębie
tego samego procesu. W przeciwnym wypadku nawet jeśli schowek jest
zablokowany, kontrola dostępu dla operacji kopiuj/wklej w obrębie tego
samego procesu jest wyłączona i nie jest wykonywany dla nich audyt.

Informacja: Można definiować różne ustawienia zabezpieczeń online vs. offline Security
Settings dla tego samego użytkownika lub grup użytkowników. Online Security Settings
(Regular Profile) stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie online. Offline
Security Settings (Offline Profile) stosowane są na komputerach klienckich pracujących w
trybie offline. Domyślnie DeviceLock pracuje w trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest
podłączony do komputera klienckiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
polis offline DeviceLock należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security Policies (Offline
Profile).” W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących metod definiowania offline
Security Settings należy zapoznać się z sekcją “Managing Offline Security Settings.”

Aby zmienić parametry online (regular) zabezpieczeń należy kliknąć dwukrotnie
rekord parametru w celu przełączenia jego stanu (enable/disable). Alternatywanie
można wybrać opcję Manage z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu
prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Security Settings są podobne do białej listy urządzeń lecz występują trzy główne
różnice:
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1. Przy użyciu Security Settings można jedynie zezwalać na dostęp do całej klasy
urządzenia. Nie można zezwolić na dostęp tylko specyficznemu modelowi
urządzenia blokując inne urządzenia tej samej klasy.
Na przykład: wyłączając opcję Access control for USB storage devices
dozwolone jest użycie wszystkich urządzeń przechowywania danych USB
niezależnie od ich modelu i producenta. Wybierając jeden model urządzenia
USB Flash Drive które nie będzie blokowane na białej liście urządzeń należy
upewnić się że wszystkie inne urządzenia do przechowywania danych USB
pozostaną zablokowane.
2. Przy użyciu Security Settings można tylko wybierać spośród predefiniowanych
klas urządzeń. Jeżeli urządzenie nie należy do jednej z predefiniowanych klas
to nie można zezwolić na dostęp do niego.
Na przykład: brak specyficznej klasy dla czytników kart pamięci w Security
Settings, tak więc aby zezwolić na dostęp do czytników kart pamięci gdy port
jest zablokowany należy użyć białej listy urządzeń.
3. Security Settings nie mogą być definiowane dla określonego użytkownika lecz
odnoszą się one do wszystkich użytkowników lokalnego komputera. Jednakże
urządzenia znajdujące się na białej liście mogą być definiowane indywidualnie
dla każdego użytkownika i grupy.
Informacja: Security Settings mają zastosowanie tylko w przypadku tych urządzeń, które
wykorzystują standardowe sterowniki systemu Windows. Niektóre urządzenia wykorzystują
własne sterowniki i ich klasy nie mogą być rozpoznawane przez usługę DeviceLock Service.
Dlatego nie można wyłączyć kontroli dostępu do tego typu urządzeń przy użyciu Security
Settings. W tej sytuacji można użyć białej listy urządzeń do indywidualnej autoryzacji tego
typu urządzeń.

Audit Log Viewer (Service)
Dostęna jest wbudowana przeglądarka raportów audytu pozwalająca na uzyskiwanie
raportów audytu programu DeviceLock z lokalnego dziennika zdarzeń systemu
Windows.
Standardowy dziennik zdarzeń systemu Windows używany jest do przechowywania
wpisów audytu jeżeli zaznaczonoa została opcja Event Log lub Event &
DeviceLock Logs dla parametru Audit log type w Service Options. W przeciwnym
wypadku wpisy audytu przechowywane są w raportach programu i można je
przeglądać przy użyciu przeglądarki raportów audytu serwera.
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Raporty audytu przechowują zdarzenia wygenerowane przez akcje na urządzeniach
zainicjowane przez użytkowników objęte regułami audytu. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją Auditing &
Shadowing.
Również zmiany w konfiguracji usługi DeviceLock Service generują zdarzenia w
raportach audytu po włączeniu odpowiedniej flagi w Service Options.
Kolumny tej przeglądarki definiowanie są następująco:
•

Type – klasa zdarzenia, Success dla dozwolonego dostępu lub Failure dla
zabronionego dostępu.

•

Date/Time – data i czas odebrania zdarzenia przez usługę DeviceLock
Service.

•

Source - typ urządzenia lub protokół.

•

Action – typ aktywności użytkownika.

•

Name – nazwa obiektu (plik, urządzenie USB, itp.).

•

Information – inne specyficzne informacje o urządzeniu dla zdarzenia, takie
jak flagi dostępu, nazwy urządzeń itd.

•

User – nazwa użytkownika skojarzonego z tym zdarzeniem.

•

PID – identyfikator procesu skojarzonego z tym zdarzeniem.

•

Process – pełna ścieżka do pliku wykonywalnego procesu. W niektórych
przypadkach wyświetlana może być nazwa procesu zamiast ścieżki.

Aby odświeżyć listę zdarzeń należy wybrać opcję Refresh z menu kontekstowego
dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub klikając odpowiedni przycisk
na pasku narzędzi.
Aby usunąć wszystkie zdarzenia z raportów audytu należy wybrać opcję Clear z
menu kontekstowego lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
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Audit Log Settings (Service)
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu oraz akcje które powinny być
wykonywane przez system Windows po zapełnieniu raportu audytu należy użyć opcji
Settings z menu kontekstowego przeglądarki Audit Log Viewer lub kliknąć

odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
W polu Maximum log size można zdefiniować maksymalny rozmiar pliku raportu (w
kilobajtach). Plik raportu jest tworzony i używany tylko przez usługę Windows Event
Log. Ten plik zazwyczaj znajduje się w katalogu
%SystemRoot%\system32\config i posiada nazwę DeviceLo.evt.
Aby zdefiniować akcje, które powinny być wykonywane przez system Windows po
zapełnieniu raportu zdarzeń (gdy osiągnięta została wartość zdefiniowana przez
parametr Maximum log size) należy wybrać jedną z następujących opcji:
•

Overwrite events as needed – system będzie nadpisywał stare zdarzenia
po osiągnięciu wartości zdefiniowanej przez parametr Maximum log size.

•

Overwrite events older than – wpisy które są nowsze niż ta wartość nie
będą nadpisywane (wartość definiowana jest w dniach).

•

Do not overwrite events (clear log manually) – system nie będzie
nadpisywał starych zdarzeń po osiągnięciu wartości zdefiniowanej przez
parametr Maximum log size i konieczne będzie ręczne usunięcie tych
zdarzeń.

Informacja: Gdy raport zdarzeń jest pełny i brak dostępnych wpisów które system Windows
mógłby nadpisać, usługa DeviceLock Service nie może zapisać nowych wpisów audytu w tym
raporcie.

Aby zresetować bieżące ustawienia do wartości domyślnych należy użyć przycisku
Restore Defaults. Domyślnymi wartościami są:
•

Parametr Maximum log size posiada rozmiar 512 kilobajtów.
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•

Opcja Overwrite events older than jest zaznaczona i ustawiona na 7 dni.

Audit Log Filter (Service)
Można filtrować dane w przeglądarce Audit Log Viewer tak aby na liście
wyświetlane były tylko wpisy spełniające specyficzne warunki.
Aby otworzyć okno Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
przeglądarki Audit Log Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Dostępne są dwa typu filtrów:
•

Include – na liście wyświetlane są tylko wpisy spełnijące warunki
zdefiniowane na zakładce Include.

•

Exclude – na liście wyświetlane są tylko wpisy spełnijące warunki
zdefiniowane na zakładce Exclude.

Aby użyć dowolnego filtra należy najpierw go aktywować. Zaznacz flagę Enable
filter aby aktywować filtr. Aby tymczasowo dezaktywować filtr należy usunąć
zaznaczenie z flagi Enable filter.
Gdy filtr jest aktywny można definiować jego stan wprowadzając wartości w
następujących polach:
•

Success audit – określa czy filtrowane mają być pomyślne próby dostępu do
urządzenia.

•

Failure audit – określa czy filtrowane mają być niepomyślne próby dostępu
do urządzenia.
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•

Name – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s
Name. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Source – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s
Source. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Action – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s
Action. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Information – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log
Viewer’s Information. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać
znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

User – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s User.
To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Process – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s
Process. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

PID – liczba która odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s PID.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

From – określa początek przedziału zdarzeń, które będą filtrowane. Wybierz
First Event aby wyświetlić zdarzenia rozpoczynając od pierwszego zdarzenia
zarejestrowanego w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

•

To – określa koniec przedziału zdarzeń, które będą filtrowane. Wybierz Last
Event aby wyświetlić zdarzenia kończąc na ostatnim zdarzeniu
zarejestrowanym w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

Funkcja logiczna AND stosowana jest do wszystkich zdefiniowanych pól oraz
pomiędzy aktywnymi filtrami (Include/Exclude). Oznacza to, że wynik filtrowania
zawiera tylko te wpisy które spełniają wszystkie zdefiniowane warunki.
Jeżeli nie chcesz dołączać pola do warunku filtrowania pozostaw je puste.
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W przypadku niektórych pól można użyć znaków specjalnych. Znak specjalny to znak
taki jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?) który jest używany do reprezentowania
jednego lub kilku znaków podczas definiowania filtru.
Użyj gwiazdki jako zamiennika dla zera lub kilku znaków. Jeżeli szukasz nazwy którą
znasz rozpoczynającą się od "win" lecz nie pamiętasz pozostałej części nazwy wpisz:
win*. Pozwala to znaleźć wszystkie nazwy rozpoczynające się od zwrotu "win"
włączając Windows, Winner oraz Wind.
Użyj znaku zapytania jako zamiennika dla pojedynczego znaku w nazwie. Na
przykład: jeżeli wpiszesz win?, znajdziesz Wind lecz nie znajdziesz Windows lub
Winner.

Shadow Log Viewer (Service)
Dostępna jest wbudowana przeglądarka raportów shadownigu pozwalająca na
uzyskiwanie raportów shadowingu od usługi DeviceLock Service.

Standardowa konfiguracja programu DeviceLock zakłada że dane shadow
przechowywane są na serwerze DeviceLock Enterprise Server. W tym przypadku
wszystkie dane shadow które są oryginalnie rejestrowane i umieszczane w pamięci
podręcznej usługi DeviceLock Service na lokalnym komputerze są okresowo
przenoszone na serwer. Lokalny raport shadow jest usuwany po pomyślnym
przeniesieniu danych na serwer, tak więc aby przejrzeć te dane należy użyć
przeglądarki raportów shadow serwera.
Jednakże w niektórych sytuacjach konieczne może okazać się wyświetlenie raportu
shadow określonego komputera. Taka potrzeba może pojawić się gdy dla przykładu
nie jest używany serwer DeviceLock Enterprise Server lub gdy serwer jest używany
lecz dane nadal znajdują na komputerze klienckim.
Kolumny tej przeglądarki definiowanie są następująco:
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•

Status – oznacza stan wpisu, Success gdy dane zarejestrowane zostały
pomyślnie lub Incomplete gdy dane nie zostały zarejestrowane pomyślnie.

•

Date/Time – data i czas przesłania danych.

•

Source - typ urządzenia lub protokół.

•

Action – typ aktywności użytkownika.

•

File Name – oryginalna ścieżka do pliku lub wygenerowanej automatycznie
nazwy danych które oryginalnie nie były plikiem (takie jak obrazy CD/DVD,
dane zapisywane bezpośrednio na nośniku lub przesyłane przy użyciu portów
szeregowych/równoległych).

•

File Size – rozmiar danych.

•

User – nazwa danych przesłanych przez użytkownika.

•

PID – identyfikator procesu używany do przesyłania danych.

•

Process – pełna ścieżka do pliku wykonywalnego procesu. W niektórych
przypadkach wyświetlana może być nazwa procesu zamiast ścieżki.

Użyj menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawgo przycisku myszy na
każdym wpisie.
Open
Aby otworzyć plik z wybranego wpisu przy użyciu skojarzonej z nim aplikacji należy
użyć przycisku Open z menu kontekstowego. Jeżeli nie ma żadnych skojarzonych
aplikacji wyświetlone zostanie okno 'Open With'. Jeżeli plik nie zawiera
skojarzonych danych (jego rozmiar wynosi 0 lub nie został on zarejestrowany),
przycisk Open jest wyłączony.
Jeżeli przycisk Open zostanie użyty do danych shadowingu przechwyconych z
urządzenia Printer lub Parallel port wtedy skojarzoną aplikacją jest zawsze wbdowana
przeglądarka nazywana DeviceLock Printer Viewer.
DeviceLock Printer Viewer umożliwia wyświetlanie kopii drukowanego dikumentu w
formacie natywnego spoolera drukarki, ponowne wysyłanie go do drukarki lub
zapisywanie jako plik graficzny (taki jak BMP, GIF, JPEG, PNG, EMF lub TIFF).
Obsługiwane formaty spoolera drukarki: PostScript, PCL5, PCL6 (PCL XL), HP-GL/2,
GDI printing (ZjStream) oraz EMF Spooled Files.

Save
Aby zapisać dane z wybranego wpisu na lokalnym komputerze należy użyć przycisku
Save z menu kontekstowego lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
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Przy użyciu przycisków Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i zapisać dane z wielu
wpisów jednocześnie.

Jeżeli wpis nie posiada żadnych skojarzonych danych (jego rozmiar wynosi 0 lub nie
został on zarejestrowany), przycisk Save jest wyłączony w menu kontekstowym oraz
na pasku narzędzi.
Pasek postępu pojawia się podczas zapisu dużego pliku.

Aby przerwać proces zapisu w dowolnym momencie można kliknąć przycisk Cancel.
W tym przypadku plik wynikowy na lokalnym komputerze nie będzie kompletny i
zawierał będzie tylko część danych, które zostały pobrane przed przerwaniem
procesu zapisu.
Jeżeli dane zostały przesłane przez użytkownika jako plik, jest on zapisany w
raporcie shadowingu jako plik i można go zapisać na lokalnym komputerze również
jako plik.
Gdy użytkownik zapisał dane na nośniku CD/DVD, wszystkie dane są zapisane w
raporcie shadowingu jako pojedynczy obraz CD/DVD (jeden obraz na każdy zapisany
nośnik CD/DVD lub sejsę) w formacie CUE.
Obrazy CD/DVD podobnie jak inne dane, które pierwotnie nie zostały przeniesieone
jako pliki (direct media access or serial/parallel ports transfer) posiadają
wygenerowaną automatycznie nazwę bazującą na typie akcji, literze dysku lub
nazwie urządzenia oraz czas/datę (np: direct_write(E:) 19:18:29 17.07.2006.bin).
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Każdy obraz CD/DVD zapisywany jest na lokalnym komputerze jako dwa pliki: plik
danych o rozszerzeniu .bin (np: direct_write(E_) 19_18_29 17_07_2006.bin) oraz
plik cue który ma tę samą nazwę co plik danych i posiada rozszerzenie .cue (np:
direct_write(E_) 19_18_29 17_07_2006_bin.cue). Oba te pliki wymagane są do
otwarcia obrazu CD/DVD w zewnętrznej aplikacji obsługującej format CUE (takiej jak
Cdrwin, Nero, DAEMON Tools, IsoBuster, UltraISO, WinISO i wiele innych).

Save As Raw Data
Po wybraniu wpisu zawierającego dane oryginalnie zapisane jako dodatkowa sesja na
wielosesyjnym nośniku CD/DVD, element Save As Raw Data dostępny jest w menu
kontekstowym. Pozwala to zapisywać dane na lokalnym komputerze bez zmian (bez
naprawiania odsyłaczy do danych w poprzednich sesjach).
Przy wykorzystaniu regularnej funkcji zapisu (elementu Save lub przycisku na pasku
narzędzi), DeviceLock Management Console wykryje, że obraz CD/DVD zawiera sesję
odnoszącą się do danych innej (poprzedniej) sesji. Z uwagi na fakt że porzednia
sesja jest niedostępna (mogła zostać zapisana na komputerze na którym nie jest
zainstalowana usługa DeviceLock Service), DeviceLock Management Console
znajduje i naprawia wszystkie odsyłacze do tych nieistniejących sesji tak aby można
było odczytać plik .cue przy użyciu aplikacji obsługującej ten format.
Jednakże jeżeli konieczne jest uzyskanie danych które nie zostały zmodyfikowane
przez konsolę DeviceLock Management Console należy użyć opcji Save As Raw
Data. W tym przypadku wynikowy plik .cue może nie być odczytywany przez
aplikacje obsługujące format CUE.
Podczas zapisu dużych plików można kliknąć przycisk Cancel znajdujący się na
pasku postępu aby przerwać proces zapisu. W tym przypadku wynikowy plik na
lokalnym komputerze zawierał będzie tylko część danych, które zostały pobrane
przed przerwaniem procesu zapisu.

View
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Aby otworzyć dane przy użyciu wbudowanej przeglądarki należy użyć opcji View w
menu kontekstowym.
Wbudowana przeglądarka obsługuje następujące opcje przeglądania:
•

Hex Wyświetla dane w trybie szesnastkowym.

•

Autodetect Text Umożliwia automatyczne wykrywanie kodowania tekstu i
wyświetla dane tylko w formacie tekstowym.

•

ANSI Text Wybiera kodowanie ANSI dla tekstu i wyświetla dane tylko w
formacie tekstowym.

•

UTF-16 Text Wybiera kodowanie UTF-16 dla tekstu i wyświetla dane tylko w
formacie tekstowym.

•

UTF-16BE Text Wybiera kodowanie Unicode UTF-16 (Big Endian) dla tekstu i
wyświetla dane tylko w formacie tekstowym.

Podczas otwierania dużego pliku można kliknąć przycisk Cancel znajdujący się na
pasku postępu aby przerwać proces otwierania.

W tym przypadku przeglądarka wyświetlała będzie tylko część danych które zostały
pobrane przed przerwaniem procesu otwierania.
Proszę kliknąć przycisk Save aby zapisać dane z przeglądarki w zewnętrznym pliku.

External Viewer
Można również zdefiniować zewnętrzny program, który będzie używany do
wyświetlania danych shadow.
Jeżeli zdefiniowana zostanie tego typu zewnętrzna aplikacja w menu kontekstowym
dostępna jest opcja External Viewer. Aby ją zdefiniować należy otworzyć edytor
rejestru (Regedit) i ustawić następujący wpis na komputerze na którym
uruchomiona jest konsola DeviceLock Management Console:
•

Klucz: HKEY_CURRENT_USER\Software\SmartLine
Vision\DLManager\Manager

•

Nazwa: ExternalShadowViewer

•

Typ: REG_SZ

•

Wartość: <full_path_to_viewer> %1
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gdzie <full_path_to_viewer> musi zostać zastąpiona przez pełną ścieżkę do
zewnętrznej aplikacji. Jeżeli ścieżka zawiera spacje należy użyć cudzysłowia.
Na przykład: "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\winword.exe" %1.
Podczas otwierania dużych plików można kliknąć przycisk Cancel znajdujący
się na pasku postępu aby przerwać proces otwierania. W tym przypadku
zewnętrzna apalikacja otrzyma tylko część danych które zostały pobrane
przed przerwaniem procesu otwierania.

Delete
Aby usunąć wpis należy wybrać opcję Delete z menu kontekstowego lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Przy użyciu przycisków Ctrl i/lub Shift można
zaznaczyć i usunąć wiele wpisów jednocześnie.

Refresh
Aby odświeżyć listę należy wybrać opcję Refresh z menu kontekstowego dostępnego
po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.

Send Data to Server
Gdy serwer DeviceLock Enterprise Server został zdefiniowany w Service Options i
konieczne jest przeniesienie danych shadow z bieżącego komputera na serwer należy
użyć opcji Send Data to Server z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu
prawego przycisku myszy lub odpowiedniego przycisku paska narzędzi.

Shadow Log Filter (Service)
Można filtrować dane w przeglądarce Shadow Log Viewer tak aby na liście
wyświetlane były tylko wpisy spełniające specyficzne warunki.
Aby otworzyć okno Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
przeglądarki Shadow Log Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.
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Nie ma dużej różnicy pomiędzy definiowaniem Audit Log Filter oraz Shadow Log
Filter, tak więc należy zapoznać się z sekcją Audit Log Filter (Service).
Gdy filtr jest aktywny można definiować jego stan wprowadzając wartości w
następujących polach:
•

Success – określa czy filtrowane mają być pomyślnie zarejestrowane dane.

•

Incomplete – określa czy filtrowane mają być niekompletnie zarejestrowane
dane.

•

Failed – określa czy filtrowane mają być dane których transmisja została
zablokowana przez reguły Content-Aware Rules.

•

File Name – tekst który odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log
Viewer’s File Name. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać
znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Source – odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s Source.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Action – odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s Action.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

User – tekst który odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s
User. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).
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•

Process – tekst który odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s
Process. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

PID – liczba która odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s PID.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

File size – liczba lub zbiór liczb które odpowiadają wartości w kolumnie
Shadow Log Viewer’s File Size.

•

From – określa początek przedziału wpisów które będą filtrowane. Wybierz
First Record aby wyświetlić wpisy rozpoczynając od pierwszego wpisu
zarejestrowanego w raporcie. Wybierz Record On aby wyświetlić wpisy które
miały miejsce w określonym czasie.

•

To – określa koniec przedziału wpisów które będą filtrowane. Wybierz Last
Record aby wyświetlić wpisy kończąc na ostatnim wpisie zarejestrowanym w
raporcie. Wybierz Records On aby wyświetlić wpisy które miały miejsce w
określonym czasie.

Zarządzanie serwerem DeviceLock Enterprise
Server
Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji serwera oraz parametrów konfiguracyjnych

należy rozwinąć element DeviceLock Enterprise Server.
Po kliknięciu prawego przycisku myszy na elemencie DeviceLock Enterprise Server
wyświetlone zostanie menu kontekstowe:
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•

Connect – nawiązuje połączenie z dowolnym komputerem który zostanie
wybrany. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy
zapoznać się z sekcją Łączenie z komputerami.
Po nawiązaniu połączenia z komputerem na którym zainstalowana jest stara
wersja serwera DeviceLock Enterprise Sever wyświetlony może zostać
następujący komunikat.

W tej sytuacji należy zainstalować nową wersję serwera DeviceLock
Enterprise Server na tym komputerze. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących instalacji serwera DeviceLock Enterprise Server należy
zapoznać się z sekcją Instalacja DeviceLock Enterprise Server.
•

Reconnect – nawiązuje ponownie połączenie z podłączonymi komputerami.

•

Connect to Last Used Server at Startup – należy zaznaczyć tę flagę aby
konsola DeviceLock Management Console automatycznie łączyła się z ostanio
użytym serwerem po każdym jej uruchomieniu.

•

Certificate Generation Tool – uruchamia specjalne narzędzie umożliwiające
generowanie certyfikatów DeviceLock Certificates. W celu uzyskania
szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją
Generowanie certyfikatów DeviceLock Certificates.

•

DeviceLock Signing Tool – uruchamia specjalne narzędzie umozliwiające
przydzielanie użytkownikom tymczasowego dostępu do żądanych urządzeń i
podpisywanie plików XML z ustawieniami usługi DeviceLock Service. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją
DeviceLock Signing Tool.

•

About DeviceLock – wyświetla okno zawierające informacje dotyczące wersji
programu DeviceLock oraz licencji.

Server Options
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Te parametry umożliwiają modyfikowanie konfiguracji serwera DeviceLock Enterprise
Server.

Użyj menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub
dwukrotnie kliknij parametr Stream compression aby go włączyć lub wyłączyć.
Włączenie parametru Stream compression powoduje że program DeviceLock
kompresuje raporty audytu oraz dane shadow wysyłane z usług DeviceLock Services
na serwer DeviceLock Enterprise Server. Powoduje to zmniejszenie rozmiaru
przesyłanych danych i redukuje obciążenie sieci.
Włączenie parametru Unpack ISO images powoduje że serwer DeviceLock
Enterprise Server wypakowuje pliki z obrazów shadowed CD/DVD. Jeżeli ten
parametr jest włączony wszystkie pliki wypakowywane są z obrazów CD/DVD przy
dostarczaniu do serwera i zapisywane w osobnej bazie danych (jeden wpis na plik).
W przeciwnym wypadku w bazie danych zapisywane są całe obrazy shadowed
CD/DVD.
Użyj menu kontekstowego dla pozostałych parametrów w celu otwarcia okien
dialogowych i dokonania modyfikacji zmian. Alternaywanie można dwukrotnie kliknąć
parametr aby otworzyć jego okno.
Wszystkie te parametry opisane są w sekcji Instalacja DeviceLock Enterprise Server.
Aby uruchomić kreator konfiguracji i przejrzeć lub ustawić wszystkie te parametry
krok po kroku należy użyć elementu Properties z menu kontekstowego Server
Options. Kreator konfiguracji opisany jest również w sekcji Instalacja DeviceLock
Enterprise Server.
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Audit Log Viewer (Server)
Przeglądarka raportów audytu pozwala na otrzymywanie raportów zapisanych na
serwerze DeviceLock Enterprise Server.
DeviceLock Enterprise Server przechowuje wpisy audytu pobrane ze zdalnego
komputera jeżeli zaznaczone zostały opcje DeviceLock Log lub Event &
DeviceLock Logs dla parametru Audit log type w Service Options na tym
komputerze. W przeciwnym wypadku wpisy audytu przechowywane sa w lokalnym
dzienniku zdarzeń systemu Windows zdalnego komputera i można je przeglądać przy

użyciu przeglądarek raportów audytu.
Nie ma dużej różnicy pomiędzy przeglądarką raportów audytu dla usługi oraz
przeglądarką raportów audytu dla serwera, tak więc na początek należy zapoznać się
z sekcją Audit Log Viewer (Service).
W porównaniu z przeglądarką raportów audytu dla usługi, przeglądarka dla serwera
zawiera tylko dwie dodatkowe kolumny:
•

Computer – nazwa komputera z którego pobrane zostały raporty audytu.

•

Event – liczba identyfikująca określony typ zdarzenia.

Audit Log Settings (Server)
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Aby zdefiniować maksymalny rozmiar oraz akcje które powinny być wykonywane
przez serwer DeviceLock Enterprise Server po zapełnieniu raportu audytu należy
użyć opcji Settings z menu kontekstowego przeglądarki raportów audytu.

Informacja: Ustawienia te przechowywane są w bazie danych i są one specyficzne dla raportu
lecz nie dla serwera DeviceLock Enterprise Server. Oznacza to że jeżeli dostępnych jest wiele
serwerów DeviceLock Enterprise Servers które korzystają z jednej bazy danych, wszystkie
posiadają identyczne ustawienia raportów.

Włącz flagę Control log size aby umożliwić serwerowi DeviceLock Enterprise Server
na kontrolowanie liczby wpisów w raporcie i usuwanie przestarzałych wpisów (jeżeli
jest to konieczne) w celu zapewnienia miejsca dla nowych wpisów. W przeciwnym
wypadku jeżeli flaga Control log size jest wyłączona, DeviceLock Enterprise Server
korzysta z całego dostępnego miejsca dla bazy danych serwera SQL Server do
przechowywania raportu.
Przy użyciu parametru Maximum log size można zdefiniować maksymalną liczbę
wpisów które może zawierać ten raport. Należy zauważyć że jeżeli dostępnych jest
więcej niż jeden serwerów DeviceLock Enterprise Server korzystających z tej bazy
danych, wtedy aktualna liczba wpisów w raporcie może być nieco większa niż
zdefiniowana wartość.
Aby zdefiniować akcje które serwer DeviceLock Enterprise Server powinien
wykonywać po zapełnieniu raportu (gdy osiągnięta została wartość parametru
Maximum log size) należy wybrać jedną z tych opcji:
•

Overwrite events as needed – serwer nadpisze stare zdarzenia po
osiągnięciu wartości zdefiniowanej przy użyciu parametru Maximum log
size.
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•

Overwrite events older than – wpisy które są nowsze niż ta wartość nie
będą nadpisywane (wartość definiowana jest w dniach).

•

Do not overwrite events (clear log manually) – serwer nie będzie
nadpisywał starych zdarzeń po osiągnięciu wartości zdefiniowanej przy użyciu
parametru Maximum log size i konieczne będzie ręczne ich usunięcie.

Aby zresetować bieżące ustawienia do wartości domyślnych należy użyć przycisku
Restore Defaults. Domyślnymi wartościami są:
•

Parametr Maximum log size jest ustawiony na 10000 wpisów.

•

Opcja Overwrite events older than jest zaznaczona i ustawiona na 7 dni.

Jeżeli brak miejsca do zapisu nowych wpisów w raporcie audytu i nie ma nic do
usunięcia, serwer DeviceLock Enterprise Server nie usunie danych audytu ze
zdalnych komputerów. Zapobiega to utracie danych audytu spowodowanej brakiem
miejsca w raporcie. Jeżeli w raporcie dostępna stanie się pewna ilość wolnego
miejsca, DeviceLock Enterprise Server przeniesie pozostałe dane audytu z
komputerów użytkowników do tego raportu.

Audit Log Filter (Server)
Można filtrować dane w Audit Log Viewer tak aby na liście wyświetlane były tylko
wpisy spełnijące zdefiniowane warunki.
Aby otworzyć okno Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
przeglądarki Audit Log Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
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Nie ma dużej różnicy pomiędzy filtrem raportów audytu dla usługi oraz filtrem
raportów audytu dla serwera, tak więc na początek należy zapoznać się z sekcją
Audit Log Filter (Service).
W porównaniu z filtrem raportów audytu dla usługi, filtr dla serwera posiada tylko
dwa dodatkowe pola:
•

Computer – ten tekst odpowiada wartości w kolumnie Audit Log Viewer’s
Computer. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Event ID – ta liczba odpowiada wartości Audit Log Viewer’s Event.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Received Date/Time– określa okres czasu filtrowania zdarzeń według
momentu ich odebrania przez serwer DeviceLock Enterprise Server. From:
określa datę początkową oraz czas rozpoczęcia rejestrowania zdarzeń To:
określa datę końcową oraz czas zakończenia rejestrowania zdarzeń. Możliwe
wartości parametru From: to: First Event, Events On. Należy wybrać First
Event aby wyświetlić zdarzenia poczynając od pierwszego odebranego przez
serwer DeviceLock Enterprise Server zdarzenia. Należy wybrać Events On
aby wyświetlić zdarzenia poczynając od określonej daty i czasu. Możliwe
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wartości parametru To: to: Last Event, Events On. Należy wybrać Last
Event aby wyświetlić zdarzenia kończące się ostatnim zdarzeniem odebranym
przez serwer DeviceLock Enterprise Server. Należy wybrać Events On aby
wyświetlić odebrane zdarzenia kończące się określoną datą i czasem.

Shadow Log Viewer (Server)
Przeglądarka raportów shadow pozwala na pobieranie raportów shadow zapisanych
na serwerze DeviceLock Enterprise Server.

Nie ma dużej różnicy pomiędzy przeglądarką raportów shadow dla usługi oraz
przeglądarką raportów shadow dla serwera, tak więc na początek należy zapoznać
się z sekcją “Shadow Log Viewer (Service).”
W porównaniu z przeglądarką raportów shadow dla usługi, przeglądarka dla serwera
zawiera tylko jedną dodatkową kolumnę:
•

Computer – nazwa komputera z którego pobrane zostały raporty shadow.

Ponadto w odróznieniu od przeglądarki raportów shadow dla usługi po usunięciu
wpisu w przeglądarce dla serwera, dane binarne wpisu są usuwane z bazy danych lub
z dysku (w zależności od flagi Store shadow files in SQL Server ) natomiast inne
informacje (takie jak nazwa pliku oraz rozmiar, nazwa użytkownika, data/czas,
proces itd) są przenoszone do specjalnego raportu noszącego nazwę Deleted Shadow
Data Log.
Raport Deleted Shadow Data Log używany jest gdy nie jest potrzebna zawartość
danych shadow i wyczyszczone ma zostać miejsce przechowywania danych (serwer
SQL Server lub dysk) lecz konieczne jest przechowywanie informacji dotyczących
przesłanych danych.
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Shadow Log Settings
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu oraz akcje, które powinny być
wykonywane przez serwer DeviceLock Enterprise Server po zapełnieniu raportu
shadow należy użyć opcji Settings z menu kontekstowego przeglądarki raportów
shadow.

W celu uzyskania informacji dotyczących tych ustawień należy zapoznać się z sekcją
“Audit Log Settings (Server).”
Gdy serwer DeviceLock Enterprise Server potrzebuje usunąć niektóre stare wpisy z
raportu shadow ze względu na zdefiniowane parametry (Overwrite events as
needed oraz Overwrite events older than), te wpisy są przenoszone do raportu
Deleted Shadow Data Log.
Jeżeli brak miejsca do zapisu nowych wpisów w raporcie shadow i nie ma nic do
usunięcia, serwer DeviceLock Enterprise Server nie usunie danych shadow ze
zdalnych komputerów. Zapobiega to utracie danych shadowingu spowodowanej
brakiem miejsca w raporcie. Jeżeli w raporcie dostępna stanie się pewna ilość
wolnego miejsca, DeviceLock Enterprise Server przeniesie pozostałe dane
shadowingu z komputerów użytkowników do tego raportu.
Najlepszym rozwiązaniem jest unikanie kumulacji danych shadowingu na
komputerach użytkowników. Zalecane jest monitorowanie raportów serwerów
DeviceLock Enterprise Server w określonych odstępach czasu, przeglądanie
komunikatów z ostrzeżeniami i dostosowywanie ustawień raportu.

Shadow Log Filter (Server)
Można filtrować dane w przeglądarce Shadow Log Viewer, tak aby na liście
wyświetlane były tylko wpisy spełniające zdefiniowane warunki.
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Aby otworzyć okno Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
przeglądarki Shadow Log Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.

Nie ma dużej różnicy pomiędzy filtrem raportów shadow dla usługi oraz filtrem
raportów shadow dla serwera, tak więc na początek należy zapoznać się z sekcją
“Shadow Log Filter (Service).”
W porównaniu z filtrem raportów shadow dla usługi, filtr dla serwera zawiera tylko
jedną dodatkową kolumnę:
•

Computer – tekst odpowiada wartości w kolumnie Shadow Log Viewer’s
Computer. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Received Date/Time– określa okres czasu filtrowania rekordów według
momentu ich odebrania przez serwer DeviceLock Enterprise Server. From:
określa datę początkową oraz czas rozpoczęcia rejestrowania rekordów To:
określa datę końcową oraz czas zakończenia rejestrowania rekordów. Możliwe
wartości parametru From: to: First Record, Records On. Należy wybrać
First Record aby wyświetlić rekordy poczynając od pierwszego odebranego
przez serwer DeviceLock Enterprise Server rekordu. Należy wybrać Records
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On aby wyświetlić rekordy poczynając od określonej daty i czasu. Możliwe
wartości parametru To: to: Last Record, Records On. Należy wybrać Last
Record aby wyświetlić rekordy kończące się ostatnim rekordem odebranym
przez serwer DeviceLock Enterprise Server. Należy wybrać Records On aby
wyświetlić odebrane rekordy kończące się określoną datą i czasem.

Deleted Shadow Data Log
Ta przegladarka umożliwia pobieranie informacji o usuniętych wpisach raportów
shadow.
Po usunięciu wpisu w przeglądarce raportów shadow, dane binarne usuwane wpisu
są z bazy naomiast inne informacje (takie jak nazwa pliku oraz rozmiar, nazwa
użytkownika, data/czas, proces itd) są przenoszone do tego raportu.

Ten raport używany jest gdy nie jest potrzebna zawartość danych shadow i
wyczyszczone ma zostać miejsce przechowywania danych (serwer SQL Server lub
dysk) lecz konieczne jest przechowywanie informacji dotyczących przesłanych
danych.
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu i poinstruować serwer DeviceLock
Enterprise Server odnośnie akcji które powinny być wykonywane po zapełnieniu tego
raportu należy wybrać Settings z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu
prawego przycisku myszy. Ustawienia tego raportu są podobne do ustawień raportów
audytu, tak więc na początek należy zapoznać się z sekcją “Audit Log Settings
(Server)”.
Jeżeli brak miejsca dla nowych wpisów w tym raporcie oraz brak danych do
usunięcia, serwer DeviceLock Enterprise Server będzie odrzucał nowe wpisy. Aby
uniknąć utracie wpisów w ten sposób zalecane jest monitorowanie raportów serwera
DeviceLock Enterprise Server w określonych odstępach czasu i wyszukiwanie
komunikatów ostrzeżeń.
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Aby odświeżyć listę należy wybrać opcję Refresh z menu kontekstowego dostępnego
po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.
Do filtrowania wpisów na tej liście należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk
na pasku narzędzi. Ten sam filtr jest używany przez przeglądarkę raportów shadow,
tak więc na początek należy zapoznać się z sekcją “Shadow Log Filter (Server)”.
Aby usunąć wszystkie wpisy z tego raportu należy wybrać opcję Clear z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Server Log Viewer
Ta przeglądarka umożliwia pobieranie raportów wewnętrznych serwerów DeviceLock
Enterprise Server. Serwer wykorzystuje ten raport do zapisu błędów, ostrzeżeń oraz
innych ważnych informacji (takich jak zmiany konfiguracji, zdarzeń start/stop, wersji
itp.).

Można użyć tych informacji z tego raportu do diagnozowania problemów (jeżeli
występują), monitorowania zmian w konfiguracji serwerów oraz przeglądania
informacji o tym kto usunął raporty i kiedy.
Kolumny tej przeglądarki definiowanie są następująco:
•

Type – klasa zdarzenia: Success, Information, Warning lub Error.

•

Date/Time – data i czas wystąpienia zdarzenia.

•

Event – liczba identyfikująca określony typ zdarzenia.

•

Information – informacje o zdarzeniach, takie jak opisy błędów/ostrzeżeń,
nazwy i wartości zmodyfikowanych parametrów itd.

•

Server – nazwa serwera na którym wystapiło zdarzenie.
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•

Record N – numer wpisu.

Aby odświeżyć listę należy wybrać opcję Refresh z menu kontekstowego dostępnego
po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.
Aby usunąć wszystkie wpisy z tego raportu należy wybrać opcję Clear z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
Po usunięciu raportu serwera zdarzenie o tej akcji zapisywane jest w raporcie (np:
“The Server Log (100 record(s)) was cleared by VM2000AD\Administrator from
xpvirt.vm2000ad.com”).

Server Log Settings
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu oraz akcje, które powinny być
wykonywane przez serwer DeviceLock Enterprise Server po zapełnieniu raportu
serwera należy użyć opcji Settings z menu kontekstowego przegladarki Server Log
Viewer.

W celu uzyskania informacji dotyczących tych ustawień należy zapoznać się z sekcją
“Audit Log Settings (Server).”
Jeżeli brak miejsca dla nowych wpisów w raporcie serwera oraz brak danych do
usunięcia, serwer DeviceLock Enterprise Server będzie odrzucał nowe wpisy.

Server Log Filter
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Można filtrować dane w przeglądarce Server Log Viewer, tak aby na liście
wyświetlane były tylko wpisy spełniające zdefiniowane warunki. Aby otworzyć okno
Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego przeglądarki Server Log

Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
Nie ma dużej różnicy pomiędzy definiowaniem filtrów raportów audytu oraz filtrów
raportów serwera, tak więc na początek należy zapoznać się z sekcją “Audit Log
Filter (Service).”
Gdy filtr jest aktywny można definiować jego stan wprowadzając wartości w
następujących polach:
•

Success – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Success.

•

Information – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Information.

•

Warning – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Warning.

•

Error – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Error.

•

Information – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Server Log
Viewer’s Information. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać
znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Server – tekst, który odpowiada wartości w kolumnie Server Log Viewer’s
Server. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).
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•

Event ID – liczba która odpowiada wartości w kolumnie Server Log Viewer’s
Event.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

From – określa początek przedziału zdarzeń, które będą filtrowane. Wybierz
First Event aby wyświetlić zdarzenia rozpoczynając od pierwszego zdarzenia
zarejestrowanego w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

•

To – określa koniec przedziału zdarzeń, które będą filtrowane. Wybierz Last
Event aby wyświetlić zdarzenia kończąc na ostatnim zdarzeniu
zarejestrowanym w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

Monitoring
Ta funkcjonalność serwera DeviceLock Enterprise Server pozwala na implementację
monitorowania w czasie rzeczywistym usług DeviceLock Services w sieci. DeviceLock
Enterprise Server może monitorować zdalne komputery w czasie rzeczywistym,
sprawdzać stan usług DeviceLock Service (uruchomiona lub nie) oraz spójność reguł.
Szczegółowe informacje zapisywane są w specjalnym raporcie i można je przeglądać
przy użyciu przeglądarki Monitoring Log Viewer.
Ponadto możliwe jest definiowanie głównej reguły, która może być stosowana
automatycznie na wybranych zdalnych kompterach jeżeli istnieje podejrzenie że jej
bieżace reguły są przestarzałe lub uszkodzone.
Można równiez użyć funkcji przywracania tej reguły jako alternatywnej metody
rozsyłania ustawień, uprawnień, reguł audytu oraz shadowingu na zdalne usługi
DeviceLock Services w sieci.

Architecture Overview
Wszystkie akcje (monitorowanie komputerów, sprawdzanie spójności reguł itd.)
wykonywane są przy użyciu zadań.
Na pojedynczym serwerze DeviceLock Enterprise Server możne znajdować się
dowolna ilość zadań. Maksymalna liczba zadań na jednym serwerze ograniczona jest
jedynie ilością dostępnej pamięci oraz wydajnością procesora i przepustowością sieci.
Serwer powinien posiadać wystarczającą ilość zasobów do komunikacji z
przynajmniej 10 zdalnymi komputerami jednocześnie.
Domyśnie serwer DeviceLock Enterprise Server może wykonać do 30 zadań
jednocześnie. Jezeli mamy przykładowo 40 zadań i zostaną one wszystkie
uruchomione jednocześnie, najpierw wykonane zostanie pierwsze 30 zadań a
następnie po ich zakończeniu wykonane zostanie pozostałe 10 zadań.

189

DeviceLock Management Console

Można zmienić liczbę zadań, które mogą być urchamiane jednocześnie modyfikując
rejestr. Aby zdefiniować nową wartość należy otworzyć edytor rejestru i ustawić
odpowiednią wartość na komputerze na którym uruchomiony jest serwer DeviceLock
Enterprise Server:
•

Klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SmartLine
Vision\DeviceLockEnterpriseServer

•

Nazwa: ConcurrentJobs

•

Typ: DWORD

•

Wartość: number_of_threads
gdzie number_of_threads musi być wartością z przedziału od 1 do 1000.

Podczas ich wykonywania zadania zapisują informacje o stanie w raporcie
monitorowania łącznie z danymi dotyczącymi monitorowanych komputerów oraz
usług DeviceLock Services. Zapisywały one będą również błędy, które wystąpiły
podczas skanowania komputerów i łączenia z usługami DeviceLock Services.
Ponadto zadania wyświetlają stan monitorowanych komputerów oraz innych
użytecznych informacji w konsoli zarządzania. Umożliwia to nadzorowanie
monitorowanych komputerów w czasie rzeczywistym.

Aby wyświetlić monitorowane komputery należące do zadania należy zaznaczyć to
zadanie w drzewie po lewej.
Aby odświeżyć informacje wyświetlane na liście komputerów należy wybrać opcję
Refresh z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy
lub kliknąć odpowiedni przycisk znajdujący się na pasku narzędzi.
•

Computer Name – nazwa monitorowanego komputera.

•

Status – stan monitorowanego komputera i usługi DeviceLock Service.
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Stan ma również wpływ na mały obrazek (ikonę) wyświetlaną przy
parametrze Computer Name. Ogólne reguły interpretacji ikon komputerów
są następujące:
•
•
•

Green computer – oznacza że komputer pracuje i uruchomiona jest na
nim usługa DeviceLock Service.
Red computer – oznacza że komputer nie jest uruchomiony, jest
niedostępny lub pracuje bez usługi DeviceLock Service.
Computer with exclamation mark – oznacza że coś jest nie tak z
komputerem lub usługą DeviceLock Service.

Dostępnych jest siedem różnych stanów:
1.

Computer is available – ten stan oznacza, że monitorowany
komputer pracuje i usługa DeviceLock Service jest na nim
uruchomiona. Ponadto jeżeli to zadanie weryfikuje spójność reguły to
weryfikacja ma miejsce bez żadnych błędów. Ikoną komputera będzie
“green computer”.
If this task restores the broken policy, the computer’s icon will be
“green computer with exclamation mark”.

2.

Computer is unavailable – ten stan oznacza, że serwer DeviceLock
Enterprise Server nie może skanować monitorowanych komputerów.
Ma to miejsce gdy komputer nie pracuje lub połączenia są blokowane
przez firewall, natomiast nazwa/adres komputera może być rozwiązany
przy użyciu DNS. Ikoną komputera będzie “red computer”.
Service is unavailable – ten stan oznacza, że serwer DeviceLock
Enterprise Server nie może nawiązać połączenia z usługą DeviceLock
Service na monitorowanym komputerze. Ma to miejsce gdy komputer
pracuje lecz usługa DeviceLock Service nie jest uruchomiona. Ponadto
może to być wynikiem uruchomienia usługi DeviceLock Service na
innym porcie TCP niż port zdefiniowany w konfiguracji zadania lub
zablokowanych połączeń przez firewall. Ikoną komputera będzie “red
computer with exclamation mark”. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących problemów z połączeniem należy zapoznać się z
opisiem parametru Service connection settings.
Settings are corrupted – ten stan oznacza że monitorowany
komputer pracuje i uruchomiona jest na nim usługa DeviceLock
Service lecz proces weryfikacji reguły zakończył się niepowodzeniem.
Ma to miejsce gdy główna reguła jest przydzielona do zadania i różni
się ona od reguły monitorowania usługi DeviceLock Service. Ikoną
komputera będzie “green computer with exclamation mark”.
Unresolved computer address – ten stan oznacza, że serwer
DeviceLock Enterprise Server nie może rozwiązać nazwy/adresu
komputera. This happens when an invalid computer name that does
not exist in DNS is specified. Ponadto może to być wynikiem braku
serwera DNS. W tym przypadku stan Unresolved computer address
powinien być traktowany jako Computer is unavailable. Ikoną
komputera będzie “red computer with exclamation mark”.
Unsupported service version – ten stan oznacza, że serwer
DeviceLock Enterprise Server usiłuje pobrać regułę (ustawienia usługi)
z programu DeviceLock Service w wersji 6.2 lub starszej. Weryfikacja
reguły obsługiwana jest tylko przez wersję 6.2.1 i nowszą. Ikoną
komputera będzie “green computer with exclamation mark”.

3.

4.

5.

6.
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Access is denied – ten stan oznacza, że serwer DeviceLock Enterprise
Server nie może nawiązać połączenia z usługa DeviceLock Service ze
względu na brak uprawnień. Ma to miejsce gdy konto z poziomu
którego uruchomiony jest serwer DeviceLock Enterprise Server nie
posiada uprawnień do łączenia się z usługą DeviceLock Service. Ikoną
komputera będzie “green computer with exclamation mark”. W celu
uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spsobu rozwiązania
tego problemu należy zapoznać się z opisem parametru Service
connection settings.

Ponadto te same komunikaty o stanie (za wyjatkiem Computer is available)
zapisywane są w raporcie monitorowania i można przenalizować sytuację
monitorowanych komputerów później.
•

Last Scan Time – data i czas ostatniej próby skanowania. Ta próba
skanowania może być zakończona pomyślnie lub nie.

•

Service Uptime – wyświetla jak długo usługa DeviceLock Service pracuje na
monitorowanym komputerze.

•

Computer Uptime – wyświetla jak długo pracuje monitorowany komputer.
Porównując czas pracy komputera z czasem pracy usługi (patrz wyżej) można
zawsze sprawdzić czy usługa DeviceLock Service była zatrzymana podczas
bieżącej sesji komputera.

•

Service Version – wersja usługi DeviceLock Service. Pięć ostatnich znaków
odpowiada numerowi kompilacji.

Monitoring Algorithm
Algorytm stosowany w procesie monitorowania jest prosty lecz efektywny:
1. Na początku serwer DeviceLock Enterprise Server dokonuje próby skanowania
monitorowanego komputera w celu określenia czy on pracuje. Jeżeli
skanowanie zakończone zostanie pomyślnie to komputer otrzyma stan
available i monitorowanie będzie kontynuowane. W przeciwnym wypadku
otrzyma on stan unavailable i monitorowanie komputera zostanie
zatrzymane (wpis zapisywany jest w raporcie monitorowania).
2. Następnie DeviceLock Enterprise Server dokona próby nawiązania połączenia
z usługą DeviceLock Service. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia usługa
DeviceLock Service komputer otrzyma stan available i monitorowanie będzie
kontynuowane. W przeciwnym wypadku otrzyma on stan unavailable i
monitorowanie komputera zostanie zatrzymane (wpis zapisywany jest w
raporcie monitorowania).
3. Jeżeli to zadanie powinno zweryfikować spójność usługi DeviceLock Service to
monitorowanie komputera jest kontynuowane. W przeciwnym wypadku
monitorowanie komputera jest zatrzymywane (nie nie jest zapisywane w
raporcie).
4. DeviceLock Enterprise Server pobiera polisę z usługi DeviceLock Service i
porównuje ją z główną polisą przydzieloną do tego zadania. Jeżeli nie zostaną
znalezione żadne różnice monitorowanie komputera jest zatrzymywane (nic
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nie jest zapisywane w raporcie). Jeżeli występuje różnica pomiędzy dwoma
polisami to monitorowanie jest kontynuowane (wpis zapisywany jest w
raporcie monitorowania).
5. Jeżeli to zadanie powinno przywrócić uszkodzoną polisę to serwer DeviceLock
Enterprise Server zapisuje główną polisę w usłudze DeviceLock Service i
monitorowanie komputera jest zatrzymywane (wpis jest zapisywany w
raporcie monitorowania). W przeciwnym wypadku monitorowanie komputera
jest zatrzymywane (nic nie jest zapisywane w raporcie).
Jeżeli w którymś z kroków opisanych wyżej wystapią pewne błędy, informacja na ten
temat zostanie zapisana w raporcie monitorowania. Jeżeli ten błąd nie jest krytyczny
monitorowanie komputera może być kontynuowane. Jeżeli jest to błąd krytyczny to
monitorowanie komputera jest zatrzymywane.
Ponadto pewne bardzo krytyczne błędy (takie jak “brak pamięci”) mogą przerwać
wykonywanie całego zadania.

Create / Modify Task
Każde zadanie posiada własny zestaw komputerów, akcji oraz parametrów
konfiguracyjnych.
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Aby utworzyć nowe zadanie należy użyć opcji Create Task z menu kontekstowego
elementu Monitoring. Aby dokonać edycji istniejącego zadania należy zaznaczyć to
zadanie w drzewie po lewej i użyć opcji Edit Task z menu kontekstowego. Aby
całkowicie usunąć zadanie należy zaznaczyć to zadanie w drzewie po lewej i użyć
opcji Delete Task z menu kontekstowego.
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Name – nazwa zadania użyta do identyfikacji tego zadania na liście zadań w raporcie
monitorowania.
Active – jeżeli ta opcja jest zaznaczona serwer DeviceLock Enterprise Server może
wykonywać to zadanie. Należy usunąć zaznaczenie z tej flagi aby wyłączyć zadanie
bez jego całkowitego usuwania.
Computers – typ listy komputerów użytej do zdefiniowania, które komputery będą
monitorowane przez to zadanie.
Proszę kliknąć przycisk Edit aby dokonać konfiguracji listy wybranej w sekcji
Computers.
Obsługiwane są dwa typy list komputerów:
1. Static list – wszystkie komputery zdefiniowane są na liscie według nazw oraz
adresów IP. Ze względu na to że ta lista jest statyczna i nawet gdy pewien
komputer już dłużej nie jest dostępny w sieci będzie on monitorowany (oraz
błąd jest zapisywany w raporcie) dopóki ręcznie nie zostanie usunięty jego
wpis z listy.

Komputery które będą monitorowane powiny zostać zdefiniowane na liście po
prawej stronie. Należy wybrać żądane komputery na liście po lewej i przenieść
je na listę po prawej klikając przycisk >.
Jeżeli konieczne jest wykluczenie niektórych komputerów z procesu
monitorowania należy je zaznaczyć na liście po prawej i kliknąć przycisk <.
Przy użyciu przycisków >> oraz << można dodać lub usunąć wszystkie
dostępne komputery jednocześnie (nie ma potrzeby zaznaczania komputerów
na liście).
Dostępnych jest wiele elastycznych metod wyboru komputerów sieciowych z
listy po lewej:
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•
•

•

Computers – przeglądanie drzewa sieciowego i wybieranie
komputerów.
From File – ładowanie predefiniowanej listy komputerów z
zewnętrznego pliku a następnie wybieranie komputerów. To open an
external file, click the … button. Plik tekstowy musi zawierać każdą
nazwę komputera lub adres IP w osobnej linii i musi on być w formacie
Unicode lub innym niż Unicode.
Manual – ręczne podawanie nazw komputerów w celu ich wybrania.
Każda nazwa komputera lub adres IP musi być podany w osobnej linii.

2. Dynamic list – w przeciwieństwie do nazw komputerów lub adresów IP,
dynamiczna lista zawiera ścieżkę do kontenera (np: jednostka organizacyjna)
w drzewie katalogu usługi (takich jak Active Directory, Novell eDirectory,
OpenLDAP itd.). Podczas każdorazowego wykonywania zadania serwer
DeviceLock Enterprise Server przeszukuje wszystkie komputery znajdujące się
aktualnie w tym kontenerze. Dlatego też jeżeli pewien komputer został
usunięty z drzewa katalogu lub przeniesiony do innego kontenera nie będzie
on dłużej monitorowany. Oraz vice versa, jeżeli dostępny jest nowy komputer
który nie znajdował się w kontenerze w momencie tworzenia/modyfikowania
zadania lecz został dodany do tego kontenera później, zostanie on pobrany i
będzie monitorowany podczas wykonywania zadania.
Informacja: Jeżeli serwer DeviceLock Enterprise Server uruchomiony jest w systemie
Windows NT4 to do użycia listy dynamicznej wymagane jest zainstalowanie Active
Directory Extension. Można je pobrać tutaj:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=7c219dc
c-ec00-4c98-ba61-fd98467952a8
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Ścieżka do kontenera z którego będą pobierane komputery w momencie
wykonywania zadania powinna zostać zdefiniowana przy użyciu parametru
Path. Należy użyć reprezentacji łańcucha LDAP dla nazw wyróżniających.
Można przejrzeć drzewo katalogów i wybrać żądany kontener klikająć przycisk
Select. W tym przypadku ścieżka do tego kontenera definiowania będzie
przez parametr Path automatycznie.
Należy zaznaczyć flagę Traverse subcontainers when enumerating
computers aby zezwolić serwerowi DeviceLock Enterprise Server na
pobieranie komputerów ze wszystkich zagnieżdżonych kontenerów
znajdujących się wewnątrz żądanego kontenera. W przeciwnym wypadku
jeżeli ta flaga nie jest zaznaczona wszystkie zagnieżdżone kontenery są
ignorowane i tylko komputery znajdujące się bezpośrednio w żądanym
kontenrze są pobierane w momencie wykonywania zadania.
Dostępne są dwa tryby pracy z usługą katalogu:
•

Active Directory – Przeglądanie drzewa Active Directory i wybieranie
żądanego kontenera.
Drzewo Active Directory może zostać również wyświetlone po wybraniu
opcji LDAP (patrz niżej), tryb Active Directory cechuje się większą
wydajnością pomiędzy usługą katalogu oraz usługą DeviceLock
Enterprise Server i tym samym pozwala on zaoszczędzić zasoby.
Jeżeli konieczne jest podanie alternatywnego uwierzytelniania w celu
uzyskania dostępu do Active Directory należy kliknąć przycisk … aby
otworzyć okno Credentials i zdefiniować żądane konto użytkownika
oraz jego hasło.

Informacja: Jeżeli nie zdefiniowano alternatywnych danych uwierzytelniających
podczas dostępu do Active Directory, DeviceLock Enterprise Server używa danych
uwierzytrelniających konta z poziomu którego uruchomiona została jego usługa. W
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celu uzyskania szczegółowych informacji należy zazpoznać się z opisem funkcji Log on
as.

Należy zaznaczyć flagę Synchonization aby zezwolić serwerowi
DeviceLock Enterprise Server na korzystanie z wewnętrznego
mechanizmu synchronizacji dostarczonego przez Active Directory.
Spowoduje to znaczną redukcję obciążenia kontrolera domeny i
przyśpieszenie procesu wyszukiwania podczas wykonywania zadania.
Informacja: Aby użyć funkcji synchronizacji wymagany jest dostęp administracyjny
do Active Directory.
•

LDAP – Przeglądanie drzewa LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) i wybieranie żądanego kontenera.
Aby dokonać konfiguracji połączenia z serwerem LDAP należy kliknąć
przycisk … i otworzyć okno LDAP Settings.

Host – nazwa lub adres IP serwera LDAP do podłączenia.
Port – port TCP na którym serwer LDAP akceptuje połączenia.
Domyślny port to 389.
Base DN – punkt początkowy przeglądania drzewa katalogu. Należy
użyć łańcucha LDAP dla nazw wyróżniających (na przykład:
cn=qa,o=SMARTLINE,c=US). Aby rozpocząć wyszukiwanie z root
należy pozostawić pole Base DN puste.
Klikając przycisk Fetch można wyświetlić pełną zawartość nazwy.
User DN – nazwa wyróżniająca (DN) katalogu użytkownika
umożliwająca dostep do katalogu. Należy użyć łańcucha LDAP dla nazw
wyróżniających (na przykład: cn=admin,o=SMARTLINE,c=US).
Informacja: Jeżeli nie zdefiniowano żadnego użytkownika podczas dostępu do
serwera LDAP, DeviceLock Enterprise Server używa danych uwierzytrelniających konta
z poziomu którego uruchomiona została jego usługa. W celu uzyskania informacji
należy zapoznać się z opisiem parametru Log on as.

Password – hasło użytkownika.
Network discovery methods – typy skanowania sieci które zostaną użyte do
określenia stanu (available lub unavailable) monitorowanych komputerów.
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Podczas wykonywania zadania serwer DeviceLock Enterprise Server wykorzystuje
wszystkie żądane metody wyszukiwania w określonej kolejności dopóki nie zostanie
zwrócony stan available dla docelowego komputera. Jeżeli żadna z wybranych metod
nie zwróci stanu available, komputer docelowy otrzyma stan unavailable.
Obsługiwane są trzy typy skanowania sieciowego:
1. Ping sweep – DeviceLock Enterprise Server wysyła ICMP ping do komputera
docelowego a następnie czeka na odpowiedź.
2. NetBIOS queries – jeżeli na docelowym komputerze zainstalowany jest
Client for Microsoft Networks to ten komputer odpowie na zapytanie typu
NetBIOS wysłane przez serwer DeviceLock Enterprise Server.
3. TCP discovery (ports) – DeviceLock Enterprise Server sprawdza czy otwarty
jest określony port TCP na komputerze docelowym. Przy użyciu przecinka (,)
lub średnika (;) jako separatora można określić wiele portów które będą
sprawdzane jeden po drugim w określonej kolejności.
Informacja: Firewall uruchomiony na docelowym komputerze może blokować
wysyłanie niektórych lub wszystkich pakietów sieciowych i tego typu komputer będzie
wykrywany jako niedostępny nawet jeżeli jest włączony i pracuje.

Aby zdefiniować dodatkowe parametry dla metod wyszukiwania należy kliknąć
przycisk Advanced settings i otworzyć okno Network Discovery Settings.

Number of retries – ilość wykonywania przez serwer DeviceLock Enterprise
Server każdego typu skanowania po zwróceniu stanu unavailable. 0 oznacza
że nie będą wynonywane ponowienia dla tego typu skanowania po pierwszej
niepomyślnej próbie.
Reply timeout – czas oczekiwania przez serwer DeviceLock Enterprise
Server na odpowiedź z komputera docelowego dla każdego typu skanowania.
Jeżeli serwer DeviceLock Enterprise Server pracuje w wolnej lub obciążonej
sieci konieczne może być zwiększenie tego przedziału czasowego.
Service connection settings – te opcje definiują sposób łączenia serwera
DeviceLock Enterprise Server z usługą DeviceLock Services na monitorowanych
komputerach w celu uzyskania wersji usługi, ustawień, itp. Jeżeli nie są zdefiniowane
prawidłowe ustawienia połączenia, DeviceLock Enterprise Server nie będzie mógł
łączyć się z monitorowanymi usługami oraz ich komputery nie otrzymają stanu
available.
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Usługę DeviceLock Service można skonfigurować do używania określonego portu lub
portów dynamicznych podczas procesu instalacji. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na ten temat należy zapoznać się z sekcją “Unattended Installation” oraz
“Remote Installation via DeviceLock Enterprise Manager.”
Dostępne są dwie opcje połączenia:
•

Dynamic ports – należy wybrać tę opcję jeżeli serwer DeviceLock Enterprise
Server ma używać portów dynamicznych do komunikacji z usługą DeviceLock
Service.

•

Fixed TCP port – jeżeli usługa DeviceLock Service jest skonfigurowana do
akceptowania połączeń na określonym porcie to należy wybrać tę opcję i
określić numer tego portu.

Informacja: Aby pomyślnie podłączyć się do monitorowanych usług DeviceLock Services i
pobrać niezbędne informacje, DeviceLock Enterprise Server musi posiadać przynajmniej
uprawienia Read-only do tych usług. Jeżeli to zadanie wymaga również zapisania niektórych
ustawień w monitorowanych usługach DeviceLock Services to serwer DeviceLock Enterprise
Server wymaga pełnych uprawnień dostępu do nich.
Do nawiązania połączenia z monitorowanymi usługami DeviceLock Services, DeviceLock
Enterprise Server wykorzystuje dane uwierzytelniające konta z poziomu, którego uruchomiona
została usługa. Może on również użyć uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu DeviceLock
jeżeli zdefiniowany został klucz prywatny. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
zapoznać się z opisem parametrów Log on as oraz Certificate Name.

Verify Service Settings – należy zaznaczyć tę flagę jeżeli weryfikowana ma być
spójność polis dla usług DeviceLock Services uruchomionych na monitorowanych
komputerach.
•

Service Settings file – aby przydzielić główną polisę do zadania należy
załadować plik XML zawierający stawienia usługi (plik głównej polisy). Ten plik
głównej polisy można utworzyć przy użyciu konsoli DeviceLock Management
Console, DeviceLock Group Policy Manager i/lub DeviceLock Service Settings
Editor.
Podczas procesu weryfikacji polisy, DeviceLock Enterprise Server pobiera
polisę z każdej monitorowanej usługi DeviceLock Service i porównuje ją z
główną polisą przydzieloną do tego zadania.
Wszystkie nieskonfigurowane parametry (te posiadające stan Not
Configured) w głównej polisie są ignorowane podczas procesu weryfikacji
polisy. Przy użyciu tej funkcji można monitorować spójność tylko
najważniejszych parametrów i zezwalać na modyfikację innych paramterów
bez zapisywania informacji w raporcie monitorowania.
Aby załadować plik głównej polisy należy kliknąć przycisk …. Z uwagi na fakt,
że na tym etapie nie jest testowany podpis można wybrać pomiędzy plikiem
podpisanym jak również niepodpisanym. Jednakże po załadowaniu
podpisanego pliku jego nazwa wyświetlana będzie w polu Service Settings
file w nawiasach okrągłych.
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Jeżeli modyfikowane jest zadanie i przydzielona jest już główna polisa można
wyeksportować ją do zewnętrznego pliku XML klikając przycisk Save.
•

Restore Service Settings – po zaznaczeniu tej opcji serwer DeviceLock
Enterprise Server nadpisze bieżącą polisę monitorowanej usługi DeviceLock
Service dla której proces weryfikacji zakończył się niepowodzeniem główną
polisą przydzieloną do tego zadania. Przy użyciu tej funkcji można nie tylko
pasywnie monitorować spójność specyficznych parametrów lecz również
przywracać je jeżeli uległy one zmianie.

Scanning interval – czas w sekundach, który pownien upłynąć po zakończeniu
zadania i przed rozpoczęciem przez serwer DeviceLock Enterprise Server
wykonywania tego samego zadania ponownie.
Number of scanning threads – maksymalna liczba wątków, które można użyć dla
tego zadania jednocześnie. Można zwiększyć tę liczbę w celu zrównoleglenia procesu
skanowania komputera. Jednakże duża liczba wątków wymaga większej ilości
zasobów sprzętowych (zwłaszcza pamięci RAM oraz przepustowości sieciowej) dla
serwera DeviceLock Enterprise Server.

Monitoring Log Viewer
Ta przeglądarka umożliwia pobieranie raportu monitorowania. Raport monitorowania
jest wykorzystywany przez zadania do zapisu informacji dotyczących

monitorowanych komputerów oraz usługach DeviceLock Services.
Kolumny tej przeglądarki definiowanie są następująco:
•

Type – klasa zdarzenia: Success, Information, Warning lub Error.

•

Date/Time – data i czas wystąpienia zdarzenia.
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•

Event – liczba identyfikująca określony typ zdarzenia.

•

Task Name – nazwa zadania odpowiedzialnego za to zdarzenie. Może ona
być pusta jeżeli zdarzenie nie jest skojarzone z żadnym zadaniem.

•

Computer Name – nazwa komputera należącego do zadania, które jest
odpowiedzialne za to zdarzenie. Może ona być pusta jeżeli zdarzenie nie jest
skojarzone z żadnym komputerem.

•

Information – specyficzne informacje o zdarzeniu, takie jak stan, błąd,
ostrzeżenie itd.

•

Server – nazwa serwera na którym wystapiło zdarzenie.

•

Record N – numer wpisu.

Aby odświeżyć listę należy wybrać opcję Refresh z menu kontekstowego dostępnego
po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.
Aby usunąć wszystkie wpisy z tego raportu należy wybrać opcję Clear z menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.

Monitoring Log Settings
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu oraz poinstruować serwer DeviceLock
Enterprise Server odnośnie podejmowanych akcji na wypadek przepełnienia raportu
monitorowania należy użyć opcji Settings z menu kontekstowego przeglądarki
Monitoring Log Viewer.

W celu uzyskania informacji dotyczących tych ustawień należy zapoznać się z sekcją
Audit Log Settings (Server).
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Monitoring Log Filter
Można filtrować dane w przeglądarce Monitoring Log Viewer, tak aby na liście
wyświetlane były tylko wpisy spełniające zdefiniowane warunki.
Aby otworzyć okno Filter należy użyć opcji Filter z menu kontekstowego
przeglądarki Monitoring Log Viewer lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku
narzędzi.

Nie ma dużej różnicy pomiędzy definiowaniem filtrów Audti Log Filter oraz Monitoring
Log Filter, tak więc aby uzyskać szczegółowe informacje należy zapoznać się z sekcją
“Audit Log Filter (Service).”
Gdy filtr jest aktywny można definiować jego stan wprowadzając wartości w
następujących polach:
•

Success – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Success.

•

Information – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Information.

•

Warning – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Warning.

•

Error – określa czy filtrowane mają być zdarzenia klasy Error.

•

Computer Name – tekst, który odpowiada wartości kolumny Monitoring Log
Viewer’s Computer Name. To pole nie rozróżnia wielkości znaków i można
używać znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).
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•

Task Name – tekst, który odpowiada wartości kolumny Monitoring Log
Viewer’s Task Name. To pole nie rozróżnia wielkości znaków i można używać
znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Information – tekst, który odpowiada wartości kolumny Monitoring Log
Viewer’s Information. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać
znaków specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Server – tekst, który odpowiada wartości kolumny Monitoring Log Viewer’s
Server. To pole nie rozróżna wielkości znaków i można używać znaków
specjalnych.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

Event ID – liczba, która odpowiada wartości kolumny Monitoring Log Viewer’s
Event.
Można podać wiele wartości po przecinku (;).

•

From – określa początek przedziału zdarzeń, które będą filtrowane. Wybierz
First Event aby wyświetlić zdarzenia rozpoczynając od pierwszego zdarzenia
zarejestrowanego w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

•

To – określa koniec przedziału zdarzeń które będą filtrowane. Wybierz Last
Event aby wyświetlić zdarzenia kończąc na ostatnim zdarzeniu
zarejestrowanym w raporcie. Wybierz Events On aby wyświetlić zdarzenia
które miały miejsce w określonym czasie.

Zarządzanie i praca z DeviceLock Content Security
Server
Nawigacja DeviceLock Content Security Server
Przed rozpoczęciem omawiania funkcjonalności DeviceLock Content Security Server
należy poznać zasady podstawowej nawigacji.
Użyj węzła DeviceLock Content Security Server w konsoli DeviceLock
Management Console do konfiguracji i pracy z serwerem DeviceLock Content
Security Server.
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Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł DeviceLock Content Security Server aby
wyświetlić następujące polecenia:
•

Connect – umożliwia nawiązanie połączenia z komputerem na którym
uruchomiono DeviceLock Content Security Server. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Łączenie z
komputerami.”
Po nawiązaniu połączenia z komputerem na którym zainstalowana jest starsza
wersja DeviceLock Content Security Server wyświetlony może zostać

następujący komunikat:
W tym przypadku należy zainstalować nową wersję DeviceLock Content
Security Server na tym komputerze. W celu uzyskania informacji dotyczących
instalacji DeviceLock Content Security Server należy zapoznać się z sekcją
“Instalacja DeviceLock Content Security Server.”
•

Reconnect – nawiązuje ponownie połączenie z podłączonymi komputerami.

•

Connect to Last Used Server at Startup – należy kliknąć to polecenie aby
poinstruować konsolę DeviceLock Management Console o automatycznym
łączeniu z ostatnio użytym serwerem przy każdym uruchomieniu konsoli.

•

Certificate Generation Tool – uruchamia specjalne narzędzie umożliwiające
generowanie certyfikatów DeviceLock Certificates. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Generowanie
certyfikatów DeviceLock.”

•

DeviceLock Signing Tool – uruchamia specjalne narzędzie umozliwiające
przydzielanie użytkownikom tymczasowego dostępu do żądanych urządzeń i
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podpisywanie plików XML z ustawieniami usługi DeviceLock Service. W celu
uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “DeviceLock
Signing Tool.”
•

About DeviceLock – wyświetla okno zawierające informacje dotyczące wersji
programu DeviceLock oraz licencji.

Rozwiń węzeł DeviceLock Content Security Server aby wyswietlić następujące
pod-węzły:
•

Węzeł Server Options. Użyj tego węzła do konfiguracji serwera DeviceLock
Content Security Server oraz Search Servera.
Poniższa lista zawiera opis ogólnych ustawień które można konfigurować dla
serwera DeviceLock Content Security Sever:
•

•
•

•

Server Administrators – Użyj tego ustawienia aby zdefiniować
członków grupy Server Administrators oaz skojarzone z nimi prawa
dostępu.
DeviceLock certificate - Użyj tego ustawienia aby zainstalować lub
usunąć certyfikat DeviceLock Certificate.
Service startup account - Użyj tego ustawienia aby zdefiniować
informacje o koncie startowym, takie jak nazwa konta oraz hasło dla
usługi serwera.
TCP port - Użyj tego ustawienia aby zdefiniować port TCP którego
używa serwer do łączenia z konsolą DeviceLock Management Console.

Poniższa lista zawiera opis ustawień wyszukiwania pełno tekstowego, które
można konfigurować dla Search Servera:
•

•
•

•
•

•

•

DeviceLock Enterprise Server(s) - Użyj tego ustawienia aby
zdefiniować DeviceLock Enterprise Server(s) których dane zostaną
zindeksowane na potrzeby wyszukiwania pełnotekstowego.
Index directory - Użyj tego ustawienia aby zdefiniować lokalizację
indeksu pełnotekstowego.
Indexing interval - Użyj tego ustawienia aby zdefiniować przedział
czasowy, w minutach, pomiędzy końcem jednego procesu
indeksowania i rozpoczęciem kolejnego procesu indeksowania.
Merge Interval- Użyj tego ustawienia aby zdefiniować przedział
czasowy, w minutach, wykonywania operacji scalania.
Extract text from binary - Użyj tego ustawienia aby zezwolić lub
zabronić indeksowi dołączania informacji tekstowych z danych
binarnych.
Search Server License(s) - Użyj tego ustawienia aby zainstalować
żądaną liczbę licencji Search Servera.

Węzeł Search Server. Użyj tego węzła do wykonania operacji wyszukiwania
oraz monitorowania bieżącej aktywności indeksowania.
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Konfiguracja ustawień ogólnych DeviceLock Content Security
Server
Dostępne są dwa typy ustawień konfiguracji dla DeviceLock Content Security Server:
•

General settings for DeviceLock Content Security Server. Ustawienia te
stosowane są do całej infrastruktury DeviceLock Content Security Server.

•

Full-text search settings for Search Server. Ustawienia te związane są z
wyszukiwaniem pełnotekstowym i mają wpływ tylko na komponent Search
Server serwera DeviceLock Content Security Server. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Konfiguracja ustawień
wyszukiwania pełnotekstowego dla Search Servera.”

Można skonfigurować ogólne ustawienia serwera podczas pierwszej instalacji serwera
DeviceLock Content Security Server lub użyć konsoli DeviceLock Management
Console do konfiguracji i/lub modyfikacji tych ustawień po instalacji serwera.
Informacja: Musisz być członkiem grupy Server Administrators i posiadać odpowiednie
uprawnienia do zarządzania serwerem DeviceLock Content Security Server.
Przed rozpoczęciem korzystania z konsoli DeviceLock Management Console musisz podłączyć
ją do komputera na którym zainstalowany i uurchomiony jest serwer DeviceLock Content
Security Server. Aby to wykonać należy w drzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy
opcję DeviceLock Content Security Server, a następnie kliknąć Connect. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Łączenie z komputerami.”

Przy pomocy konsoli DeviceLock Management Console można wykonywać
następujące zadania konfiguracyjne:
•

Konfigurować, którzy użytkownicy mają posiadać dostęp do serwera
DeviceLock Content Security Server.

•

Zmieniać informacje o koncie startowym, takie jak nazwa konta lub hasło dla
usługi DeviceLock Content Security Server.

•

Instalować lub usuwać certyfikat DeviceLock Certificate używany do
uwierzytelniania komunikacji pomiędzy serwerem DeviceLock Content
Security Server oraz DeviceLock Enterprise Server.

•

Zmieniać port TCP używany przez DeviceLock Content Security Server do
łączenia z konsolą DeviceLock Management Console.

Można wykonywać te zadania indywidualnie lub wspólnie.
Aby wykonać zadania wspólnie można użyć kreatora DeviceLock Content Security
Server. Jest to kreator, który uruchamiany jest automatycznie przy instalacji lub
aktualizacji serwera DeviceLock Content Security Server.
Aby wykonać zadania konfiguracyjne wspólnie należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
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2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server kliknąć prawym
przyciskiem myszy Server Options, a następnie kliknąć Properties.
Wyświetlona zostanie pierwsza strona kreatora.
3. Przejść przez kreator. Po uzupełnieniu każdej strony przejść do nastepnej
klikjąc przycisk Next lub przejść do poprzednie klikając przycisk Back. Na
ostatniej stronie kreatora kliknąć przycisk Finish aby zakończyć działanie
kreatora.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konfiguracji serwera
DeviceLock Content Security Server przy użyciu kreatora konfiguracji należy
zapoznać się z sekcją “Instalacja DeviceLock Content Security Server.”

Poniżej znajdują się instrukcje krok po kroku wyjaśniające metody konfiguracji
indywidualnych zdań przy użyciu konsoli DeviceLock Management Console.

Zadanie: Konfiguracja użytkowników, którzy będą mieli dostep do serwera
DeviceLock Content Security Server
Można wybrać użytkowników, którzy będą mieli dostęp do serwera DeviceLock
Content Security Server. Ogranicza to dostęp osobom nieuprawnionym i zapobiega
uszkodzeniu serwera.
Aby skonfigurować, którzy użytkownicy mają posiadać dostęp do serwera
należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server wykonać jedno z
następujących działań:
•

•

Wybrać Server Options. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć
Server Administrators lub kliknąć prawym przyciskiem Server
Administrators a następnie kliknąć Properties.
Po wybraniu Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
- LUB –
Rozwinąć Server Options. Z poziomu Server Options kliknąć
prawym przyciskiem myszy Server Administrators a następnie
kliknąć Properties.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe serwera DeviceLock Content Security
Server.
3. W oknie dialogowym serwera DeviceLock Content Security Server należy:
ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ
Aby włączyć
domyślną
ochronę

•

Zaznacz opcję Enable Default Security.
Gdy domyślna ochrona jest włączona, członkowie lokalnej
grupy Administrators posiadali bedą pełny dostęp do
DeviceLock Content Security Server.
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ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ
Aby
ograniczyć
dostęp do
serwera
określonym
użytkownikom

1. Usuń zaznaczenie z opcji Enable Default Security.
2. Z poziomu Users, kliknij przycisk Add aby dodać
określonych użytkowników którym chcesz umożliwić
dostęp do serwera DeviceLock Content Security Server.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.
3. W oknie Select Users or Groups, w polu Enter the
object names to select podaj nazwę użytkownika lub
grupy a następnie kliknij przycisk OK.
Wybrani użytkownicy i grupy są dodawani do grupy Server
Administrators i są wyświetlani w sekcji Users w oknie
DeviceLock Content Security Server. Server
Administrators to użytkownicy lub grupy autoryzowani do
wykonywania zadań związanych z konfiguracją i
korzystaniem z serwera DeviceLock Content Security
Server. Domyślnie członkowie grupy Server Administrator
posiadają pełny dostęp do serwera. Aby zmienić ich prawa
dostępi należy w sekcji Users zaznaczyć użytkownika lub
grupę a następnie kliknąć dowolną opcję na liście praw
dostępu. Dostępne opcje:
Full Control – umożliwia pełny dostęp do serwera
DeviceLock Content Security Server. Użytkownicy mogą
instalować/deinstalować serwer DeviceLock Content
Security Server, łączyć się z nim przy użyciu konsoli
DeviceLock Management Console, zmieniać jej ustawienia
i uruchamiać wyszukiwanie.
Change - umożliwia modyfikowanie dostępu do serwera
DeviceLock Content Security Server. Użytkownicy mogą
instalować/deinstalować serwer DeviceLock Content
Security Server, łączyć się z nim przy użyciu konsoli
DeviceLock Management Console, zmieniać jej ustawienia
i uruchamiać wyszukiwanie; lecz nie mogą dodawać i
usuwać użytkowników z grupy Server Administrators lub
modyfikować praw dostępu przydzielonych do Server
Administrators.
Read-only - umożliwia dostęp tylko do odczytu do
serwera DeviceLock Content Security Server. Użytkownicy
mogą łączyć się z serwerem DeviceLock Content Security
Server przy użyciu DeviceLock Management Console,
uruchamiać wyszukiwanie oraz wyświetlać ustawienia; lecz
ne mogą modyfikować żadnych ustawień lub tworzyć
nowego indeksu dla Search Server.
Informacja: Zalecane jest aby członkowie grupy Servers
Administrators posiadali uprawnienia administracyjne.
Aby usunąć użytkownika lub grupę z grupy Server
Administrators należy w sekcji Users zaznaczyć
użytkownika lub grupę a następnie kliknąć przycisk
Delete.
Można zaznaczyć wielu użytkowników lub grup
przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL podczas klikania
na nich.
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4. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Zmiana konta startowego usługi lub hasła
Może okazać się konieczna zmiana konta zdefiniowanego jako konto startowe usługi
dla serwera DeviceLock Content Security Server podczas procesu instalacyjnego.
Można również zmienić hasło konta startowego usługi.
Aby zmienić konto startowe usługi lub hasło należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server należy wybrać Server
Options.
Po wybraniu Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w panelu
szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknij Service startup account lub kliknij
prawym przyciskiem myszy Service startup account a następnie kliknij
Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe serwera DeviceLock Content Security
Server.
4. W oknie dialogowym serwera DeviceLock Content Security Server należy:
ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ TO
Aby zmienić
konto startowe
usługi

1. W obszarze Log on as kliknij Browse.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Select User.
2. W polu Select User, w sekcji Enter the object name
to select podaj nazwę użytkownika a następnie kliknij
przycisk OK.
Wybrany użytkownik wyświetlany jest w polu This
account w oknie dialogowym DeviceLock Content
Security Server.
Zalecane jest używanie konta posiadającego uprawnienia
administracyjne na wszystkich komputerach na których
uruchomiono DeviceLock Enterprise Server. W
środowisku domenowym zalecane jest używanie konta
będącego członkiem grupy Domain Admins. W
przeciwnym wypadku konieczne będzie użycie certyfikatu
uwierzytelniania DeviceLock Certificate.

Aby zmienić
hasło konsta
usługi
Aby przydzielić
konto Local
System do
usługi serwera

1. W obszarze Log on as podaj nowe hasło w polu
Password.
2. Wpisz jeszcze raz nowe hasło w polu Confirm
password.
•

W obszarze Log on as kliknij Local System account.
Jeśli usługa używa tego konta, nie może ona uzyskać
dostępu do serwera DeviceLock Enterprise Server
uruchomionego na zdalnym komputerze i musi użyć
certyfikatu DeviceLock Certificate do uwierzytelnienia na
nim.
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5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Instalacja lub usuwanie certyfikatu DeviceLock Certificate używanego do
uwierzytelniania komunikacji pomiędzy serwerem DeviceLock Content Security
Server oraz DeviceLock Enterprise Server
Mogą wystąpić sytuacje gdy konto użytkownika z poziomu którego uruchomiono
serwer DeviceLock Content Security Server nie będzie mogło uzyskać dostępu
zdalnego do serwera DeviceLock Enterprise Server. W takich sytuacjach można użyć
uwierzytelniania przy użyciu cetyfikatu DeviceLock Certificate. Aby to wykonać należy
zainstalować klucz prywatny certyfikatu DeviceLock Certificate na serwerze
DeviceLock Content Security Server lub DeviceLock Enterprise Server. W celu
uzyskania szczegółowych informacji o Certyfikatach DeviceLock należy zapoznać się z
sekcją “DeviceLock Certificates.”
Aby zainstalować lub usunąć certyfikat DeviceLock Certificate na serwerze
DeviceLock Content Security Server należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server należy wybrać Server
Options.
Po wybraniu Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w panelu
szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknij DeviceLock certificate lub kliknij
prawym przyciskiem myszy DeviceLock certificate a następnie kliknij
Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe serwera DeviceLock Content Security
Server.
4. W oknie dialogowym serwera DeviceLock Content Security Server należy:
ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ TO
Aby
zainstalować
klucz prywatny
certyfikatu
DeviceLock
Certificate

1. Obok pola Certificate Name kliknij przycisk
aby
otworzyć okno dialogowe Select the DeviceLock
Certificate file i wyszukać plik do użycia.
2. W oknie dialogowym Select the DeviceLock
Certificate file na liście Look in kliknij lokalizację
zawierającą plik certyfikatu.
3. Na liście folderów odnajdź i otwórz folder zawierający
plik certyfikatu.
4. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Nazwa certyfikatu wyświetlona zostanie w polu
Certificate Name w oknie dialogowym serwera
DeviceLock Content Security Server.

Aby usunąć
klucz prywatny

•

Obok pola Certificate Name kliknij przycisk Remove.
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ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ TO
certyfikatu
DeviceLock
Certificate

5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Modyfikowanie portu TCP używanego do łączenia z konsolą DeviceLock
Management Console
Może wystąpić konieczność zmiany portu TCP używanego przez serwer DeviceLock
Content Security Server do łączenia z konsolą DeviceLock Management Console.
Aby zmienić port TCP używany do łączenia z konsolą DeviceLock
Management Console należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server należy wybrać Server
Options.
Po wybraniu Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w panelu
szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć TCP port lub kliknąć prawym
przyciskiem myszy TCP port a następnie kliknąć Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe serwera DeviceLock Content Security
Server.
4. W oknie dialogowym DeviceLock Content Security Server, w obszarze
Connection Settings wykonać jedną z następujących czynności:
•

•

Kliknąć Dynamic ports aby skonfigurować DeviceLock Content
Security Server do używania portu dynamicznego.
- LUB Kliknąć Fixed TCP port do skonfigurowania DeviceLock Content
Security Server do używania portu statycznego. Następnie podać
numer portu w polu Fixed TCP port.
Domyślnie DeviceLock Content Security Server komunikuje się przy
użyciu portu TCP o numerze 9134.

5. Kliknąć przycisk OK.

Konfiguracja ustawień wyszukiwania pełnotekstowego dla
Search Servera
Ustawienia wyszukiwania pełnotekstowego związane są z wyszukiwaniem
pełnotekstowym i stosowane są tylko w stosunku do Search Servera.
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Podczas instalacji DeviceLock Content Security Server można zainstalować tylko
licencje Search Servera. Użyj DeviceLock Management Console aby zdefiniować
pełny zestaw opcji konfiguracyjnych Search Servera.
Przy pomocy konsoli DeviceLock Management Console można wykonywać
następujące zadania konfiguracyjne:
•

Instalować żądaną liczbę licencji Search Server.

•

Określać DeviceLock Enterprise Server(s) którego dane będą indeksowane do
wyszukiwania pełnotekstowego.

•

Określać lokalizację indeksu pełnotekstowego.

•

Zezwalać lub zabraniać indeksowi na dołączanie informacji tekstowych z
danych binarnych.

•

Konfigurować harmonogram indeksowania pełnotekstowego.

•

Konfigurować harmonogram dla operacji scalania.

•

Tworzyć na nowo indeks pełnotekstowy.

•

Aktualizować bieżący indeks.

•

Monitorować i odświeżać stan bieżącej aktywności indeksowania.

Zadanie: Instalacja żądanej liczby licencji dla Search Servera
Konieczne jest zakupienie specjalnej licencji Search Server dla DeviceLock Content
Security Server. Można użyć tej samej licencji na nieograniczonej liczbie komputerów
na któprych uruchomiono DeviceLock Content Security Server.
Model licencjonowania Search Server oparty jest na liczbie logów, które są
indeksowane podczas wyszukiwania pełnotekstowego. Każda licencja umożliwia
modułowi Search Server na indeksowanie 1,000 wpisów logów shadow (Shadow Log
oraz Deleted Shadow Log) oraz 5,000 wpisów innych logów (Audit Log, Server Log i
Monitoring Log).
W zależności od aktualnej liczby logów na serwerze DeviceLock Enterprise Servers
można zakupić tyle licencji ile jest wymaganych. Jeśli korzystasz z wielu licencji dla
Search Server może on zaindeksować tyle logów na ile pozwalają sumarycznie
wszystkie licencje łącznie. Okres testowy DeviceLock Content Security Server wynosi
30 dni. W trakcie okresu testowego Search Server może zaindeksować 2,000 wpisów
logów shadow oraz 10,000 wpisów innych logów. Możesz zawsze zakupić i
zainstalować dodatkowe licencje Search Servera.
Aby zainstalować licencje Search Servera należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
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Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknij Search Server License(s) lub kliknij
prawym przyciskiem myszy Search Server License(s) a następnie kliknij
Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe serwera DeviceLock Content Security
Server.
4. W oknie dialogowym DeviceLock Content Security Server kliknij Load
License(s) w celu znalezienia pliku licencji.
5. W oknie dialogowym Select the DeviceLock license file na liście Look in
kliknij lokalizację która zawiera plik licencji.
6. Na liście folderów znajdź i otwórz folder zawierający plik licencyjny.
7. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Informacje o zainstalowanych plikach instalacyjnych wyświetlane są w
obszarze License information w oknie dialogowym DeviceLock Content
Security Server.
Można zainstalować tyle licencji ile potrzeba do spełnienia wymagań
organizacji. Aby to wykonać dodaj je jedna po drugiej.
8. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Definiowanie DeviceLock Enterprise Server(s) których dane zostaną
zindeksowane do wyszukiwania pełnotekstowego
Aby rozpocząć proces tworzenia indeksu pełnotekstowego należy zdefiniować
DeviceLock Enterprise Server(s) których dane zostaną zindeksowane. Search Server
rozpoczyna proces indeksowania automatycznie zaraz po zdefinoiwaniu serwera(ów)
DeviceLock Enterprise Server.
Aby zdefiniować DeviceLock Enterprise Server(s) należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknij DeviceLock Enterprise Server(s)
lub kliknij prawym przyciskiem myszy DeviceLock Enterprise Server(s) a
następnie kliknij Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe DeviceLock Enterprise Server(s).
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4. W oknie dialogowym DeviceLock Enterprise Server(s) podać adres IP lub
nazwę komputera na którym uruchomiono DeviceLock Enterprise Server.
Wiele nazw komputerów lub adresów IP musi być odseparowanych średnikiem
(;).
Informacja: Upewnij się że DeviceLock Enterprise Server jest zainstalowany
prawidłowo i jest dostępny dla DeviceLock Content Security Server, w przeciwnym
wypadku jego dane nie zostaną zindeksowane przez Search Server.

Aby usunąć nazwy komputerów lub adresy IP kliknij przycisk Remove.
5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Definiowanie lokalizacji indeksu pełnotekstowego
Można zdefiniować gdzie indeks pełnotekstowy będzie się znajdował. Jeśli nie
zdefiniujesz lokalizacji indeks pełnotekstowy jest tworzony w domyślnym katalogu
%ProgramFiles%\DeviceLock Content Security Server\Index. Search Server
rozpoczyna proces indeksowania automatycznie po każdym zdefiniowaniu innej
lokalizacji.
Aby zdefiniować lokalizację indeksu należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć Index directory lub kliknąć prawym
przyciskiem myszy Index directory a następnie kliknąć Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Index Directory.
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4. W oknie dialogowym Index Directory w polu Index Directory podać
ścieżkę, którą chcesz użyć jako domyślną lokalizację indeksu.
W celu natychmiastowego utworzenia nowego indeksu należy zaznaczyć pole
Create New Index.
Jeśli indeks już istnieje w określonej lokalizacji i wybierzesz utworzenie
nowego indeksu wyświetlony zostanie następujący komunikat:

W oknie komunikatu kliknąć Yes w celu kompletnego utworzenia na nowo
indeksu pełnotekstowego. Kliknąć No aby uaktualnić bieżący indeks
pełnotekstowy ze zmianami.
5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Zezwól lub zabroń indeksowi na dołączanie informacji tekstowych z
danych binarnych
Można zezwolić lub zabronić indeksowi na dołączanie informacji tekstowych z danych
binarnych.
Aby włączyć lub wyłączyć wypakowywanie tekstu z danych binarnych należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć Extract text from binary lub
kliknąć prawym przyciskiem myszy Extract text from binary, a następnie
kliknąć Enable lub Disable.

Zadanie: Konfiguracja harmonogramu indeksowania pełnotekstowego
Indeksowanie pełnotekstowe umożliwia tworzenie podsekwencyjnych zadań
aktualizacji indeksu pełnotekstowego.
Można planować proces indeksowania automatycznie i uruchamiać go w określonych
odstępach czasu. Harmonogram indeksowania pełnotekstowego jest konfigurowany
w oparciu o odstęp czasowy indeksowania. Odstęp pomiędzy indeksowaniem określa
odstęp czasowy, w minutach, pomiędzy końcem jednego procesu indeksowania i
początkiem następnego procesu indeksowania. Domyślny odstęp pomiędzy
indeksowaniem wynosi 60.
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Aby skonfigurować harmonogram indeksowania pełnotekstowego należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć Indexing interval lub kliknąć
prawym przyciskiem myszy Indexing interval a następnie kliknąć
Properties.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Indexing Interval.

4. W oknie dialogowym Indexing Interval w polu Indexing Interval podać
lub wybrać liczbę minut pomiędzy indeksowaniem.
5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Konfiguracja harmonogramu operacji scalania
Operacje scalania są używane do łączenia tymczasowych indeksów jeden główny
indeks, który jest używany do wyszukiwania. Można zaplanować proces scalania do
uruchamiania w określonych odstępach czasu. Harmonogram jest skonfigurowany w
oparciu o odstęp pomiędzy scalaniem. Odstęp pomiędzy scalaniem określa jak
często, w minutach, Search Server łączy tymczasowe indeksy w jeden główny indeks
lub innymi słowy aktualizuje główny indeks nowymi danymi podczas operacji
indeksowania. Domyślnie scalanie jest wykonywane co 10 minut. Zakres wartości,
które można zdefiniować wynosi od 1 do 1,000,000.
Podczas definiowania odstępu pomiędzy scalaniem należy rozważyć:
•

Krótki odstęp scalania spowoduje szybszą aktualizację głównego indeksu.

•

Nie można wykonywać wyszukiwania pełnotekstowego gdy trwa scalanie.

Aby skonfigurować harmonogram dla operacji scalania należy
1. W konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a następnie
rozwinąć Server Options.
2. Z poziomu Server Options wybrać Search Server Options.
Po wybraniu Search Server Options w drzewie konsoli, wyświetlane są one w
panelu szczegółów.
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3. W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć Merge Interval lub kliknąć prawym
przyciskiem myszy Merge Interval a następnie kliknąć Properties.
Wyświetlone zostanie okno Merge Interval.

4. W oknie dialogowym Merge Interval w polu Merge Interval podać lub
wybrać liczbę minut dla odstępu pomiędzy scalaniem.
5. Kliknąć przycisk OK.

Zadanie: Tworzenie indeksu pełnotekstowego od nowa
Można kompletnie utworzyć na nowo indeks pełnotekstowy.
Aby utworzyć na nowo indeks pełnotekstowy należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server kliknąć prawym
przyciskiem myszy Search Server, a następnie kliknąć Create New Index.
Jeśli indeks już istnieje i wybierzesz utworzenie nowego indeksu wyświetlony
zostanie następujący komunikat:

W oknie komunikatu kliknąć Yes w celu kompletnego utworzenia na nowo
indeksu pełnotekstowego. Kliknąć No aby uaktualnić bieżący indeks
pełnotekstowy ze zmianami.

Zadanie: Aktualizacja bieżącego indeksu
Jeśli nowe dane są dodane do serwera DeviceLock Enterprise Server i chcesz
uaktualnić bieżący indeks pełnotekstowy tymi zmianami należy użyć następującej
procedury:
Aby uaktualnić bieżący indeks należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server.
2. Z poziomu DeviceLock Content Security Server kliknąć prawym
przyciskiem myszy Search Server, a następnie kliknąć Index Now.
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Podczas operacji aktualizacji Search Server nie wykonuje pełnego tworzenia
indeksu od nowa. Indeksuje on tylko nowe dane na serwerze DeviceLock
Enterprise Server w celu dodania nowych wpisów indeksu do istniejącego
indeksu.

Zadanie: Monitorowanie i odświeżanie stanu bieżącej aktywności indeksowania
Operacja indeksowania pełnotekstowego mogą być czasochłonne i zasobożerne.
Search Server umożliwia monitorowanie postępu operacji indeksowania, które są
aktualnie wykonywane.
Indeksowanie przebiega w dwóch etapach. Na pierwszym etapie Search Server
wypakowuje określone słowa z kopii shadow oraz rekorów raportów i zapisuje je w
tymczasowych indeksach dla każdego określonego serwera DeviceLock Enterprise
Server. Dla każdego indeksu tymczasowego Search Server przetwarza 1,000 rekorów
z każdego raportu.
Na drugim etapie gdy liczba tymczasowych indeksów osiągnie wartość 50 lub upłynie
10 minut, wszystkie tymczasowe indeksy są łączone w jeden indeks główny który
jest używany do wyszukiwania. Proces łączenia tymczasowych indeksów w jeden
indeks główny nazywany jest scalaniem.
Search Server oferuje wskaźniki stanu indeksowania oraz scalania.
Wskaźniki stanu i postępu indeksowania
Można kontrolować proces indeksowania na każdym wybranym serwerze DeviceLock
Enterprise Server obserwując ich stan oraz wskaźnik postępu. Wskaźnik stanu
wyświetla stan operacji indeksowania. Tabela poniżej pokazuje możliwe stany
wartości ich opisy.
STAN

OPIS

Idle

Indeksowanie nie jest wykonywane

Waiting

Oczekiwanie na rozpoczęcie indeksowania

Indexing
<log_name>

Trwa indeksowanie

Wskaźnik postępu obrazuje procentowy postęp procesu indeksowania.
Wskaźniki stanu i postępu scalania
Można kontrolować proces scalania poprzez obserwację jego wskaźnika stanu i
postępu. Wskaźnik stanu obrazuje stan operacji scalania. Tabela poniżej pokazuje
możliwe stany wartości ich opisy.
STAN

OPIS
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Idle

Scalanie nie jest wykonywane

Merging

Trwa scalanie

Defragmenting

Kompresowanie (optymalizowanie) indeksu. Kompresowanie
indeksu optymalizuje strukturę indeksu, usuwa przestarzałe dane i
defragmentuje struktury wyszukiwania poprawiając wydajność.

Licznik postępu pokazuje procentową wartość zakończenia procesu scalania.
Do monitorowania i odświeżania stanu bieżącej aktywności indeksowania
należy:
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a
następnie rozwinąć Search Server.
2. Z poziomu Search Server, wybrać Current Activity.
Po wybraniu Current Activity w drzewie konsoli, wskaźniki stanu związane z
postępem indeksowania i scalania wyświetlane są w panelu szczegółów.
Ponieważ stan bieżących operacji indeksowania oraz scalania nie jest
aktualizowany automatycznie, należy wykonać operację odświeżania.
Aby wykonać operację odświeżania należy wykonać jedną z następujących
czynności:
•

•

•

•

W drzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy Current
Activity, a następnie kliknąć Refresh.
- LUB W drzewie konsoli wybrać Current Activity, a następnie kliknąć
Refresh na pasku narzędzi.
- LUB W drzewie konsoli wybrać Current Activity. W panelu szczegółów w
kolumnie Name kliknąć prawym przyciskiem dowolną nazwę
DeviceLock Enterprise Server lub Merge Index, a następnie kliknąć
Refresh.
- LUB W drzewie konsoli wybrać Current Activity. W panelu szczegółów
wybrać nazwę dowolnego serwera DeviceLock Enterprise Server lub
Merge Index, a następnie kliknąć Refresh na pasku narzędzi.

Praca z Search Server
Praca z Search Serverem sprowadza się do:
•

Wykonywania operacji pełnotekstowych

•

Pracy z wynikami wyszukiwania

Wykonywania operacji pełnotekstowych
Za pomocą Search Servera można zlokalizować każde wystąpienie słowa lub frazy w
bazie danych serwera DeviceLock Enterprise Server. Ponieważ wiekszość wyszukiwań
zwraca dużą ilość wyników, można ustawić opcje wyszukiwania i zoptymalizować
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wyniki wyszukiwania. Opcje wyszukiwania określają sposób zwrotu wyników
wyszukiwania. Przy użyciu opcji wyszukiwania można określić:
•

Ile wyników wyszukiwania ma być wyświetlanych na jednej stronie.

•

Jak filtrować wyniki wyszukiwania. Wyniki filtrowania mogą być filtrowne
według daty oraz logów. Na przykład można ograniczyć liczbę wyników do
wyników z określonego zakresu czasu lub wyników pobranych z określonych
logów.

Poniżej znajduje się kilka uwag, które należy rozważyć podczas korzystania z
wyszukiwania pełnotekstowego:
•

Wyszukiwanie nie rozróżnia wielkości liter.

•

W zapytaniach można wyszukiwać słów lub fraz oraz używać masek takich jak
gwiazdki (*) oraz znaki zapytania (?).Gwiazdka (*) zastępuje nieograniczoną
liczbę znaków. Znak zapytania (?) zastępuje pojedynczy znak. Można użyć
masek w dowolnej pozycji i w dowolnej ilości. W celu znalezienia specyficznej
frazy należy zamieścić ją w podwójnych cudzysłowiach. W celu znalezienia
wielu słów należy oddzielić je spacją.
Tabela poniżej zawiera elementy wyszukiwania, przykłady i wyniki tych typów
wyszukiwania.
SZUKANY

PRZYKŁAD

WYNIKI

Pojedyncze
słowo

cena

Wyniki zawierające słowo cena. Znalezione
również zostaną jego gramatyczne wersje,
takie jak ceny itp.

Fraza

poufna
informacja

Wyniki zawierające oba indywidualne słowa
poufna oraz informacja, zamiast całej frazy.

"poufna
informacja"

Wyniki zawierające całą frazę poufna
informacja.

Maska

te?t

Wyniki zawierające test itp.

Maska

pienią*

Wyniki zawierające pieniądz, pieniądze itp.

Maska

*wy

Wyniki zawierające sprawiedliwy,
niesprawiedliwy itp.

Maska

* assets

Wyniki zawierające monetary assets, liquid
assets, fixed assets, current assets itp.

ELEMENT

Aby wykonać operację wyszukiwania należy
1. W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Content Security Server, a
następnie rozwinąć Search Server.
2. Z poziomu Search Server wybrać Search Page.
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W panelu szczegółów wyświetlona zostanie strona wyszukiwania.
3. Na stronie wyszukiwania w polu Search podać szukane słowo lub frazę. Aby
ustawić opcje wyszukiwania kliknąć Options a następnie:
•

•

•

Aby zdefiniować liczbę wyświetlanych wyników wyszukiwania na
stronie na liście Display…results per page kliknij jedną z
następujących opcji: 10, 20, 30, 50, 100. Domyślna liczba
zwróconych wartości to 20.
Aby ograniczyć zakres wyszukiwania do specyficznych danych należy
zaznaczyć odpowiednie pola wyboru w sekcji Limit results to the
following logs.
Domyślnie Search Server pobiera wyniki wyszukiwania z logów Audit
Log, Shadow Log oraz Deleted Shadow Log.
Aby odfiltrować wyniki wyszukiwania według daty należy określić
zakres czasowy, który ogranicza dane pobrane ze źródeł danych. Aby
to wykonać należy ustawić następujące parametry daty:
PARAMETR

OPIS

From

Definiuje datę rozpoczęcia wyszukiwania. Możliwe
wartości: First Record lub Records On. Domyślną
wartością jest First Record.
First Record podowuje pobieranie przez Search Server
łańcuchów danych rozpoczynjących się od pierwszego
rekordu zapisanego w logu.
Records On powoduje pobieranie przez Search Server
danych, które zostały zapisane począwszy od określonej
daty.

To

Definiuje datę zakończenia wyszukiwania. Możliwe
wartości: Last Record lub Records On. Domyślną
wartością jest Last Record.
Last Record powoduje pobieranie przez Search Server
danych kończących się ostatnim rekordem zapisanym w
logu.
Records On powoduje pobieranie przez Search Server
danych, które zostały zapisane skończywszy na określonej
dacie.

Jeśli ustawisz parametry daty na Records On, kliknij w polach From
oraz To w celu wyświetlenia kalendarza. W kalendarzu kliknij aby
wybrać dzień. Można użyć pojedyńczych strzałek (<>) aby zmienić
miesiąc lub podwójnych strzałek (<<>>) aby zmienić rok.
4. Kliknąć Search.

Pracy z wynikami wyszukiwania
Praca z wynikami wyszukiwania sprowadza się do:
•

Interpretowanie wyników wyszukiwania

•

Manipulowania wynikami wyszukiwania pobranymi z Shadow Log
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Interpretowanie wyników wyszukiwania
Po podaniu kryteriów wyszukiwania i zatwierdzeniu wyszukiwania, Search Server
zwróci stronę z wynikami wyszukiwania wyglądającą w następujący sposób.

Strona z wynikami wyszukiwania jest podzielona na następujące obszary:
•

Search query Wyświetla wprowadzone kryteria wyszukiwania.

•

Statistics bar Pokazuje liczbę wyników wyświetlanych na bieżącej stronie z
wynikami wyszukiwania.

•

Search results Wyświetla liczbę elementów zawierających informacje
spełniające kryteria wyszukiwania.

•

Results navigator Pokazuje jak wiele stron z wynikami jest dostępnych i
umożliwia nawigację pomiędzy tymi stronami.

Każdy z tych obszarów jest opisany bardziej szczegółowo poniżej.
Search query
Ten obszar znajduje się na górze strony z wynikami wyszukiwania. Kliknij Options
aby wyświetlić dodatkowe kryteria wyszukiwania, które zostały zdefiniowane.
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Statistics bar
Ten obszar znajduje się pomiędzy obszarem wyników wyszukiwania i wygląda tak.

Search results
Ten obszar znajduje się poniżej obszaru wyszukiwania oraz paska statystyk i wygląda
tak.

Wyniki wyszukiwania zawierają następujące elementy:
•

Snippets – porcje tekstu zawierającego wyróżnione słowa zapytania
(pogrubiona czcionka). Te elementy pozwalają na zobaczenie kontekstu w
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którym słowa zapytania zostały znalezione. Strona z wynikami wyszukiwania
zawiera tylko pierwsze trzy snippets na wynik wyszukiwania.
•

Log Parameters – informacje pobrane z logu dla tego wyniku wyszukiwania.
Kliknij znak plus (+) aby rozwinąć Log Parameters i wyświetlić te
informacje. Te informacje są różne w zależności od typu logu.
Informacja: Jeśli wpis logu posiada puste pole, to pole nie jest wyświetlane w Log
Parameters.

Następujące informacje są wyświetlane w Log Parameters dla wyników
pobranych z Audit Log:
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Received Date/Time - data i czas gdy zdarzenie zostało pobrane
przez DeviceLock Enterprise Server.
Type - klasa zdarzenia, Success w przypadku dozwolonego dostępu
lub Failure w przypadku zabronionego dostępu. Ta wartość jest
zgodna z wartością w kolumnie Type w Audit Log Viewer.
Computer - nazwa komputera z którego Audit Log został pobrany. Ta
wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Computer w Audit Log
Viewer.
Date/Time - data oraz czas gdy zdarzenie zostało pobrane przez
DeviceLock Service. Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie
Date/Time w Audit Log Viewer.
Source - typ urządzenia lub protokołu. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Source w Audit Log Viewer.
Action - typ aktywności użytkownika. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Action w Audit Log Viewer.
Name - nazwa obiektu (plik, urządzenie USB, itp.). Ta wartość jest
zgodna z wartością w kolumnie Name w Audit Log Viewer.
Information - inne informacje o urządzeniu dla zdarzenia, takiej jak
flagi dostępu, nazwy urządzeń itp. Ta wartość jest zgodna z wartością
w kolumnie Information w Audit Log Viewer.
User - nazwa użytkownika skojarzonego z tym zdarzeniem. Ta wartość
jest zgodna z wartością w kolumnie User w Audit Log Viewer.
PID - identyfikator procesu skojarzonego z tym zdarzeniem. Ta
wartość jest zgodna z wartością w kolumnie PID w Audit Log Viewer.
Process - pełna ścieżka do pliku wykonywalnego procesu. W
niektórych przypadkach wyświetlana może być nazwa procesu zamiast
ścieżki. Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Process w
Audit Log Viewer.
Event - numer identyfikujący typ zdarzenia. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Event w Audit Log Viewer.

Następujące informacje są wyświetlane w Log Parameters z wynikami
pobranymi z Shadow Log lub Deleted Shadow Data Log:
•
•

Received Date/Time - data i czas gdy dane zostały pobrane
DeviceLock Enterprise Server.
Status - stan rekordu, Success gdy dane zostały pomyślnie
zalogowane lub Incomplete gdy dane nie zostały pomyślnie
zalogowane. Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Status w
Shadow Log Viewer.
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

Computer - nazwa komputera z którego Shadow Log został pobrany.
Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Computer w Shadow
Log Viewer.
Date/Time – data i czas przesłania danych. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Date/Time w Shadow Log Viewer.
Source – typ urządzenia lub protokołu. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Source w Shadow Log Viewer.
Action - typ aktywności użytkownika. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Action w Shadow Log Viewer.
File Name - oryginalna ścieżka do pliku lub wygenerowanej
automatycznie nazwy danych które oryginalnie nie były plikiem (takie
jak obrazy CD/DVD, dane zapisywane bezpośrednio na nośniku lub
przesyłane przy użyciu portów szeregowych/równoległych). Ta wartość
jest zgodna z wartością w kolumnie File Name w Shadow Log Viewer.
File Size – rozmiar danych. Ta wartość jest zgodna z wartością w
kolumnie File Size w Shadow Log Viewer.
User – nazwa użytkownika który przesłał dane. Ta wartość jest zgodna
z wartością w kolumnie User w Shadow Log Viewer.
PID – identyfikator procesu używany do przesyłania danych. This
value matches the value in the PID column of the server’s Shadow Log
Viewer.
Process – pełna ścieżka do pliku wykonywalnego procesu. W
niektórych przypadkach wyświetlana może być nazwa procesu zamiast
ścieżki. Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Process w
Shadow Log Viewer.

Następujące informacje są wyświetlane w Log Parameters dla wyników
pobranych z Server Log:
•

•
•
•

•
•

Type – klasa zdarzenia: Success, Information, Warning lub Error.
Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Server Log Viewer’s
Type.
Date/Time – data i czas wystąpienia zdarzenia. Ta wartość jest
zgodna z wartością w kolumnie Server Log Viewer’s Date/Time.
Event – numer identyfikujący typ zdarzenia. Ta wartość jest zgodna z
wartością w kolumnie Server Log Viewer’s Event.
Information – informacje o zdarzeniach, takie jak opisy
błędów/ostrzeżeń, nazwy i wartości zmodyfikowanych parametrów itd.
Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Server Log Viewer’s
Information.
Server – nazwa serwera na którym wystąpiło zdarzenie. Ta wartość
jest zgodna z wartością w kolumnie Server Log Viewer’s Server.
Record N – numer wpisu. Ta wartość jest zgodna z wartością w
kolumnie Server Log Viewer’s Record N.

Następujące informacje są wyświetlane w Log Parameters dla wyników
pobranych z Monitoring Log:
•

Type – klasa zdarzenia: Success, Information, Warning lub Error.
Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Type w Monitoring Log
Viewer.
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•
•
•

•

•

•
•

•

Date/Time – data i czas wystąpienia zdarzenia. Ta wartość jest
zgodna z wartością w kolumnie Date/Time w Monitoring Log Viewer.
Event – numer identyfikujący typ zdarzenia. This value matches the
value in the Event column of the server’s Monitoring Log Viewer.
Task Name – nazwa zadania odpowiedzialnego za to zdarzenie. Może
być puste jeśli zdarzenie nie odnosi się do żadnego zadania. Ta
wartość jest zgodna z wartością w kolumnie Task Name w Monitoring
Log Viewer.
Computer Name – nazwa komputera należącego do zadania, które
jest odpowiedzialne za to zdarzenie. Może być puste jeśli zdarzenie nie
odnosi się do komputera. Ta wartość jest zgodna z wartością w
kolumnie Computer Name w Monitoring Log Viewer.
Information – specyficzne informacje o zdarzeniu, takie jak stan,
błąd, ostrzeżenie itd. Ta wartość jest zgodna z wartością w kolumnie
Information w Monitoring Log Viewer.
Server – nazwa serwera na którym wystąpiło zdarzenie. Ta wartość
jest zgodna z wartością w kolumnie Server w Monitoring Log Viewer.
Record N – numer wpisu. Ta wartość jest zgodna z wartością w
kolumnie Record N w Monitoring Log Viewer.

Document Properties – informacje pobrane z właściwości dokumentu dla
tego wyniku wyszukiwania. Te informacje są pobierane losowo i są
wyświetlane tylko dla shadow copies. Kliknij znak plus (+) aby rozwinąć
Document Properties i wyświetlić te informacje. Te informacje są różne w
zależności od typu pliku. Na przykład następujące informacje wyświetlane są
w Document Properties dla shadow copy dokumentu tekstowego:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Application: Microsoft Office Word.
Author: nazwa użytkownika który utworzył dokument.
Created: data i czas utworzenia dokumentu.
LastSaved: data i czas ostatniego zapisania dokumentu.
LastSavedBy: nazwa użytkownika który ostatnio zapisał dokument.
RevisionNumber: liczba zapisów dokumentu.
Template: nazwa szablonu dołączonego do dokumentu.
Title: nazwa dokumentu.
TotalEditingTime: liczba minut gdy dokument był otwarty i
dokonywane były w nim zmiany od czasu jego utworzenia.

•

The date and time when the log entry was created.

•

The size of the log entry. Ta wartość jest wyświetlana tylko dla shadow
copies pobranych z Shadow Log.

•

The name of the log in which matches of the query occurred.

•

Open, Save and View links – pozwala na dostęp i manipulowanie wynikami
wyszukiwania (shadow copies) pobranymi z Shadow Log. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących metod manipulacji

•

shadow copies należy zapoznać się z sekcją “Manipulowanie wynikami
wyszukiwania pobranymi z Shadow Log.”
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Informacja: Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyników, na stronie wyników wyszukiwania
wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku wyników.

Results navigator
Ten obszar znajduje się w dolnej częsci strony z wynikami wyszukiwania i wygląta
następująco.

Aby przejść do przodu lub wstecz przez wyniki wyszukiwania kliknij Next lub
Previous lub kliknij numer strony.

Manipulowanie wynikami wyszukiwania pobranymi z Shadow Log
Można wykonać następujące operacje na wynikach pobranych z Shadow Log:
•

Otworzyć shadow copy pliku w jego natywnej aplikacji.

•

Zapisać shadow copy pliku w dowolnej lokalnej lub sieciowej lokalizacji.

•

Otworzyć i zapisać shadow copy pliku przy użyciu wbudowanej przeglądarki.

Poniżej znajdują się instrukcje demonstrujące metody wykonywania tych operacji.
Aby otworzyć shadow copy pliku w jego natywnej aplikacji należy
1. Wykonać wyszukiwanie.
2. Na stronie z wynikami wyszukiwania kliknąć Open obok żądanego wyniku
wyszukiwania.
Shadow copy pliku otwarta zostanie w jego natywnej aplikacji.
Jeśli brak natywnej aplikacji wyświetlone zostanie okno Open With. Użyj tego
okna dialogowego do wybrania programu za pomocą którego otwarty zostanie
plik.
Jeśli otworzysz shadow copy pliku przechwyconego z urządzeń typu Printer
lub Parallel port, otwarty zostanie on zawsze za pomocą wbudowanej
DeviceLock Printer Viewer.
DeviceLock Printer Viewer umożliwia wyświetlanie shadowed printed
document w natywnym formacie wydruku w celu ponownego wysłania go do
drukarki lub zapisania go jako plik graficzny (taki jak BMP, GIF, JPEG, PNG,
EMF lub TIFF). Obsługiwane są następujące formaty wydruku: PostScript,
PCL5, PCL6 (PCL XL), HP-GL/2, GDI printing (ZjStream) oraz pliki EMF
Spooled Files.

Aby zapisać shadow copy pliku w dowolnej lokalizacji lokalnej lub sieciowej
należy
1. Wykonać wyszukiwanie.
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2. Na stronie z wynikami wyszukiwania kliknąć Save obok żądanego wyniku
wyszukiwania.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Save As.
3. W oknie dialogowym Save As w polu Save in odnaleźć lokalizację w której
chcesz zapisać shadow copy.
4. W polu File name podać nazwę pliku.
5. Kliknąć Save.
Jeżeli dane zostały przesłane przez użytkownika jako plik, jest on zapisany w
raporcie shadowingu jako plik i można go zapisać na lokalnym komputerze
również jako plik.
Gdy użytkownik zapisał dane na nośniku CD/DVD są one przechowywane w
logach shadownigu jako pojedynczy obraz CD/DVD (jeden obraz na każdą
zapisaną sesję lub nośnik CD/DVD) w formacie CUE.
Obrazy CD/DVD oraz inne dane, które oryginalnie nie zostały przesłane jako
pliki(bezpośredni dostęp do nośnika lub portów szeregowych/równoległych)
posiadają automatycznie generowane nazwy w oparciu o typ akcji, literę
napędu lub nazwę użytkownika oraz czas/datę (np: direct_write(E:) 19:18:29
17.07.2006.bin).
Każdy obraz CD/DVD zapisywany jest na lokalnym komputerze jako dwa pliki:
plik danych o rozszerzeniu .bin (np: direct_write(E_) 19_18_29
17_07_2006.bin) oraz plik cue który ma tę samą nazwę co plik danych i
posiada rozszerzenie .cue (np: direct_write(E_) 19_18_29
17_07_2006_bin.cue). Oba te pliki są niezbędne do otwarcia obrazu CD/DVD
w zewnętrznej aplikacji obsługującej format CUE (takiej jak Cdrwin, Nero,
DAEMON Tools, IsoBuster, UltraISO, WinISO i wiele innych).

Aby otworzyć i zapisać shadow copy pliku przy użyciu wbudowanej
przeglądarki należy
1. Wykonać wyszukiwanie.
2. Na stronie z wynikami wyszukiwania kliknąc View obok żądanego wyniku
wyszukiwania.
Shadow copy wyświetlona zostanie w wbudowanej przeglądarce.
3. Wbudowana przeglądarka obsługuje następujące opcje przeglądania:
•
•
•
•
•

Hex Wyświetla dane w trybie szesnastkowym.
Autodetect Text Umożliwia automatyczne wykrywanie kodowania
tekstu i wyświetla dane tylko w formacie tekstowym.
ANSI Text Wybiera kodowanie ANSI dla tekstu i wyświetla dane tylko
w formacie tekstowym.
UTF-16 Text Wybiera kodowanie UTF-16 dla tekstu i wyświetla dane
tylko w formacie tekstowym.
UTF-16BE Text Wybiera kodowanie Unicode UTF-16 (Big Endian) dla
tekstu i wyświetla dane tylko w formacie tekstowym.

229

DeviceLock Management Console

Aby zapisać plik należy kliknąć Save w celu otwarcia okna Save As. W oknie
dialogowym Save As wykonać następujące czynności:
•
•
•

W polu Save in odnaleźć lokalizację w której zapisany ma zostać plik.
W polu File name podać nazwę pliku.
Kliknąć Save.

4. Kliknąć Close aby zamknąć przeglądarkę.
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DeviceLock Group Policy Manager
Wstęp
Poza standardową metodą zarządzania uprawnieniami przy użyciu konsoli DeviceLock
Management Console, DeviceLock oferuje również bardziej zaawansowany mechanizm ustawienia można modyfikować i rozsyłać przy użyciu Group Policy w domenie Active
Directory. Administratorzy systemu mogą używać polis do kontrolowania konfiguracjami
programu DeviceLock z pojedynczej lokalizacji w sieci - niezależnie od wielkości sieci.
Group Policy pozwala na administrację opartą o polisy (zasady) wykorzystujące Active
Directory. Group Policy wykorzystuje usługi katalogowe oraz członkowsto w grupie
zabezpieczeń do dostarczania elstycznych i rozszerzonych informacji konfiguracyjnych.
Ustawienia polis tworzone są przy użyciu przystawki Microsoft Management Console (MMC)
dla Group Policy.
Ścisła integracja z Active Directory stanowi bardzo ważną funkcję programu DeviceLock.
Ułatwia ona zarządzanie i rozsyłanie programu DeviceLock w dużych sieciach i jest bardziej
wygodna dla administratorów systemów.
Integracja z Active Directory eliminuje potrzebę instalacji dodatkowych aplikacji innych
producentów do centralnego zarządzania i rozsyłania. DeviceLock nie wymaga posiadania
własnego komponentu serwera do kontrolowania całej sieci, do tego celu wykorzystuje on
standardowe funkcje oferowane przez Active Directory.
Przy użyciu Group Policy możliwe jest:
•

Instalowanie usługi DeviceLock Service na wszystkich komputerach w sieci, nawet na
tych, które nie są aktualnie uruchomione oraz na nowych komputerach, które zostały
podłączone do sieci.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rozsyłania usługi DeviceLock
Service należy zapoznać się z sekcją “Instalacja przy użyciu Group Policy.”

•

Kontrolowanie i konfigurowanie usługi DeviceLock Service na wielu komputerach w
różnych domench/jednostkach organizacyjnych jednocześnie.
Nawet jeżeli niektóre komputery nie są aktualnie uruchomione lub dostępne są nowe
komputery podłączone do sieci, biorą one udział w automatycznym rozsyłaniu
predefiniowanych ustawień programu DeviceLock.

•

Przeglądanie aktualnie stosowanych polis i definiowanie, która polisa zostanie
zastosowana.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Praca z
Resultant Set of Policy (RSoP).”

Informacja: Do zarządzania programem DeviceLock przy użyciu Group Policy konieczne jest
posiadanie prawidłowo zainstalowanej i skonfigurowanej usługi Active Directory. W celu uzyskania
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szczegółowych informacji dotyczących instalacji i konfiguracji usługi Active Directory należy zapoznać
się z odpowiednią dokumentacją firmy Microsoft.

Stosowanie Grup Policy
Polisa jest stosowana podczas uruchamiania komputera. System stosuje polisy programu
DeviceLock po włączeniu komputera przez użytkownika.
Polisy mogą być opcjonalnie stosowane ponownie w określonych odstępach czasu.
Domyślnie polisy są stosowane ponownie co 90 minut. Aby zdefiniować okres czasu po
upłynięciu którego polisa zostanie zastosowana ponownie należy użyć Group Policy Object
Editor. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy zapoznać się z bazą
wiedzy Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;enus;203607.
Polisy można również stosować ponownie na żądanie. Aby natychmiast odświeżyć bieżące
ustawienia polis w systemie Windows XP i nowszym, administratorzy mogą wywołać
polecenie gpupdate.exe /force. W systemie Windows 2000, administratorzy mogą
wywołać inne polecenie: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce.
Podczas stosowania polis system odpytuje usługę katalogową o listę Group Policy Objects
(GPOs) do przetworzenia. Each GPO is linked to an Active Directory container to which the
computer or user belongs. Domyślnie system przetwarza GPO w następującej kolejności:
lokalny, strona, domena, jednostka organizacyjna. Dlatego też komputer pobiera ustawienia
polisy ostatnio przetworzonego kontenera Active Directory.
Podczas przetwarzania GPO system sprawdza listę kontrolną (ACL) skojarzoną z GPO. Jeżeli
wpis listy kontrolnej (ACE) zabrania komputerowi dostępu do GPO, system nie zastosuje
ustawień polis zdefiniowanych przez GPO. Jeżeli ACE zezwala na dostęp do GPO, system
stosuje ustawienia polis zdefiniowane przez GPO.

Standardowe reguły dziedziczenia GPO
Wszystkie nieskonfigurowane ustawienia w GPO mogą być ignorowane ponieważ nie są one
dziedziczone w dół drzewa; tylko skonfigurowane ustawienia są dziedziczone. Dostępne są
trzy możliwe scenariusze:
•

Element nadrzędny posiada ustawioną wartość natomiast element podrzędny nie.

•

Element nadrzędny posiada ustawioną wartość natomiast element podrzędny posiada
wartość nie powodowującą konfliktu dla tego samego ustawienia.

•

Element nadrzędny posiada ustawioną wartość natomiast element podrzędny posiada
wartość powodowującą konflikt dla tego samego ustawienia
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Jeżeli GPO posiada ustawienia, które są skonfigurowane dla nadrzędnej jednostki
organizacyjnej i te same ustawienia polis nie są skonfigurowane dla podrzędnej jednostki
organizacyjnej, element podrzędny dziedziczy ustawienia GPO elementu nadrzędnego.
Jeżeli GPO posiada ustawienia, które są skonfigurowane dla nadrzędnej jednostki
organizacyjnej które nie powodują konfliktu z GPO podrzędnej jednostki organizacyjnej,
podrzędna jednostka organizacyjna dziedziczy ustawienia GPO nadrzędnej jednostki
organizacyjnej i stosuje również własne GPO.
Jeżeli GPO posiada ustawienia, które są skonfigurowane dla nadrzędnej jednostki
organizacyjnej i powodują one konflikt z tymi samymi ustawieniami w innym GPO
skonfigurowanym dla podrzędnej jednostki organizacyjnej to podrzędna jednostka
organizacyjna nie dziedziczy tego specyficznego ustawienia GPO z nadrzędnej jednostki
organizacyjnej. Ustawienie w podrzędnej polisie GPO ma priorytet, mimo że występuje
jeden przypadek w którym nie jest to prawdą.
Jeżeli element nadrzędny wyłączy ustawienie natomiast element podrzędny dokona
modyfikacji tego ustawienia, modyfikacja dokonana przez element podrzędny jest
ignorowana. Innymi słowy wyłączenie ustawienia jest zawsze dziedziczone w dół hierarchii.

Uruchamianie DeviceLock Group Policy Manager
DeviceLock Group Policy Manager integruje się z Windows Group Policy Object (GPO) editor.
Do korzystania z DeviceLock Group Policy Manager na lokalnym komputerze PC zamiast na
kontrolerze domeny konieczne jest posiadanie zainstalowanego lokalnie edytora GPO.
Zalecane jest zainstalowanie konsoli Group Policy Management Console (GPMC). Można ją
pobrać tutaj Microsoft Download Center.
Aby otworzyć DeviceLock Group Policy Manager należy uruchomić najpierw edytor GPO:
1. Uruchomić przystawkę Group Policy Management.
Jeżeli na komputerze nie jest zainstalowana przystawka Group Policy Management
można użyć przystawki Active Directory Users and Computers.
2. Z drzewa konsoli wybrać domenę.
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3. Wybrać obiekt group policy a następnie kliknąć przycisk Edit w menu kontekstowym
dostępnym po kliknięciu prawego przycisku myszy. Jeżeli masz zamiar utworzyć
nowy obiekt group policy należy kliknąć przycisk Create and Link a GPO Here w
menu kontekstowym elementu domeny.
W przypadku korzystania z przystawki Active Directory Users and Computers należy
kliknąć prawym przyciskiem myszy domenę a następnie kliknąć przycisk Properties.
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Kliknąć zakładkę Group Policy a następnie wybrać obiekt group policy i kliknąć

przycisk Edit.Aby utworzyć nowy obiekt group policy należy kliknąć przycisk Add.
4. Zaczekać na uruchomienie edytora GPO.
Może to zająć kilka sekund.
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5. W sekcji Computer Configuration wybrać DeviceLock.

Alternatywanie do uruchomienia edytora GPO można użyć MMC oraz dodać ręcznie
przystawkę Group Policy:
1. Uruchom polecenie mmc z wiersza poleceń lub użyj menu Run aby uruchomić to
polecenie.
2. W menu File i kliknij przycisk Add/Remove snap-in.

3.

Kliknij zakładkę Standalone a następnie kliknij przycisk Add.
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4.

Wybierz Group Policy z listy i kliknij przycisk Add.

5. Wybierz Group Policy Object z Active Directory lub lokalnego komputera i kliknij
przycisk Finish.
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6. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Add Standalone Snap-in.
7. Kliknij przycisk OK aby dodać przystawkę.
8. Rozwiń kontener Computer Configuration i wybierz DeviceLock.

Praca z DeviceLock Group Policy Manager
Praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy procedurą zarządzania usługą DeviceLock
Service przy użyciu konsoli DeviceLock Management Console oraz przy użyciu menadżera
DeviceLock Group Policy Manager. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć

ten odsyłacz “Zarządzanie usługą DeviceLock Service.”
Nie jest możliwe zarządzenie serwerem DeviceLock Enterprise Server oraz przeglądanie
raportów audytu oraz shadowingu przy użyciu menadżera DeviceLock Group Policy Manager.
Do tego typu operacji należy użyć konsoli DeviceLock Management Console.
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Do zarządzania usługą DeviceLock Service przy użyciu menadżera DeviceLock Group Policy
Manager wchodzą cztery dodatkowe funkcje w porównaniu do konsoli DeviceLock
Management Console:
1. Override Local Policy – aby zabronić modyfikacji ustawień, uprawnień oraz reguł
audytu dla indywidualnych komputerów (bez użycia edytora GPO) należy włączyć
opcję Override Local Policy w Service Options. Aktywuje to tryb Group Policy dla
wszystkich komputerów w GPO dla których nie można włączyć trybu Local Policy.

Jeżeli parametr Override Local Policy jest włączony, oznacza to że parametr Use
Group Policy w Service Options konsoli DeviceLock Management Console oraz
DeviceLock Enterprise Manager nie może zostać wyłączony.
2. Undefine – można zresetować każdy parametr do nieskonfigurowanego stanu.
Wszystkie niezdefiniowane parametry są ignorowane w tym GPO. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Standardowe reguły

dziedziczenia GPO.”
Należy użyć Undefine z menu kontekstowego dowolnego parametru aby zresetować
ten parametr do nieskonfigurowanego stanu. Ponadto dla niektórych parametrów
można użyć flagi stanu pośredniego (szary) aby uczynić go nieskonfigurowanym.
239

DeviceLock Group Policy Manager

3. Undefine entire policy – Można zresetować wszystkie parametry do stanu
nieskonfigurowanego jednym kliknięciem. Wybranie tej opcji ma ten sam efekt co
zresetowanie każdego parametru jeden po drugim (patrz wyżej).

Należy użyć Undefine entire policy z menu kontekstowego elementu root
programu DeviceLock aby zresetować wszystkie parametry do nieskonfigurowanego
stanu.

6. Remove Offline - Można usunąć dowolne ustawienia polisy offline (uprawnienia,
reguły audytu i shadowingu, białe listy, itp.) dla urządzeń i protokołów w celu
wymuszenia reularnych ustawień w tej GPO. W tym celu należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy dowolne ustawienie polisy i kliknąć Remove Offline.
Informacja: Do zarządzania ustawieniami usługi DeviceLock Service przy użyciu Group Policy,
DeviceLock Service musi być zainstalowany i uruchomiony na wszystkich komputerach należących do
GPO. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji usługi należy zapoznać się z
sekcją “Rozsyłanie DeviceLock Service.”
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Ponadto należy pamiętać że Group Policy jest odświeżana w określonym odstępie czasu (domyślnie co
90 minut), tak więc zmiany użytkownika nie zostaną zastosowane natychmiast. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Stosowanie Grup Policy.”

Praca z Resultant Set of Policy (RSoP)
DeviceLock obsługuje Resultant Set of Policy i możliwe jest używanie standardowej
przystawki systemu Windows do przeglądania zastosowanych aktualnie polis programu
DeviceLock oraz definiowania która polisa zostanie zastosowana na wybranym komputerze.
Aby użyć RSoP należy urchomić MMC oraz dodać ręcznie przystawkę Resultant Set of Policy:
1. Uruchom polecenie mmc z wiersza poleceń lub użyj menu Run aby uruchomić to
polecenie.
2. W menu File i kliknąć przycisk Add/Remove snap-in.

3. Kliknij zakładkę Standalone a następnie kliknij przycisk Add.
4. Wybierz Resultant Set of Policy z listy i kliknij przycisk Add.
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5. Kliknij przycisk Close aby zamknąć okno Add Standalone Snap-in a następnie
kliknij przycisk OK aby dodać przystawkę.
6. Z drzewa konsoli wybierz Resultant Set of Policy.

7. Kliknij Generate RSoP Data w menu kontekstowym dostępnym po kliknięciu
prawego przycisku myszy.
8. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora Resultant Set of Policy Wizard w celu
uzyskania informacji RSoP z żądanego komputera.
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9.

Rozwiń kontener Computer Configuration i wybierz DeviceLock.

Należy pamiętać, że używając RSoP nie można modyfikować polisy - wszystkie parametry są
w trybie tylko do odczytu.
RSoP jest bardzo przydatne do zrozumienia, które GPO będą stosowane na komputerze.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Resultant Set of Policy należy
zapoznać się z artykułem: http://technet.microsoft.com/enus/library/cc775741%28WS.10%29.aspx.
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DeviceLock Service Settings Editor
Wstęp
DeviceLock Service Settings Editor jest używany do tworzenia i modyfikowania
zewnętrznych plików XML odnośnie ustawień, uprawnień, reguł audytu oraz shadowingu dla
usługi DeviceLock Service.

DeviceLock Service Settings Editor instalowany jest wraz z innymi konsolami zarządzania.
Praktycznie nie ma żadnej różnicy pomiędzy procedurą definiowania polis przy użyciu
konsoli DeviceLock Management Console oraz przy użyciu DeviceLock Service Settings
Editor. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Zarządzanie
usługą DeviceLock Service.”
W porównaniu z konsolą DeviceLock Management Console w edytorze DeviceLock Service
Settings Editor:
•

Nie ma potrzeby łączenia z żadnym komputerem zawierającym usługę DeviceLock
Service. DeviceLock Service Settings Editor modifies and stores settings in external
XML files and allows you to create/edit policies offline. Pracuje on podobnie jak
DeviceLock Group Policy Manager lecz zamiast GPO używa on plików XML.

•

Można resetować każdy parametr (lub wszystkie parametry jednocześnie) do stanu
nieskonfigurowanego. Wszystkie niezdefiniowane parametry są ignorowane gdy
polisa jest stosowana dla usługi DeviceLock Service.

•

Można usunąć dowolne ustawienia polisy offline (uprawnienia, reguły audytu i
shadowingu, białe listy, itp.) dla urządzeń i protokołów w celu wymuszenia
reularnych ustawień w tym pliku polisy.
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Aby utworzyć nową polisę od nowa należy uruchomić DeviceLock Service Settings Editor i
rozpocząć tworzenie zmian w domyślnej (pustej) polisie.
Aby zmodyfikować istniejącą polisę należy załadować plik XML z tą polisą w edytorze
DeviceLock Service Settings Editor przy użyciu opcji Load Service Settings z menu
kontekstowego a następnie dokonać żądanych zmian.
Aby zapisać dokonane zmiany należy użyć opcji Save Service Settings z menu
kontekstowego. Alternatywnie można użyć opcji Save & Sign Service Settings z menu
kontekstowego do zapisania polis w zewnętrznym pliku XML i automatycznego ich
podpisania bieżącym certyfikatem DeviceLock Certificate (klucz prywatny). Opcja Save &
Sign Service Settings jest wyłączona gdy narzędzie DeviceLock Signing Tool nie posiada
wcześniej załadowanego klucza prywatnego.
Następnie pliki z polisami utworzone przy użyciu DeviceLock Service Settings Editor mogą
być ładowane przy użyciu konsoli DeviceLock Management Console i/lub menadżera
DeviceLock Group Policy Manager.
Ponadto pliki z polisami mogą zostać wysłane do użytkowników, których komputery są
niedostępne. Aby uniknąć nieautoryzowanej modyfikacji te pliki powinny być podpisane za
pomocą certyfikatu DeviceLock Certificate (klucz prywatny) przy użyciu DeviceLock Signing
Tool. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Ustawienia
usługi.”
Jeśli modyfikujesz istniejący plik polisy, DeviceLock Service Settings Editor automatycznie
zapisuje zmiany.
Informacja: Tylko ustawienia zdefiniowane w pliku polisy stosowane są na komputerach klienckich.
Wszystkie ustawienia polisy posiadające stan Not Configured są ignorowane przez komputery
klienckie.

DeviceLock Service Settings Editor jest również używany we wtyczce Set Service Settings
menadżera DeviceLock Enterprise Manager. Ta wtyczka uruchamia edytor DeviceLock
Service Settings Editor jako zewnętrzną aplikację oraz otwiera ją wraz z plikiem XML
wybranym w oknie ustawień wtyczek.
Po dokonaniu jakiejkolwiek modyfikacji polisy (zmianie parametrów, ustawieniu uprawnień,
zdefiniowaniu białych list itp.) w pliku XML przekazanym edytorowi przez wtyczkę,
DeviceLock Service Settings Editor automatycznie zapisuje je w tym pliku. Po zakończeniu
modyfikacji polisy należy zamknąć edytor DeviceLock Service Settings Editor i powrócić do
okna ustawień wtyczek.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Set Service
Settings.”
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DeviceLock Enterprise Manager
Wstęp
Przy użyciu menadżera DeviceLock Enterprise Manager można przeglądać i modyfikować
ustawienia, uprawnienia oraz reguły audytu; instalować, uaktualniać i dezinstalować usługę
DeviceLock Service; przeglądać raporty audytu oraz shadowingu wszystkich komputerów w
dużej sieci. Zalecane jest korzystanie z menadżera DeviceLock Enterprise Manager w
przypadku posiadania dużej sieci bez Active Directory.
Dzięki wielowątkowemu silnikowi praca z tą konsolą przyśpiesza wykonywanie wszystkich
akcji dla wszystkich komputerów w dużej sieci.
DeviceLock Enterprise Manager przechowuje, porównuje i filtruje dane pobrane ze
wszystkich komputerów. Administratorzy mogą tworzyć "zrzuty" systemów do późniejszych
porównań oraz odnotowywania zmian.
DeviceLock Enterprise Manager posiada elastyczną architekturę opartą o wtyczki
pozwalającą podłączanie niezbędnych modułów na żądanie. Każdy moduł (wtyczka)
wykonuje zadanie i wyświetla pobrane informacje w swoim własnym oknie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących instalacji DeviceLock Enterprise
Manager należy zapoznać się z sekcją Instalacja konsol zarządzania.
Aby uruchomić DeviceLock Enterprise Manager należy wybrać odpowiedni skrót z menu
Programy dostępnego po kliknięciu menu Start systemu Windows.
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Interfejs
DeviceLock Enterprise Manager posiada interfejs typu Multi Document Interface (MDI)
umożliwiający przechowywanie każdego zadania w osobnym oknie.
Można modyfikować rozmiar okna głównego menadżera DeviceLock Enterprise Manager.
DeviceLock Enterprise Manager zapisuje swój rozmiar i pozycję oraz przywraca je podczas
kolejnego uruchomienia.
Górna część okna głównego zawiera menu. Z poziomu tego
menu dostępnych jest wiele funkcji.
Aby zmienić kolumny wyświetlane w oknach wtyczek należy
kliknąć przycisk Select Columns w menu View lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
Domyślnie DeviceLock Enterprise Manager wyświetla
informacje pobrane od wtyczek w formie drzewa.
Informacje można również wyświetlić w postaci listy.
Aby zmienić tryb należy kliknąć przycisk View Mode
w menu View i wybrać Tree lub List. Należy pamiętać
że View Mode musi być ustawiony dla każdej wtyczki
indywidualnie.
Można ukryć pasek stanu i/lub okno raportu usuwając
zaznaczenie z odpowiednich elementów w menu View.
Aby włączyć siatkę wokół elementów w oknie wtyczki
należy wybrać opcję Enable Grid w menu View. Ten
tryb jest ustawiany indywidualnie dla każdej wtyczki.
Aby posortować dane w oknie wtyczki należy kliknąć nagłówek
kolumny która ma zostać posortowania. Aby odwrócić
porządek sortowania należy kliknąć nagłówek kolumny drugi
raz.
Aby posortować elementu znajdujące się na szczycie drzewa (takie jak
i komputery) należy użyć odpowiednich przycisków na pasku narzędzi.

domeny

W dolnej części okna głównego znajduje
się okno raportów. Okno raportów służy
do wyświetlania informacji dotyczących
aktywności oraz komunikatów
diagnostycznych i błędów. Dostępne są
dwie listy raportów: Information oraz
Warnings/Errors.
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Aby otworzyć menu kontekstowe można kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie
raportów.

Okno skanowania sieci
Okno Scan Network pozwala na wybór komputerów w sieci oraz akcji (instalacja lub
usuwanie usługi DeviceLock Service, ustawianie uprawnień itd.), które powinny być
wykonywane dla tych komputerów.

Aby otworzyć okno Scan Network należy wybrać opcję Scan Network z menu File lub
kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Jeżeli flaga Show this dialog at next
startup jest zaznaczona okno Scan Network otwierane będzie automatycznie przy każdym
uruchomieniu DeviceLock Enterprise Manager.
Dostępne są trzy proste kroki umożliwiające zarządzanie usługami DeviceLock Services w
sieci.

Wybór komputerów
Pierwszym krokiem jest wybór komputerów do przetwarzania.
Można użyć menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku w celu
zaznaczenia/usunięcia zaznaczenia z żądanych elementów (typów komputerów, domen lub
komputerów).
DeviceLock Enterprise Manager oferuje wiele elastycznych metod wyboru komputerów
sieciowych.
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•

Komputery sieciowe mogą być wybierane według ich typów.
Każdy typ reprezentuje wszystkie komputery należące do kategorii:
•
•
•
•
•
•
•
•

Primary Domain Controller – podstawowy kontroler domeny.
Backup Domain Controller – zapasowy kontroler domeny.
Microsoft SQL Servers – dowolny serwer z uruchomionym Microsoft SQL
Server.
Terminal Servers – dowolny serwer na którym uruchomione są usługi
terminalowe.
Stand Alone Servers – dowolny serwer, który nie jest kontrolerem domeny.
Cluster Servers – klastry serwera dostępne w domenie.
Print Servers – dowolny komputer, który współdzieli kolejkę wydruku.
NT Workstations – dowolna stacja robocza z systemem Windows
NT/2000/XP.

Dostępne są dwie metody wyboru typu komputerów:

•

1.

Types – wybór domeny sieciowej oraz typów komputerów, które muszą być
przetworzone w tej domenie.

2.

Domains – wybór typu komputera oraz domen sieciowych w których
komputery żądanego typu będą przetwarzane.

Komputery sieciowe można również wybrać według ich nazw
Dostępnych jest wiele metod wyboru komputerów według nazw:

249

DeviceLock Enterprise Manager
1.

Organizational Units – przeglądanie jednostek organizacyjnych Active
Directory (OUs) i wybór komputerów, które zostaną przetworzone.

2.

Computers – przeglądanie drzewa sieciowego i wybieranie komputerów.

3.

LDAP – przeglądanie drzewa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i
wybieranie komputerów z katalogu.

Do konfiguracji połączenia z serwerem LDAP należy kliknąć przycisk ….

250

DeviceLock Enterprise Manager

Host – nazwa lub adres IP serwera LDAP do podłączenia.
Port – port TCP na którym serwer LDAP akceptuje połączenia. Domyślny port
to 389.
Protocol version – wersja protokołu LDAP. Niektóre serwery nie są w pełni
kompatybilne z protokołem LDAP v.3 i żądania LDAP wymagają określonych
modyfikacji do prawidłowej komunikacji z tego typu serwerami. Wybór
Version 2 daje pewność że żądania serwera są modyfikowane zgodnie z
wymaganiami protokołu LDAP v.2.
Base DN – punkt początkowy przeglądania drzewa katalogu. Należy użyć
łańcucha LDAP dla nazw wyróżniających (na przykład:
cn=qa,o=SMARTLINE,c=US). Aby rozpocząć wyszukiwanie z root należy
pozostawić pole Base DN puste.
Klikając przycisk Fetch można wyświetlić pełną zawartość nazwy.
User DN – nazwa wyróżniająca (DN) katalogu użytkownika umożliwająca
dostep do katalogu. Należy użyć łańcucha LDAP dla nazw wyróżniających (na
przykład: cn=admin,o=SMARTLINE,c=US).
Password – hasło użytkownika.
4.

From File – ładowanie predefiniowanej listy komputerów z zewnętrznego
pliku a następnie wybieranie komputerów.
Aby otworzyć zewnętrzny plik należy kliknąć przycisk ….

Plik tekstowy musi zawierać każdą nazwę komputera lub adres IP w osobnej
linii i musi on być w formacie Unicode lub innym niż Unicode. Przykład takiego
typu pliku wygląda następująco:
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Definiowanie danych uwierzytelniających
Jeżeli konieczne jest podanie alternatywnych danych uwierzytelniających dla komputerów
docelowych należy zaznaczyć komputer lub domenę sieciową w drzewie katalogów i użyć
podmenu Credentials z menu kontekstowego.

Można przydzielić dane uwierzytelniające do indywidualnych komputerów i/lub domen
sieciowych. Aby dodać dane uwierzytelniające należy użyć elementu Set. Aby usunąć
alternatywne dane uwierzytelniające należy użyć elementu Clear.
Dane uwierzytelniające składają się z pary nazwa użytkownika i hasło używanej do
uwierzytelniania przetwarzanych komputerów. Domyślnie DeviceLock Enterprise Manager
wykorzystuje dane uwierzytelniające aktualnie zalogowanego użytkownika do
automatycznego logowania oraz przetwarzania na docelowych komputerach. Jeżeli dane
uwierzytelniające aktualnie zalogowanego użytkownika nie posiadają uprawnień
administracyjnych na wszystkich komputerach docelowych należy podać alternatywne dane
uwierzytelniające. DeviceLock Enterprise Manager użyje tych alternatywnych danych
uwierzytelniających do automatycznego logowania na docelowych komputerach.
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We wszystkich przypadkach dane uwierzytelniające przechowywane są przy użyciu technik
szyfrowania i nie są dostępne dla nikogo za wyjątkiem użytkownika z uprawnieniami
administracyjnymi.

Dane uwierzytelniające można również zdefiniować przy użyciu okna Credentials. Aby
otworzyć okno Credentials można wybrać opcję Credentials z menu File.

Proszę kliknąć przycisk Add aby dodać nowe dane uwierzytelniające. Aby zmienić istniejące
dane uwierzytelniające należy zaznaczyć wpis na liście i kliknąć przycisk Change.
Aby usunąć dane uwierzytelniające należy zaznaczyć wpis na liście i kliknąć przycisk
Delete. Przy użyciu przycisków Ctrl i/lub Shift można zaznaczyć i usunąć wiele wpisów
jednocześnie.

Konfigurowanie portu
Można poinstruować menadżera DeviceLock Enterprise Manager do korzystanie z
określonego portu upraszczając proces konfiguracji firewalla. Aby to wykonać należy użyć
opcji Set port w menu kontekstowym.
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Domyślnie DeviceLock Enterprise Manager wykorzystuje porty dynamiczne do komunikacji
RPC z usługą DeviceLock Service. Jednakże jeżeli usługa DeviceLock Service jest
skonfigurowana do akceptowania połączeń na określonym porcie należy zdefiniować
parametr Specify port.

W celu wykorzystania łączenia portów dynamicznych należy zaznaczyć opcję Dynamic
ports.
Usługę DeviceLock Service można skonfigurować do używania określonego portu lub portów
dynamicznych podczas procesu instalacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten
temat należy zapoznać się z sekcją “Instalacja nienadzorowana” oraz “Instalacja zdalna przy
użyciu DeviceLock Enterprise Manager.”
Jeżeli konieczne jest dokonanie modyfikacji konfiguracji portu gdy usługa DeviceLock
Service jest już zainstalowana należy użyć wtyczki Install service.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących które porty są wymagane dla
których akcji należy zapoznać się z sekcją “Plug-ins.”

Wybór wtyczek
Drugim krokiem jest wybranie wtyczki do przetworzenia komputerów sieciowych wybranych
w pierwszym kroku.
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Aby zaznaczyć/usunąć zaznaczenie z wtyczek należy użyć menu kontekstowego dostępnego
przy użyciu prawego przycisku myszy.

Aby zdefiniować parametry dla wybranej wtyczki należy użyć przycisku Settings
znajdującego się poniżej listy wtyczek. Jeżeli wtyczka nie posiada dodatkowych parametrów
ten przycisk jest wyłączony.
Zadania są przesyłane do wtyczki przez menadżera DeviceLock Enterprise Manager.
Wtyczka wykonuje zadanie i zwraca informacje do menadżera DeviceLock Enterprise
Manager. Po odebraniu informacji przez wtyczki, DeviceLock Enterprise Manager wyświetla
je w osobnym oknie.

Rozpoczęcie skanowania
Po wybraniu komputerów oraz odpowiedniej wtyczki końcowym krokiem jest rozpoczęcie
procesu skanowania. Należy kliknąć przycisk Scan aby zainicjować proces skanowania.
Zaraz po zainicjowaniu procesu skanowania można rozpocząć eksplorowanie informacji
pobranych od wtyczki.
Ze względu na fakt że proces skanowania uruchamiany jest jako osobny wątek nie ma
potrzeby czekania dopóki wszystkie komputery nie zostaną przeskanowane. Można również
wykonać inne zadania w interfejsie DeviceLock Enterprise Manager.
Dostępnych jest jedynie kilka rzeczy których nie można wykonywać w trakcie skanowania nie można zamknąć menadżera DeviceLock Enterprise Manager i nie można uruchomić
kolejnego procesu skanowania.
Jeżeli z jakiegoś powody konieczne jest przerwanie
aktywnego procesu skanowania można wybrać opcję Stop
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Scan z menu File lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Proces skanowania
zostanie przerwany zaraz po zwróceniu przez wtyczkę kontroli menadżerowi DeviceLock
Enterprise Manager.

Wtyczki
DeviceLock Enterprise Manager posiada elastyczną architekturę opartą o wtyczki
pozwalającą na podłączanie żądanych modułów na żądanie. DeviceLock Enterprise Manager
ładuje wtyczki podczas uruchamiania z katalogu Plugins znajdującego się w katalogu
głównym menadżera DeviceLock Enterprise Manager.
DeviceLock Enterprise Manager zawiera standardowe wtyczki, które do funkcjonowania
wymagają otwarcia niektórych portów sieciowych na zdalnych komputerach tak jak jest to
opisane w tabeli poniżej:
WYMAGANE PORTY

WTYCZKI

TCP 139 lub TCP 445

Audit Log Viewer, Report
PnP Devices

UDP 137 – ten port musi być otwarty tylko wtedy gdy połączenie jest
nawiązane przy użyciu nazwy komputera. Jeżeli użyty został adres IP,
ten port nie jest wymagany.
TCP 139 lub TCP 445
UDP 137 – ten port musi być otwarty tylko wtedy gdy połączenie jest
nawiązane przy użyciu nazwy komputera. Jeżeli użyty został adres IP,
ten port nie jest wymagany.
TCP 139 lub TCP 445
TCP 135 – ten port jest wymagany tylko wtedy gdy użyto połączenia
Dynamic ports.

Install Service, Uninstall
Service

Report
Permissions/Auditing, Set
Service Settings, Shadow
Log Viewer

TCP <all ports above 1024> – te porty są wymagane tylko wtedy
gdy użyto połączenia Dynamic ports.
TCP <custom port> – te porty są wymagane tylko wtedy gdy użyto
połączenia Fixed port.
UDP 137 – ten port musi być otwarty tylko wtedy gdy połączenie jest
nawiązane przy użyciu nazwy komputera. Jeżeli użyty został adres IP,
ten port nie jest wymagany.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących korzystania z połączenia Dynamic
ports lub Fixed port w DeviceLock Enterprise Manager należy zapoznać się z sekcją
“Setting Port.”
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących korzystania z połączenia Dynamic
ports lub Fixed port w DeviceLock Enterprise Manager należy zapoznać się z sekcją
•

The product version on the client and server machines does not match
(7049) – próba nawiązania połączenia z komputerem na którym zainstalowana jest
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stara wersja usługi DeviceLock Service. Należy najpierw dokonać aktualizacji usługi
DeviceLock Service przy użyciu wtyczki Install Service.
•

The network path was not found (53) – usiłujesz nawiązać połączenie z
komputerem, który nie istnieje (nieprawidłowa nazwa lub adres IP) lub jest
niedostępny. Upewnij się że nazwa komputera zdefiniowana została prawidłowo.
Spróbuj uzyskać dostęp do tego komputera przy użyciu Eksploratora Windows i
nawiązać z nim połączenie przy użyciu dowolnego narzędzia administracyjnego
systemu Windows (takiego jak Zarządzanie komputerem, Usługi itp.)
Ten błąd ma również miejsce gdy standardowa usługa Server systemu Windows nie
jest uruchomiona na zdalnym komputerze. Zaznacz usługę Server i uruchom ją jeżeli
jest zatrzymana.

Więcej informacji dotyczących błędów połączeń opisanych jest w sekcji Możliwe błędy
podczas łączenia.

Audit Log Viewer
Wtyczka Audit Log Viewer pobiera raporty audytu programu DeviceLock z dziennika zdarzeń
lokalnego systemu Windows.
Aby zdefiniować maksymalny rozmiar raportu oraz akcje wykonywane przez system
Windows po zapełnieniu raportu audytu należy użyć menu kontekstowego Audit Log
Settings.
Aby usunąć wszystkie zdarzenia z raportu audytu należy zaznaczyć opcję Clear Audit Log
w menu kontekstowym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Audit Log Viewer
(Service).”

Install Service
Wtyczka Install Service instaluje lub uaktualnia usługę DeviceLock Service na komputerach.
Za nim będzie można użyć tej wtyczki należy zdefiniować ścieżkę do plików wykonywalnych
usługi DeviceLock Service (DeviceLock Service.msi, DeviceLock Service x64.msi,
DLRemoteInstaller.exe oraz InstMsiW.exe). Można to wykonać klikając przycisk Settings
znajdujący się poniżej listy wtyczek w oknie Scan Network (patrz “Wybór wtyczek”).
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Instalacja zdalna
przy użyciu DeviceLock Enterprise Manager.”
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Report Permissions/Auditing
Wtyczka Report Permissions/Auditing generuje raport dotyczący ustawień, uprawnień oraz
reguł audytu ustawionych dla usług DeviceLock Services w sieci.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej wtyczki należy zaznaczyć informacje, które mają
zostać dołączone do raportu. Można to wykonać klikając przycisk Settings znajdujący się
poniżej listy wtyczek w oknie Scan Network (patrz “Wybór wtyczek”).

W oknie Report Permissions należy zdefiniować informacje które mają zostać dołączone
do raportu.
Aby pobrać informacje o polisach zabezpieczeń zdefiniowanych dla typów urządzeń w sekcji
Devices należy użyć następujących opcji:
•

Report Available Devices Only – zaznacz tę flagę aby w raporcie zapisywane były
uprawnienia i reguły audytu tylko dla tych urządzeń które są aktualnie dostępne na
komputerze. W przeciwnym wypadku widoczne będą uprawnienia i reguły audytu dla
każdego typu urządzenia obsługiwanego przez DeviceLock.

•

Report Auditing & Shadowing – zaznacz tę flagę aby w raporcie zapisywane były
reguły audytu i shadowingu, które zostały ustawione. Ponadto gdy to pole wyboru
jest zaznaczone otrzymasz informację czy parametr Log Policy changes and
Start/Stop events jest włączony Opcje usługi.

•

Report Enabled Auditing & Shadowing Only – zaznacz tę flagę aby wykluczyć
urządzenia dla których reguły audytu i shadowingu są wyłączone z raportu.
Ta opcja jest dostępna tylko gdy zaznczone jest pole Report Auditing & Shadowing.

•

Report Security Settings – zaznacz tę flagę aby w raporcie zapisywane były
parametry które są wyłaczone przy użyciu Reguły bezpieczeństwa.
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•

Report Content-Aware Rules - zaznacz tę flagę aby w raporcie zapisywane były
reguły Content-Aware Rules, które zostały ustawione (patrz “Content-Aware Rules
for Devices”).

•

Report USB White List – zaznacz tę flagę aby dołączyć informację o urządzeniach
na białej liście urządzeń (patrz “USB Devices White List”).

•

Report Media White List – zaznacz tę flagę aby dołaczyć informację o białych
listach nośników (patrz “Media White List”).

•

Report DeviceLock Administrators – zaznacz tę flagę aby w raportach
zapisywane były konta które pozwalają na zarządzanie usługą DeviceLock Service lub
przeglądanie ich jej ustawień i logów.

Aby pobrać informacje o polisach zabezpieczeń zdefiniowanych dla protokołów w sekcji
Protocols należy użyć następujących opcji:
•

Report Protocols – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były polisy
zabezpieczeń dla protokołów. W przeciwnym wypadku informacje o wszystkich
polisach opartych na protokołach nie będą dołączone do raportu.
Jeśli pole Report Protocols nie jest zaznaczone, opcje Report Auditing & Shadowing
oraz Report Enabled Auditing & Shadowing Only są niedostępne.

•

Report Auditing & Shadowing – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
reguły audytu i shadowingu, które zostały ustawione dla protokołów.

•

Report Enabled Auditing & Shadowing Only – zaznacz tę flagę aby wykluczyć
protokoły dla których reguły audytu i shadowingu są wyłączone z raportu.
Ta opcja jest dostępna tylko gdy zaznczone jest pole Report Auditing & Shadowing.

•

Report Security Settings – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
parametry definiowane przy użyciu Security Settings.

•

Report Content-Aware Rules - zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
reguły Content-Aware Rules, które zostały zdefiniowane dla protokołów (patrz
“Content-Aware Rules for Protocols”).

•

Report Protocols White List – zaznacz tę flagę aby dołączyć informacje dotyczące
białej listy urządzeń (patrz “Managing Protocols White List”).

Ten raport zawsze zawiera informacje dotyczące zainstalowanego certyfiaktu DeviceLock
Certificate. Ponadto wyświetla on zawsze, kiedy parametr Use Group Policy jest włączony
w Service Options.

Report PnP Devices
Wtyczka Report PnP Devices generuje raport wyświetlający urządzenia USB, FireWire oraz
PCMCIA aktualnie podłączone do komputerów w sieci i te, które zostały podłączone.
Informacja: W celu pobrania urządzeń PnP z komputerów Windows Vista/Server 2008 należy
zezwolić na zdalny dostęp do interfejsu PnP na tych komputerach. Można to wykonać modyfikując
polisy tak jak opisano to w tym artykule: support.microsoft.com/kb/947040.
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Kolumny zdefiniowane są następująco:
•

Description – opis urządzenia udostępniony przez jego producenta.

•

Device Information – dodatkowe informacje dotyczące urządzenia udostępnione
przez jego producenta.

•

Connected to – interfejs do którego podłączone jest urządzenie (USB, FireWire lub
PCMCIA).

•

Class – klasa urządzenia udostępniona przez system Windows.

•

Class description – opis urządzenia udostępniony przez system Windows.

•

Present – wskazuje czy urządzenie jest aktualnie podłączone lub nie (Yes lub No).

•

DeviceID – unikalny łańcuch identyfikujący urządzenia udostępniany przez jego
producenta.

•

Driver – nazwa sterownika kontrolującego to urządzenie.

Można dodać raportowane urządzenia USB do bazy USB Devices Database przy użyciu menu
kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy.
Przed użyciem tej wtyczki należy zaznaczyć informacje, które mają być zapisywane w
raportach. Można to wykonać klikając przycisk Settings znajdujący się poniżej listy wtyczek
w oknie Scan Network (patrz “Wybór wtyczek”).

•

Report Connected Devices Only – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane
były tylko te urządzenia które są aktualnie podłączone do komputera. W przeciwnym
wypadku widoczne będą wszystkie urządzenia, które kiedykolwiek były podłączone
do komputera.

•

Report FireWire Devices – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
urządzenia które są podłączone do portu FireWire.

•

Report PCMCIA Devices – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
urządzenia podłączone do slotu PCMCIA.

•

Report USB Devices – zaznacz tę flagę aby w raportach zapisywane były
urządzenia podłączone do portu USB.
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Set Service Settings
Wtyczka Set Service Setting odczytuje polisy (ustawienia, uprawnienia, reguły audytu oraz
shadowingu) z zewnętrznego pliku XML i rozsyła je na usługi DeviceLock Services w sieci.
Informacja: Tylko ustawienia zdefiniowane w pliku polisy stosowane są na komputerach klienckich.
Wszystkie ustawienia polisy posiadające stan Not Configured są ignorowane przez komputery
klienckie.

Przed użyciem tej wtyczki należy zdefiniować ustawienia, uprawnienia i/lub reguły audytu,
które mają zostać rozesłane. Można to wykonać klikając przycisk Settings znajdujący się
poniżej listy wtyczek w oknie Scan Network (patrz “Wybór wtyczek”).

Na początku należy przygotować polisy do rozesłania.
Jeśli nie ma plików na liście można utworzyć pusty plik klikając przycisk New lub dodać plik
klikając przycisk Add.
Następnie należy zaznaczyć plik na liście i kliknąć przycisk Edit aby otworzyć DeviceLock
Service Settings Editor. DeviceLock Service Settings Editor jest używany do tworzenia i
modyfikowania zewnętrznych plików XML odnośnie ustawień, uprawnień, reguł audytu oraz
shadowingu dla usługi DeviceLock Service. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy
kliknąć ten odsyłacz “DeviceLock Service Settings Editor.”
Po zakończeniu modyfikowania polisy zaznacz jej plik zaznaczając pole wyboru obok nazwy
pliku na liście. Następnie kliknij przycisk OK aby zamknąć okno konfiguracyjne.

Shadow Log Viewer
Wtyczka Shadow Log Viewer pobiera raporty shadowingu z usługi DeviceLock Service.
Użyj menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawego przycisku myszy aby uzyskać
dostęp do wszystkich funkcji wtyczkek.
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W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Shadow Log Viewer
(Service).”

Uninstall Service
Wtyczka Uninstall Service usuwa usługę DeviceLock Service oraz wszystkie jej ustawienia i
komponenty z komputerów.
Jeśli użytkownik wykorzystany przez DeviceLock Enterprise Manager do łączenia z
komputerem nie posiada pełnego dostępu administracyjnego do usługi DeviceLock Service,
wtyczka nie będzie mogła usunąć usługi.
Podobnie jak bład, który miał miejsce gdy użytkownik nie posiada uprawnień lokalnego
administratora na komputerze na którym uruchomiona jest usługa DeviceLock Service.

Open / Save / Export
DeviceLock Enterprise Manager może przechowywać wszystkie informacje pobrane z
wtyczek.
Dane zapisywane są w zewnętrznych plikach i są gotowe do załadowania przez menadżer
DeviceLock Enterprise Manager na żądanie.
Dostępne są trzy metody zapisu i ładowania danych:
1. Najbardziej wygodną metodą przechowywania pobranych informacji jest zapisanie
ich jako projektu. Podczas zapisu danych jako projektu, DeviceLock Enterprise
Manager zapisuje każde aktywne okno wtyczki jako osobny plik posiadający własny
format i umieszcza ten plik w katalogu Project.
Nazwy plików projektu generowane są automatycznie i zależą od nazw wtyczek oraz
daty i czasu uruchomienia skanowania.
Aby zapisać dane jako projekt można wybrać opcję Save Project w menu File lub
kliknąć odpowiedni przycisk na głównym pasku narzędzi.
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Aby załadować wcześniej zapisane projekty można wybrać opcję Open Project z
menu File.
Okno Open Project posiada swój własny pasek narzędzi oraz menu kontekstowe
dostępne po kliknięciu prawego przycisku myszy.
Można grupować zapisane projekty według daty kiedy były one skanowane oraz
według typu informacji które one zawierają. Wybierz opcję Group by Plug-ins lub
Group by Date z menu kontekstowego lub kliknij odpowiednie przyciski na pasku
narzędzi projektu.
Aby otworzyć zapisany projekt należy go wybrać z listy i kliknąć przycisk Open
Project na pasku narzędzi projektu. Przy użyciu przycisków Ctrl i/lub Shift można
zaznaczyć i otworzyć wiele projektów jednocześnie.
2. Inną metodą zapisu pobranych informacji w formacie menadżera DeviceLock
Enterprise Manager jest wybranie opcji Save As z menu File. Pozwala to na
zapisanie pliku typu ANM w dowolnym miejscu na dysku twardym lub innym nośniku
z dowolną nazwą.
Aby załadować wcześniej zapisane pliki można wybrać opcję Open z menu File lub
kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Konieczne będzie określenie pliku do
otwarcia. Można załadować tylko pliku typu ANM.
3. Jeżeli konieczne jest przekazanie pobranych informacji do aplikacji innego
producenta można je wyeksportować do zewnętrznego pliku a następnie
zaimportować w tej aplikacji. Aby wyeksportować dane do zewnętrznego pliku należy
wybrać opcję Save As z menu File a następnie wybrać typ pliku z sekcji Save as
type. DeviceLock Enterprise Manager obsługuje eksportowanie do formatu programu
MS Excel (jeżeli nie jest on zainstalowany na lokalnym komputerze) oraz do
formatów plików tekstowych - Tab Delimited (TXT) oraz Comma Delimited (CSV).
Po wyeksportowaniu informacji do zewnętrznego pliku nie będzie można załadować
ich ponownie w menadżerze DeviceLock Enterprise Manager ponieważ menadżer
DeviceLock Enterprise Manager może otwierać i ładować tylko pliki w swoim
formacie. Jednakże zdolność eksportowania do plików zewnętrznych jest przydatna
podczas wymiany danych pomiędzy menadżerem DeviceLock Enterprise Manager
oraz innymi aplikacjami.

Porównywanie danych
DeviceLock Enterprise Manager pozwala na śledzenie zmian na komputerach sieciowych
poprzez porównywanie dwóch zapisanych wcześniej projektów.
DeviceLock Enterprise Manager udostępnia bardzo użyteczny i intuicyjny kreator do
porównywania dwóch plików ANM. Aby otworzyć ten kreator należy wybrać opcję Compare
z menu File.
Dostępne są trzy proste kroki umożliwiające porównanie dwóch plików przy użyciu Compare
Wizard:
1. Pierwszym krokiem jest wybranie plików do porównania.
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Należy wybrać pierwszy plik a następnie wybrać drugi plik klikając przycisk ….
Należy zauważyć, że porównywać można tylko pliki tego samego typu. Na przykład:
nie można porównywać informacji pobranych od wtyczki Report Permissions/Auditing
z informacjami pobranymi od wtyczki Report PnP Devices.
Po wybraniu dwóch plików należy kliknąć przycisk Next aby przejść na kolejną
stronę kreatora.
2.

Kolejnym krokiem jest wybranie kolum które mają zostać dołączone do procesu

porównywania.
264

DeviceLock Enterprise Manager

DeviceLock Enterprise Manager porównuje tylko te kolumny, które zostały wybrane.
Jeżeli konieczne jest wykluczenie jednej kolumny z procesu porównywania należy
przenieść ją z listy Included columns na listę Excluded columns. Wykluczone
kolumny będą widoczne w wynikach porównywania, lecz ich wartości są ignorowane i
nie mają wpływu na wynik porównania.
Domyślnie wynik porównania zawiera tylko wpisy, które są różne w dwóch
porównywanych plikach. Aby przejrzeć wszystkie wpisy (także niezmienione wpisy)
można usunąć zaznaczenie z flagi Show changes only.
Aby dołączyć nazwy domen sieciowych do procesu porównywania można usunąć
zaznaczenie z flagi Ignore domains. Gdy flaga Ignore domains jest zaznaczona,
DeviceLock Enterprise Manager ignoruje domeny i porównuje tylko komputery oraz
informacje, które zawierają te komputery.
3. Trzecim i ostatnim krokiem jest rozpoczęcie procesu porównywania. Należy kliknąć
przycisk Finish aby porównać dwa wybrane pliki.
DeviceLock Enterprise Manager wyświetli wynik prównania w osobnym oknie w
formie drzewa odpowiadającej wyświetlaniu informacji pobranych od wtyczki.

Porównanie jest proste i efektywne:
1. Jeżeli flaga Ignore domains nie jest zaznaczona, program zlicza domeny sieciowe w
dwóch wybranych plikach i usiłuje znaleźć każdą domenę w obu plikach.
Jeżeli domena istnieje w starszym pliku lecz nie istnieje w aktualnym pliku,
DeviceLock Enterprise Manager umieszcza brakującą domenę (wraz z wszystkimi
komputerami zawierającymi tę domenę oraz informacjami o tych komputerach) w
wyniku porównania a następnie zapisuje wszystkie te wpisy na czerwono.
Jeżeli domena nie istnieje w starszym pliku lecz istnieje w aktualnym pliku,
DeviceLock Enterprise Manager umieszcza brakującą domenę (wraz z wszystkimi
komputerami zawierającymi tę domenę oraz informacjami o tych komputerach) w
wyniku porównania a następnie zapisuje wszystkie te wpisy na zielono.
Jeżeli domena istnieje w obu plikach, DeviceLock Enterprise Manager zlicza wszystkie
komputery, które zawiera domena (patrz niżej).
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2. Jeżeli flaga Ignore domains jest zaznaczona, DeviceLock Enterprise Manager
ignoruje domeny i zlicza wszystkie komputery w dwóch wybranych plikach oraz
usiłuje znaleźć każdy komputer w obu plikach.
Jeżeli komputer istnieje w starszym pliku lecz nie istnieje w aktualnym pliku,
DeviceLock Enterprise Manager umieszcza brakujący komputer wraz z wszystkimi
informacjami które on zawiera w wyniku porównania i zapisuje wszystkie te wpisy na
czerwono.
Jeżeli komputer nie istnieje w starszym pliku lecz istnieje w aktualnym pliku,
DeviceLock Enterprise Manager umieszcza brakujący komputer wraz z wszystkimi
informacjami które on zawiera w wyniku porównania i zapisuje wszystkie te wpisy na
zielono.
Jeżeli komputer istnieje w obu plikach, DeviceLock Enterprise Manager zlicza
wszystkie informacje, które on zawiera (patrz niżej).
3. DeviceLock Enterprise Manager wylicza wszystkie informacje dla komputera oraz
usiłuje znaleźć każdy wpis w obu plikach.
Jeżeli wpis istnieje w starszym pliku lecz nie istnieje w aktualnym pliku, DeviceLock
Enterprise Manager umieszcza brakujący wpis w wyniku porównania i zapisuje go na
czerwono.
Jeżeli wpis nie istnieje w starszym pliku lecz istnieje w aktualnym pliku, DeviceLock
Enterprise Manager umieszcza brakujący wpis w wyniku porównania i zapisuje go na
zielono.
Jeżeli wpis istnieje w obu plikach, DeviceLock Enterprise Manager rozpoczyna proces
porównywania każdej kolumny dla tego wpisu:
•

Jeżeli wartości kolumn dla starszego i aktualnego pliku są różne, DeviceLock
Enterprise Manager umieszcza oba wpisy w wyniku porównania. Wpis
aktualnego pliku pojawia się zaraz po wpisie ze starszego pliku.
Kolumna należąca do starszego wpisu jest oznaczana na czerwono. Kolumna
należąca do aktualnego wpisu jest oznaczana na zielono. Wszystkie
wykluczone kolumny oraz kolumny o równych wartościach nie są zaznaczane i
są zapisywane domyślnym kolorem.

•

Jeżeli wszystkie kolumny wpisów dla obu plików zawierają takie same
wartości, DeviceLock Enterprise Manager pomija ten wpis (flaga Show
changes only jest zaznaczona) lub umieszcza ten wpis w wyniku porównania
i zapisuje go domyślnym kolorem (flaga Show changes only nie jest
zaznaczona).
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Aby porównać dwa pliki które zostały
zapisane jako projekt należy użyć specjalnej
funkcji okna Open Project.
Wybierz opcję Open Project z menu File,
zaznacz dwa projekty do porównania (użyj
przycisków Ctrl i/lub Shift aby zaznaczyć
dwa projekty jednocześnie) a następnie
wybierz opcję Compare z menu
kontekstowego lub kliknij odpowiedni
przycisk na pasku narzędzi projektu.
Można wybrać tylko dwa projkety i oba
muszą być tego samego typu.

DeviceLock Enterprise Manager
udostępnia dwa przyciski na pasku narzędzi Compare, które pomagają w prostej
nawigacji pomiędzy wynikami porównania. Kliknij przycisk < aby zaznaczyć
poprzedni wpis wyniku porównania zawierający zmiany. Kliknij przycisk > aby
zaznaczyć kolejny wpis wyniku porównania zawierający zmiany.
Można również zapisać wynik porównania w
zewnętrznym pliku ANM lub wyeksportować go do pliku
MS Excel lub pliku tekstowego (TXT i CSV). Wybierz
opcję Save As z menu File lub kliknij odpowiedni
przycisk na pasku narzędzi w celu zapisania lub wyeksportowania wyniku porównania.
Podobnie jak w przypadku każdego innego pliku menadżera DeviceLock Enterprise Manager
plik zawierający zapisany wynik porównania można otworzyć i załadować w DeviceLock
Enterprise Manager. Aby załadować zapisany wcześniej wynik porównania można wybrać
opcję Open z menu File lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Konieczne
będzie określenie pliku do otwarcia. Można załadować tylko pliki typu ANM.

Filtrowanie danych
DeviceLock Enterprise Manager oferuje bardzo złożone
filtrowanie danych umożliwiające skanowanie lub porównywanie
wyników tylko tych danych które spełniają specyficzne warunki.
Aby otworzyć okno Filter Data można wybrać opcję Filter z
menu View lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi.
Informacja: Aby można było użyć filtrowania danych aktywne musi
być okno skanowania lub okno z wynikami porównania.
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•

Kolumna Field zawiera wszystkie pola dostępne w wynikach skanowania lub
porównania które można filtrować. Można zdefiniować funkcję logiczną AND-OR dla
każdego pola oddzielnie:
AND – zawiera tylko te wpisy, które są zgodne ze wszystkimi zdefiniowanymi
warunkami. Na przykład: Process = “explorer.exe” AND PID = 3764 pobiera
wszystkie dane gdzie Process to “explorer.exe” oraz PID to 3764. Nie dotyczy to
danych gdzie Process to “explorer.exe” oraz PID to nie 3764 lub gdzie PID to 3764
lecz Process to nie “explorer.exe”.
OR – zawiera wszystkie wpisy, które są zgodne z przynajmniej jednym warunkiem.
Na przykład: Process = “explorer.exe” OR PID = 3764 pobiera wszystkie dane
spełniające jeden lub dwa warunki, gdzie Process = “explorer.exe” (niezależnie od
wartości PID) lub gdzie PID to 3764 (niezależnie od wartości Process).

•

Kolumna Condition zawiera listę logicznych operacji, które mogą być wykonywane
na wybranym polu. Można wybrać tylko jedną logiczną operację dla każdego pola.
DeviceLock Enterprise Manager obsługuje dwie grupy logicznych operacji dla danych
string data oraz non-string data.
Operacje logiczne, które mogą być wykonywane na danych string data (target string
będzie zdefiniowanym łańcuchem np: “Explorer.exe”):
•
•
•
•
•
•

Is (exactly) – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające
łańcuch, który jest identyczny co łańcuch docelowy.
Includes – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające łańcuchy,
które posiadają zdefiniowany łańcuch docelowy.
Is not – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające łańcuch,
który jest inny niż łańcuch docelowy.
Not includes – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające
łańcuch, który nie zawiera łańcucha docelowego.
Empty – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające puste
łańcuchy.
Not Empty – zaznaczane są tylko dane posiadające pola zawierające
łańcuchy, które nie są puste.
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•

Regular expression – zaznaczane są tylko dane posiadające pola
zawierające łańcuchy zgodne z wyrażeniem. Wyrażenie może zawierać maski
(np: “explorer*”).

Aby wykonać wyszukiwanie łańcuchów z uwzględnieniem wielkości znaków (np:
"Explorer.exe" różni się od "explorer.exe") należy zaznaczyć flagę Match case. W
przeciwnym wypadku wielkość liter jest ignorowana (np: "Explorer.exe" oraz
"explorer.exe" są identyczne).
Operacje logiczne, które mogą być wykonywane na danych non-string data:
•
•
•
•
•
•
•

Equal to (=) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola, które są
identyczne ze zdefiniowanymi wartościami (np: PID = 3764).
Greater than (>) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola, które są
większe niż zdefiniowana wartość (np: PID > 4).
Less than (<) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola, które są
mniejsze niż zdefiniowana wartość (np: PID < 4).
Not Equal to (!=) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola które są
różne niż zdefiniowana wartość (np: PID != 0).
Between (in) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola pomiędzy
dwiema zdefiniowanymi wartościami (np: PID pomiędzy 3000-4000).
Not Between (out) – zaznaczane są dane posiadające wartości pola spoza
dwóch zdefiniowanych wartości (np: PID poza 3000-4000).
Regular expression – zaznaczane są dane posiadające wartości pola zgodne
z wyrażeniem. Wyrażenie może zawierać maski (np: 300*).

Jeżeli nie chcesz wykonywać operacji logicznych dla pola należy wybrać opcję Not
defined z listy operacji logicznych.
•

Kolumna Value zawiera argumenty zdefiniowane przez użytkownika. Druga kolumna
Value jest używana tylko wtedy, gdy wybrane zostały operacje logiczne Between
(in) lub Not Between (out). Dla wszystkich innych operacji logicznych wymagana
jest tylko pierwsza kolumna Value.

Po zdefiniowaniu wyrażenia filtrującego należy kliknąć przycisk Apply aby rozpocząć proces
filtrowania.
Wyniki filtrowania można zapisać w zewnętrznym pliku
ANM lub wyeksportować do pliku tekstowego (TXT i
CSV) lub MS Excel. Wybierz opcję Save As z menu
File lub kliknij odpowiedni przycisk na pasku narzędzi aby zapisać lub wyeksportować wyniki
filtrowania.
Podobnie jak w przypadku każdego innego pliku menadżera DeviceLock Enterprise Manager
filtrowane dane mogą być otwierane i ładowane w menadżerze DeviceLock Enterprise
Manager. Aby załadować plik należy wybrać opcję Open w menu File lub kliknąć
odpowiedni przycisk na pasku narzędzi. Następnie należy określic plik, który ma zostać
otwarty. Można załadować tylko pliki, które zostały zapisane wcześniej przez menadżera
DeviceLock Enterprise Manager.
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Content-Aware Rules for Devices (Regular
Profile)
Reguły Content-Aware Rules rozszerzają podstawową funkcjonalność kontroli dostępu do
portów/urządzeń programu DeviceLock dodając wszechstronną ochronę na poziomie plików
dla dokumentów zawierających poufne informacje firmy. Reguły Content-Aware Rules
umożliwiają automatyczną inspekcję zawartości danych kopiowanych na zewnętrzne
urządzenia, wykrywanie zawartości i stosowanie odpowiednich polis pozwalających zapewnić
ochronę.
Dzięki Content-Aware Rules można selektywnie zezwalać lub zabraniać dostępu do
specyficznej zawartości pliku niezależnie od zdefiniowanych uprawnień na poziomie typu
urządzenia. Można również używać reguł Content-Aware Rules do zezwalania lub
zabraniania kopiowania danych shadow zawierających specyficzną zawartość. Reguły
Content-Aware Rules mogą być definiowane per-użytkownik lub per-grupa.
Można skonfigurować reguły Content-Aware Rules do stosowania dla operacji kontroli
dostępu, operacji kopiowania danych shadow lub obu tych operacji.
Poniższy przykład ilustruje zasadę działania reguł Content-Aware Rules.
•

Przykład 1 – Używanie reguł Content-Aware Rules do operacji kontroli
dostępu. Można zezwolić określonym użytkownikom lub grupom na odczyt plików
zawierających frazę “not for distribution” z urządzeń typu Removable, Floppy oraz
CD/DVD i jednocześnie zabronić im zapisu plików zawierających wiecej niż jeden
numer karty kredytowej na urządzenia Removable oraz Floppy devices.

•

Przykład 2 – Używane reguł Content-Aware Rules do operacji shadow copy.
Można zdefiniować że tylko pliki zawierające numery kart kredytowych, numery
Social Security, słowa “Secret”, “Confidential”, “Restricted,” oraz frazy “Top Secret” i
“For Official Use Only” będą kopiowanie jako shadow w celach audytu zabezpieczeń
oraz śledzenia incydentów.

Informacja: Można definiować różne online vs. offline Content-Aware Rules dla tego samego
użytkownika lub grup użytkowników. Online Content-Aware Rules (Regular Profile) stosowane są na
komputerach klienckich pracujących w trybie online. Offline Content-Aware Rules (Offline Profile)
stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie offline. Domyślnie DeviceLock pracuje w
trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera klienckiego. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock należy zapoznać się z sekcją
“DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących metod definiowania offline Content-Aware Rules należy zapoznać się z sekcją “Managing
Offline Content-Aware Rules for Devices.”
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Content-Aware Rules for Access Control Operations
Gdy reguły Content-Aware Rules stosowane są do operacji kontroli dostępu, kontrolują one
operacje odczytu, zapisu i usuwania określonej zawartości. Operacje usuwania i zapisu
kontrolowane są wspólnie.
Content-Aware Rules pozwalają na:
•

Przydzielanie dostępu do odczytu/zapisu dla określonej zawartości pliku gdy dostęp
jest zabroniony na poziomie typu urządzenia.

•

Zabranianie dostępu do odczytu/zapisu do określonej zawartości pliku gdy dostęp
jest przydzielony na poziomie typu urządzenia.

Informacja: DeviceLock może sprawdzać dostęp do urządzeń na dwóch poziomach: interfejsu (port)
oraz typu. Niektóre urządzenia sprawdzane są na obu poziomach, natomiast inne tylko na jednym
poziomie - interfejsu (port) lub typu. Na przykład pamięć USB należy do obu poziomów: interfejsu
(USB) oraz typu (Removable). Reguły Content-Aware Rules pracują tylko podczas sprawdzania
dostępu na poziomie typu (Removable, Floppy, itp.). DeviceLock nie wykonuje sprawdzania dostępu
dla urządzeń USB na poziomie typu jeśli następujące warunki są prawdziwe:
- urządzenie nie jest dodane do listy USB Devices White List, Access control for USB storage
devices jest włączona w Security Settings i użytkownik nie posiada dostępu do typu urządzenia
USB port.
LUB
- urządzenie jest dodane do listy USB Devices White List i pole Control As Type nie jest zaznaczone.

Tabela poniżej zawiera informacje o prawach dostępu, które mogą być zdefiniowane przy
użyciu Content-Aware Rules.
PRAWA DOSTĘPU

OPIS

Generic: Read

Kontroluje czy użytkownik może odczytać zdefiniowaną zawartość z
urządzenia. Stosowane jest do typów urządzeń DVD/CD-ROM, Floppy oraz
Removable.

Generic: Write

Kontroluje czy użytkownik może zapisać zdefiniowaną zawartość na
urządzeniu. Stosowane jest do typów urządzeń Floppy oraz Removable.

Generic: Read,
Write

Kontroluje czy użytkownik może odczytywać i zapisywać zadefiniowaną
zawartość z i na urządzenie. Stosowane jest do typów urządzeń Floppy oraz
Removable.

Encrypted: Read

Kontroluje czy użytkownik może odczytywać zdefiniowaną zawartość z
zaszyfrowanego urządzenia. Stosowane jest tylko do urządzeń typu
Removable.

Encrypted: Write

Kontroluje czy użytkownik może zapisywać zdefiniowaną zawartość na
zaszyfrowanym urządzeniu. Stosowane jest tylko do urządzeń typu
Removable.

Encrypted: Read,
Write

Kontroluje czy użytkownik może odczytywać i zapisywać zdefiniowaną
zawartość z i na zaszyfrowanym urządzeniu. Stosowane jest tylko do
urządzeń typu Removable.
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Informacja: Prawa dostępu typu Generic zdefiniowane dla typu Removable device stosowane są tylko
do urządzeń niezaszyfrowanych. Prawa dostępu typu Encrypted zdefiniowane dla urządzeń typu
Removable device stosowane są tylko do zaszyfrowanych urządzeń. Aby zdefiniować prawa dostępu
dla obu zaszyfrowanych i niezaszyfrowanych urządzeń typu Removable devices należy określić prawa
dostępu typu Generic oraz Encrypted. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
urządzeń, które są rozpoznawane przez DeviceLock Service jako urządzenia zaszyfrowane należy
zapoznać się z sekcją “Szyfrowanie.”

Tabela poniżej obrazuje jak różne uprawnienia device type-level oraz file-level wpływają na
stan uprawnień dla konta użytkownika. Uprawnienia device type-level są uprawnieniami
zdefiniowanymi dla device type. Uprawnienia file-level są uprawnieniami zdefiniowanymi
przez Content-Aware Rules.
FULL ACCESS

NO ACCESS

ALLOW READ/

device type-level

device type-level

DENY WRITE
device type-level

ALLOW READ
file-level

DENY READ
file-level

ALLOW WRITE
file-level

DENY WRITE
file-level

ALLOW READ/

umożliwia odczyt
całej zawartości,
tworzenie, usuwanie
oraz zmienianie
nazwy pustych
folderów i plików zero
byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu całej poza
zdefiniowaną
zawartością, tworzenia
i zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

umożliwia odczyt całej
zawartości, zabrania
tworzenia, usuwania i
zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu do
zdefiniowanej
zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
urządzenia

zabrania dostępu do
odczytu do
zdefiniowanej
zawartości, zabrania
tworzenia, usuwania i
zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

umożliwia zapis całej
zawartości,
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
zapisu do całej poza
zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
zapisu do całej poza
zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
zapisu zdefiniowanej
zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
urządzenia

zabrania dostępu do
zapisu do całej
zawartości, zabrania
tworzenia, usuwania i
zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

umożliwia odczyt i

zabrania dostępu do

umożliwia odczyt całej
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FULL ACCESS

NO ACCESS

ALLOW READ/

device type-level

device type-level

DENY WRITE
device type-level

ALLOW WRITE
file level

DENY READ/
DENY WRITE
file-level

ALLOW READ/
DENY WRITE
file-level

DENY READ/
ALLOW WRITE
file-level

zapis całej
zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

odczytu i zapisu do
całej poza zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0)

zawartości, zabrania
dostępu do zapisu do
całej poza zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu i zapisu do
zdefiniowanej
zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
urządzenia

zabrania dostępu do
odczytu do
zdefiniowanej
zawartości, zabrania
dostępu do całej
zawartości, zabrania
tworzenia, usuwania i
zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

umożliwia odczyt
całej zawartości,
zabrania dostępu do
zapisu do
zdefiniowanej
zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu do całej poza
zdefiniowaną
zawartością, zabrania
dostępu do zapisu do
całej zawartości,
zabrania tworzenia i
zmieniania nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

umożliwia odczyt całej
zawartości, zabrania
dostępu do zapisu do
całej zawartości,
zabrania tworzenia,
usuwania i zmieniania
nazwy pustych folderów
i plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu
zdefiniowanej
zawartości,
umożliwia zapis do
całej zawartości,
umożliwia tworzenie,
usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania dostępu do
odczytu do całej
zawartości, zabrania
dostępu do zapisu do
całej poza zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie i
zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

zabrania odczytu do
zdefiniowanej
zawartości, zabrania
dostępu do zapisu do
całej poza zdefiniowaną
zawartością, umożliwia
tworzenie, usuwanie
oraz zmienianie nazwy
pustych folderów i
plików zero byte (0).

Informacja: Jeśli dla typu urządzenia ustawione jest uprawnienie No Access i występuje reguła
Content-Aware Rule umożliwiająca dostęp do zapisu do okreslonej zawartości dla tego samego typu
urządzenia, uprawnienie Traverse Folder jest przyznawane użytkownikom dla tego typu urządzenia.
Uprawnienie Traverse Folder umożliwia użytkownikowi przechodzenie pomiędzy folderami i
przegladanie plików i folderów znajdujących się w podfolderach nawet jesli uzytkownik nie posiada
uprawnienia Read dla folderów traversed.

Podczas korzystania z reguł Content-Aware Rules należy pamiętać:
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•

Jeśli reguły Content-Aware Rules są zdefiniowane dla urządzeń i
protokołów, całe sprawdzanie dostępu wykonywane jest w jednym wątku.

•

Reguły Content-Aware Rules z ustawieniem Deny mają priorytet nad
regułami z ustawieniem Allow jeśli są stosowane do tych samych
użytkowników lub grup.

•

Gdy użytkownicy próbują nadpisać istniejący plik nowym plikiem do którego
mają zabroniony dostęp do zapisu, stary plik jest usuwany.

•

Gdy użytkownicy próbują modyfikować plik do którego mają zabroniony
dostęp do zapisu, plik jest usuwany.

•

Niebezpieczne usuwanie urządzenia może spowodować uszkodzenie
systemu plików urządzenia oraz danych.

•

Gdy użytkownicy próbują kopiować pliki do których mają zabroniony dostęp
do zapisu, pliki te są tymczasowo widoczne w eksploratorze Windows lub w
innych menadżerach plików. Pliki te nie są dostępne na urządzeniu
docelowym, znajdują się one w pamięci podręcznej i są usuwane z tej
pamięci natychmiast po zakończeniu sprawdzania ich zawartości przez
DeviceLock.

•

Gdy użytkownicy otwierają plik na urządzeniu USB flash drive, modyfikują
go dodając informacje do których mają zabroniony dostęp do zapisu i
nastepnie próbują zapisać zmiany, plik jest usuwany.

•

Sprawdzanie zawartości plików może być czasochłonne. Można bezpiecznie
usunąć urządzenie w trakcie wykonywania tej operacji nawet gdy
kopiowane pliki staną się widoczne w eksploratorze Windows lub innych
menadżerach plików. W tej sytuacji wyświetlony zostanie komunikat błędu
oznaczający że urządzenie jest zajęte.

•

Nowo kopiowane pliki nie mogą być otwierane do odczytu do czasu
zakończena sprawdzania ich zawartości przez program DeviceLock.

•

Sprawdzanie zawartości plików może być czasochłonne. Można definiować
komunikat weryfikacji zawartości wyświetlany użytkownikom podczas
trwania inspekcji zawartości. W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego komunikatu należy zapoznać się z sekcją “Content
verification message” w “Service Options”.

•

Gdy użytkownicy próbują odczytać lub zapisać pliki do których nie mają
dostępu do zapisu lub odczytu, otrzymają oni komunikat z informacją od
modułu DeviceLock Content-Aware, jeśli Content-Aware blocked read or
write message jest włączony w Service Options. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących tych komunikatów należy zapoznać
się z sekcją “Content-Aware blocked read message” oraz “Content-Aware blocked
write message” w “Service Options.”
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Content-Aware Rules for Shadow Copy Operations
Przed rozpoczęciem korzystania z reguł Content-Aware Rules dla operacji shadow copy
należy włączyć shadowing w sekcji Auditing and Shadowing na poziomie typu urządzenia.
Reguły Content-Aware Rules stosowane do operacji shadow copy filtrują shadow copies
plików zapisanych przez użytkownika.
Tabela poniżej zawiera informacje dotyczące uprawnień shadowingu które można
zdefiniować w regułach Content-Aware Rules.
SHADOWING RIGHTS

OPIS

Generic: Write

Kontroluje czy zdefiniowana zawartość jest shadow copied. Stosowana
jest do urządzeń typu Floppy, iPhone, Removable, Palm oraz Windows
Mobile.

Encrypted: Write

Kontroluje czy zdefiniowana zawartość jest shadow copied. Stosowane
jest tylko do urządzeń typu Removable.

Informacja: Uprawnienia generic shadowing zdefiniowane dla urządzeń typu Removable device
stosowane są tylko do niezaszyfrowanych urządzeń. Uprawnienia encrypted shadowing zdefiniowane
dla urządzeń typu Removable stosowane są tylko dla urządzeń zaszyfrowanych. Aby zdefiniować
uprawnienia shadowingu dla zaszyfrowanych i niezaszyfrowanych urządzeń Removable należy
zdefiniować uprawnienia Generic oraz Encrypted shadowing.

Konfiguracja ustawień wykrywania zawartości
Reguły Content-Aware Rules tworzone są w oparciu o grupy zawartości, które umożliwiają
centralne definiowanie typów zawartości dla której przeprowadzana ma być kontrola
dostępu. Content groups definiują kryteria filtrowania zawartości, które będą używane do
wybrou danych do których reguły powinny być stosowane.
Wszystkie content groups są przechowywane w bazie Content Database. Ta sama baza
Content Database używana jest zarówno dla urządzeń i protokołów. Baza Content Database
jest częścią polisy DeviceLock Service i jest również zapisywana w pliku XML wraz z
ustawieniami usługi, które mogą być stworozne przy użyciu konsoli DeviceLock Management
Console, DeviceLock Service Settings Editor oraz DeviceLock Group Policy Manager.
Dostępnych jest wiele typów content groups: File Type Detection groups, Keywords groups,
Pattern groups, Document Properties groups oraz Complex groups. W sekcji znajdującej się
ponizej opisane są te grupy oraz metody z nich korzystania.

File Type Detection Content Groups
Grupy File Type Detection groups używane są do kontroli dostępu do plików w oparciu o
typy plików. Grupy te zawierają definicje typów plików wchodzących w skład tych grup.
Definicja typu pliku składa się z dwóch właściwości: rozszerzenia nazwy pliku (np: DOC)
oraz opisu (np: Microsoft Word document). Podczas stosowania reguły w oparciu o grupę
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File Type Detection group, reguła jest stosowana do wszystkich typów plików wchodzących
w skład grupy.
Definiując reguły w oparciu o grupy File Type Detection groups, można na przykład zezwolić
określonym użytkownikom lub grupom na odczyt dokumentów Worda z urządzeń Floppy
lecz zabronić im zapisu dokumentów Worda na urządzenia Floppy. Można zabronić dostępu
do odczytu dla wszystkich plików wykonywalnych na urządzeniach Removable, DVD/CD ROM oraz Floppy lecz zezwolić na zapis dla wszystkich typów plików. Można również
zdefiniować że tylko dokumenty Word, Excel oraz PDF będą shadow copied.
DeviceLock zawiera 34 predefiniowane (wbudowane) grupy File Type Detection, które
można użyć do zdefiniowania żądanej konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy.
Można użyć wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty)
lub utworzyć własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY WYKRYWANIA TYPU PLIKU
Archives
Audio, Video & Flash
BlackBerry
Common Object File Format (COFF)
Database
Executable
Fax Documents
FileMaker Pro
Fonts
Help Files
Images, CAD & Drawing
Lotus SmartSuite
MS Access
MS Excel
MS InfoPath
MS Money
MS OneNote

MS Outlook & Outlook Express
MS PowerPoint
MS Project
MS Publisher
MS Visio
MS Windows Installer
MS Windows Memory Dump
MS Word
MS Works
OpenOffice, StarOffice, OpenDocument, etc.
PDF, PostScriipt, & XPS Documents
QuickBooks, Quicken, TurboTax & etc.
Rich Text Format
Security Certificates
Text, HTML & XML
Virtual Machines
WordPerfect Office

Informacja: Content-Aware Rules obsługują formaty Word To Go, Sheet To Go oraz Slideshow To Go
dla urządzeń Palm. Format Word To Go jest dołączony do programu MS Word oraz Rich Text Format
built-in content groups, format Sheet To Go jest dołączony do programu MS Excel built-in content
group, natomiast format Slideshow To Go format jest dołączony do programu MS PowerPoint built-in
content group.
Pliki Microsoft Word lub Rich Text Format (RTF), pliki Excel oraz PowerPoint mogą być przesyłane na
urządzenie Palm przy użyciu aplikacji Documents To Go. Aplikacja Documents To Go konwertuje te
pliki na specjalne formaty: pliki Word oraz RTF są konwertowane na format Word To Go, pliki Excel są
konwertowane na format Sheet To Go, natomiast pliki PowerPoint są konwertowane na format
Slideshow To Go. Skonwertowane pliki są automatycznie pobierane na urządzenie Palm podczas
synchronizacji.
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Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać definicje typu plików które są dołączone do wbudowanych grup File
Type Detection lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących
metod przeglądania wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Viewing Built-in
Content Groups.”

Tworzenie niestandardowych grup File Type Detection Groups
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
DeviceLock nie spełniają wymagań. Niestandardowe grupy File Type Detection content
groups umożliwiają zdefiniowanie dowolnych typów plików, które mają się znaleźć w tej
samej grupie w celu lepszego spełnienia indywidualnych wymagań biznesowych.
Na przykład przypuśćmy, że chcesz przydzielić dostęp określonym użytkownikom do
dokumentów Word, Excel, PDF oraz plików graficznych. Aby to wykonać należy utworzyć
nową grupę File Type Detection content group reprezentującą te content types
dokumentów. Następnie należy zdefiniować regułę w oparciu o tą niestandardową grupę
content group.
Aby utworzyć niestandardową grupę File Type Detection group należy:
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
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4. W panelu na górze okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
kliknąć listę rozwijalną obok Add Group, a następnie kliknąć File Type Detection.
Wyświelone zostanie okno Add File Type Detection Group.

5. W panelu po lewej okna Add File Type Detection Group w sekcji Content group,
podać nazwę nowej grupy w polu Name.
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6. W panelu po prawej okna Add File Type Detection Group w sekcji Available
Content, zaznaczyć dowolny typ pliku, który chcesz dodać do nowej grupy
zawartości, a następnie kliknąć przycisk pojedynczej strzałki znajdujący się po lewej
.
Możba wybrać wiele typów plików przytrzymując przycisk SHIFT lub przycisk CTRL
podczas klikania na nich.
Aby usunąć pojedyncze typy plików z grupy zawartości należy użyć przycisku
pojedynczej strzałki znajdującego się po lewej
. Aby dodać lub usunąć wszystkie
dostępne typy plików do lub z grupy zawartości w tym samym czasie należy użyć
przyciska pojedynczej strzałki po lewej stronie
lub dwukrotnie kliknąć przycisk
.
podwójnej strzałki znajdującej się po lewej stronie
Informacja: Można wyszukać dostępną bazę danych zawartości w poszukiwaniu określonych
typów plików według rozszerzenia lub opisu. Można użyć masek takich jak gwiazdka (*) oraz
znak zapytania (?) do wyszukiwania określonych grup typów pliku. Aby znaleźć określony typ
pliku lub grupę w sekcji Available Content należy podać rozszerzenie lub opis z lub bez
maski w polu wyszukiwania a następnie kliknąć przycisk Find. Aby odfiltrować typy plików
należy kliknąć przycisk Filter. Aby usunąc filtr należy użyć pustego łańcucha.
Gwiazdka (*) zastępuje nieograniczoną liczbę znaków. Znak zapytania (?) zastępuje
pojedynczy znak. Można użyć masek w dowolnej pozycji i w dowolnej ilości.

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno Add File Type Detection Group.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Keywords Content Groups
Grupy słów kluczowych używane są do kontroli dostępu do plików w oparciu o wystąpienia
określonych słów lub fraz w dokumencie.
Definiując reguły w oparciu o grupy Keywords można na przykład zezwolić na dostęp do
odczytu do wszystkich dokumentów zawierających frazy “Top Secret” oraz “For Official Use
Only” z urządzeń Removable, Floppy oraz DVD/CD-ROM lecz zabronić dostępu do zapisu
tym samym urządzeniom dla tych dokumentów. Można również zdefiniować że tylko
dokumenty zawierające frazy “Top Secret” oraz “For Official Use Only” będą shadow copied.
DeviceLock zawiera 68 predefiniowanych (wbudowanych) grup Keywords które można użyć
do zdefiniowania żądanych konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy. Można użyć
wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty) lub utworzyć
własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY SŁÓW KLUCZOWYCH
Acquisition
Admission Discharge
Adult Keywords
American Address

HIPAA NDC Routes
Illegal Drugs
Java Source Code
Medical Diagnosis
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WBUDOWANE GRUPY SŁÓW KLUCZOWYCH
American Name
Bank ABA
Bank ACNT
Bank STMT
Board Meeting
C# Source Code
C/C++ Source Code
COBOL Source Code
Common Disease
Common Medical Terms
Compensation and Benefits
Compliance Report
Confidential
Credit Report
Discontent
Driver’s License
Employer Identification Number
Ethnicity
Executive Job Searches
Financial Report
Financial Statements
Gambling
Grades
HCFA (CMS) 1500 Form
HIPAA - Diseases
HIPAA HCPCS
HIPAA ICD9
HIPAA NDC Classes
HIPAA NDC Dosages
HIPAA NDC Listing

Medical Record Numbers
MEMO
Network Security
Password
PCI GLBA
Perl Source Code
Price List
Pro Earnings
Profanity
Profit Loss
Racism Keywords
Resume
Sales Forecast
Sarbanes-Oxley Sensitive
Security Agencies
Sensitive Disease
Sexual Language
SPAM
Sports
Substance Abuse
Suspicious Activity Report
UBO4 Form
US Birth Date
US Birth Place
US Expiry Date
User Name
VB Source Code
Violence
Weapon Keywords
Wire Transfer

Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać słowa kluczowe które są dołączone do wbudowanych grup Keywords
lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących metod przeglądania
wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Viewing Built-in Content Groups.”

Tworzenie niestandardowych grup Keywords
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
DeviceLock nie spełniają wymagań. Grupy niestandardowe Keywords umożliwiają
definiowanie dowolnych słów kluczowych w tej samej grupie w celu lepszego spełnienia
wymagań.
Aby utworzyć niestandardową grupę Keywords należy:
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
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a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W panelu na górze okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
kliknąć listę rozwijalną obok Add Group, a następnie kliknąć Keywords.
Wyświetlone zostanie okno Add Keywords Group.

281

Content-Aware Rules for Devices (Regular Profile)

5.

W oknie Add Keywords Group należy wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

Condition:

Określ warunki zwalniania reguł związanych z tą grupą. Aby to
wykonać na liście Condition należy kliknąć jedną z następujących
opcji:
•

Match any keyword(s) oznacza że reguła skojarzona z tą
grupą jest aktywowana każdorazowo gdy znalezione zostaną
dowolne zdefiniowane słowa kluczowe w danych tekstowych.

•

Match all keyword(s) oznacza że reguła skojarzona z tą
grupą jest aktywowana każdorazowo gdy znalezione zostaną
wszystkie słowa kluczowe w danych tekstowych.

•

Only when combined score exceeds threshold oznacza że
reguła skojarzoną z tą grupą jest aktywowana każdorazowo gdy
całkowita liczba wystąpień wszystkich znalezionych słów
kluczowych w danych tekstowych przekracza prób wystąpień
słów kluczowych.

Threshold

Określ próg liczby wystąpień słów kluczowych. Ta liczba może być z
zakresu od 0 do 65535. Ta cecha wymaga wartości jeśli zaznaczono
opcję Only when combined score exceeds threshold.

Keywords

Określ słowa lub frazy, które muszą wystąpić w danych tekstowych.
Dwukrotnie kliknij Keywords aby podać to słowo kluczowe lub frazę.

Case
Sensitive

Określa rozróżnianie wielkości znaków dla słów kluczowych. Zaznacz
pole Case Sensitive aby określić rozróżnianie wielkości znaków słów
kluczowych (na przykład słowa “test” oraz “Test” będą traktowane jako
różne słowa kluczowe.). Usuń zaznaczenie z pola Case Sensitive aby
wyłączyć rozróżnianie wielkości znaków słów kluczowych (na przykład
słowa “test” oraz “Test” będą traktowane jako to samo słowo).

Whole Word

Określa opcje zgodności słów kluczowych. Zaznacz pole Whole Word
aby wybrać opcję dokładnej zgodności (umożliwia znalezienie
identycznego słowa kluczowego). Usuń zaznaczenie z pola Whole
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UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO
Word aby wybrać szerszą zgodność (umożliwia znalezienie wszystkich
gramatycznych rodzajów słowa kluczowego).

Weight

Określa stopień ważności dla każdego słowa kluczowego lub frazy.
Weight jest używana do zliczania liczby wystąpień określonych słów
kluczowych w danych tekstowych. Ta cecha wymaga wartości jeśli
zaznaczono opcję Only when combined score exceeds threshold.
Dostępne wartości: Heavy, Above Normal, Normal (domyślna
wartość), Below Normal, Light.
Te wartości są interpretowane następująco:
Heavy weight oznacza że każde wystąpienie słowa kluczowego jest
zliczane jako trzy wystąpienia. Ta wartość jest najwyższa.
Above Normal weight oznacza że każde wystąpienie słowa
kluczowego jest zliczne jako dwa wystąpienia.
Normal weight oznacza że każde wystąpienie słowa kluczowego jest
zliczane jako jedno wystąpienie.
Below Normal weight oznacza że każde dwa wystąpienia słowa
kluczowego są zliczane jako jedno wystąpienie.
Light weight oznacza że każde trzy wystąpienia słowa kluczowego są
zliczane jako jedno wystąpienie. Ta wartość jest najniższa.

Add

Określa słowa kluczowe i frazy. Kliknij Add aby podać słowo kluczowe
lub frazę.

Delete

Usuwa słowo kluczowe. W tym celu należy zaznaczyć słowo kluczowe
które ma zostać usunięte a następnie kliknąć przycisk Delete. Można
zaznaczyć wiele słów kluczowych przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.

Load

Importuje listę słów kluczowych z pliku tekstowego.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Keywords Group.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Pattern Content Groups
Grupy wzorców umożliwiają kontrolowanie dostępu do plików tekstowych przy użyciu
wzorców tekstowych opisanych przez wyrażenia regularne w języku Perl. Wzorce zapewniają
elastyczną oraz wszechstronną metodę automatycznego wykrywania potencjalnie wrażliwej
zawartości (na przykład, numery kart kredytowych, numery usług społecznościowych,
adresy e-mail oraz numery telefonów) w dokumentach.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tworzenia i korzystania z wyrażeń
regularnych w języku Perl należy zapoznać się z sekcją Perl regular expressions quick start
tutorial oraz Perl regular expressions tutorial.
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Definiując reguły w oparciu o grupy wzorców można przykładowo zabronić określonym
użytkownikom lub grupom zapisu dokumentów zawierających numery kart kredytowych na
urządzenia wymienne lub stacje dyskietek. Można również wyłączyć kopiowanie shadow
dokumentów nie zawierających numerów kart kredytowych.
DeviceLock zawiera 39 predefiniowanych (wbudowanych) grup wzorców, których można
użyć do zdefiniowania żądanej konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy. Można
użyć wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty) lub
utworzyć własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY WZORCÓW
ABA Routing Number
BIC (ISO 9362)
BIC (Russian)
Canadian Social Insurance Number
Credit Card Number
Email Address
European VAT Number
GPS Data (RMC String)
IBAN
International Telephone Number
IP Address
ISO Date
MAC Address
Russian address
Russian auto insurance number
Russian bank account number
Russian car numbers
Russian driver’s license number
Russian health insurance number
Russian international passport

Russian motorcycle numbers
Russian passport
Russian pension insurance number
Russian post code
Russian taxpayer identification number
Russian Telephone Number
Russian trailer numbers
Russian vehicle registration document
Time (12/24h)
UK National Insurance Number
UK Phone Number
UK Post Code
UK Tax Code
Uniform Resource Locator (URL)
US Date
US Phone Number
US Social Security Number
US Zip Code
VIN

Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać wzorce wyrażeń regularnych, które są dołączone w wbudowanych
grupach wzorców lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących
metod przeglądania wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Viewing Built-in
Content Groups.”

Tworzenie własnych grup wzorców
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
DeviceLock nie spełniają wymagań. Custom content groups umożliwiają definiowanie
dowolnego wzorca którego będzie można użyć do identyfikacji wrażliwych informacji w
dokumentach.
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Aby utworzyć własną grupę wzorca należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok opcji Add Group, a następnie kliknąć Pattern.
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Wyświetlone zostanie okno Add Pattern Group.

5.

W oknie Add Pattern Group wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

Expression

Określ wzorzec tworząc wyrażenie regularne. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących tworzenia wyrażeń regularnych
w języku Perl należy zapoznać się z sekcją Perl regular expressions
quick start tutorial oraz Perl regular expressions tutorial.

Validate

Sprawdź składnię wyrażenia regularnego.

Validation

Wykonaj aktualne testowanie potencjalnych maszyn zwróconych w
wyniku użycia wyrażenia regularnego. Dostępne są następujące opcje:
No validation (ta opcja jest zaznaczona domyślnie), ABA Routing
Number, Canadian Social Insurance Number, Credit Card
Number (All), Credit Card Number (American Express), Credit
Card Number (Diners Club), Credit Card Number (Diners Club
En Route), Credit Card Number (Discover), Credit Card Number
(JCB), Credit Card Number (Laser), Credit Card Number
(Maestro), Credit Card Number (Master Card), Credit Card
Number (Solo), Credit Card Number (Switch), Credit Card
Number (Visa), Credit Card Number (Visa Electron), Date, Date
(ISO), Email Address, European VAT Number, IBAN, IP
Address, LUHN Checksum, Russian bank account number,
Russian health insurance number, Russian taxpayer
identification number, UK National Insurance Number, UK
Phone Number, UK Post Code, UK Tax Code, URL, US Social
Security Number.

Condition:

Określ warunki zwalniania reguł związanych z tą grupą. Aby to
wykonać na liście Condition należy kliknąć jedną z następujących
opcji:
•

Less than oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
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zwrócona przez wyrażenie regularne jest mniejsza lub równa
zdefiniowanej wartości.
•

Equal to oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne jest równa zdefiniowanej
wartości.

•

Greater than oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne jest większa lub równa
zdefiniowanej wartości.

•

Between oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne mieści się w
zdefiniowanym zakresie.

Advanced

Szybki test wzorca wyrażenia regularnego na przykładowych danych.
Kliknij Advanced aby wyświetlić lub ukryć pole Test sample.

Test sample

Podaj łańcuch testowy i wyświetl wynik. DeviceLock obsługuje
podświetlanie kolorów w czasie rzeczywistym dla wyników testu.
Wszystkie maszyny podświetlane są na zielono, natomiast łańcuchy nie
zgodne z wzorcem podświetlane są na czerwono.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Pattern Group.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Document Properties Content Groups
Grupy Document Properties używane są do kontroli dostępu do plików w oparciu o
właściwości takie jak nazwa pliku, rozmiar itp. Można również użyć grupy Document
Properties content group do kontroli dostępu do dokumentów chronionych za pomocą hasła
oraz archiwów i obrazów tekstowych.
Informacja: Operator logiczny AND jest stosowany do wszystkich właściwości pliku zdefiniowanych w
obrębie grupy Document Properties. Na przykład jeśli chcesz kontrolować dostęp do plików większych
niż 5 megabajtów (MB) oraz dokumentów chronionych za pomocą hasła i archiwów, należy utworzyć
dwie oddzielne grupy Document Properties: jedna grupa dla plików większych niż 5 MB oraz druga
grupa dla dokumentów chronionych za pomocą hasła i archiwów. Jeśli zdefiniujesz te właściwości pliku
w obrębie tej samej grupy Document Properties a następnie utworzysz regułę Content-Aware Rule w
oparciu o tę grupę, reguła ta kontrolowała będzie dokumenty chronione za pomocą hasła oraz archiwa
większe niż 5 MB.

Definiując reguły w oparciu o grupy Document Properties można przykładowo zezwolić na
odczyt wszystkich dokumentów większych niż 1 MB z nośników wymiennych, dyskietek oraz
urządzeń DVD/CD - ROM i zabronić zapisu dokumentów na nośnikach wymiennych i
dyskietkach. Można również zdefiniować że tylko dokumenty których rozmiar przekracza 5
MB będą kopiowane shadow.
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Brak predefiniowanych (wbudowanych) grup Document Properties content groups które
można użyć. Procedura poniżej opisuje metodę tworzenia własnej grupy Document
Properties.
Aby utworzyć grupę Document Properties
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
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4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok opcji Add Group, a następnie kliknąć Document
Properties.
Wyświetlone zostanie okno Add Document Properties Group.

5.

W oknie Add Document Properties Group należy wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

File name

Określ nazwy plików. Można użyć masek takich jak (*) oraz (?).Na
przykład: wpisz *.txt aby zdefiniować wszystkie pliki posiadające
rozszerzenie .txt. Wiele nazw plików należy oddzielić za pomocą
średnika (;), na przykład *.doc; *.docx.
Gwiazdka (*) zastępuje nieograniczoną liczbę znaków. Znak zapytania
(?) zastępuje pojedynczy znak.

Modified

Określ datę/czas ostatniej modyfikacji pliku. Aby to wykonać na liście
Modified kliknij jedną z następujących opcji:
•

Not specified (ta opcja jest zaznaczona domyślnie)

•

Before than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
wcześniejsza niż określona data/czas.

•

After than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
późniejszy niż określona data/czas.

•

Between oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi zawierać
się w określonym zakresie.

•

Not older than oznacza że data/czas modyfikacji pliku nie
może być starszy niż zdefiniowana liczba sekund, minut, dni,
tygodni, miesięcy i lat.

•

Older than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
starsza niż zdefiniowana liczba sekund, minut, dni, tygodni,
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miesięcy i lat.

File size

Określ rozmiar pliku w bajtach, kilobajtach, megabajtach, gigabajtach
lub terabajtach. Aby to wykonać na liście File size kliknij jedną z
następujących opcji:
•

Not specified (ta opcja jest zaznaczona domyślnie)

•

Equal to oznacza że plik musi posiadać rozmiar równy
rozmiarowi który został zdefiniowany.

•

Less than oznacza że plik musi posiadać rozmiar który jest
mniejszy niż zdefiniowany rozmiar.

•

More than oznacza że plik musi posiadać rozmiar który jest
większy niż zdefiniowany rozmiar.

•

Between oznacza że plik musi posiadać rozmiar z zakresu
który został zdefiniowany.

Password
protected

Wykrywa i kontroluje dostępem do chronionych za pomocą hasła
archiwów, plików PDF oraz dokumentów Microsoft Office (.doc, .xls,
.ppt, .docx, .xlsx, .pptx). Po zaznaczeniu pola Password protected
dla grupy Document Properties a następnie utworzeniu reguły ContentAware Rule w oparciu o tę grupę, reguła ta kontrolowała będzie dostęp
do archiwów chronionych za pomocą hasła, plików PDF oraz
dokumentów Microsoft Office. Usuń zaznaczenie z pola Password
protected jeśli nie chcesz wykrywać i kontrolować dostępu do
archiwów chronionych za pomocą hasła, plików PD oraz dokumentów
Microsoft Office. W celu uzyskania informacji dotyczących
obsługiwanych formatów archiwów należy zapoznać się z opisem sekcji
“Inspection of files within archives”.

Text
extraction not
supported

Kontrola dostępu do nieobsługiwanych formatów plików. Po
zaznaczeniu pola Text extraction not supported dla grupy
Document Properties a następnie utworzeniu reguły Content-Aware
Rule w oparciu o tę grupę, reguła ta będzie kontrolowała dostęp do
wszystkich plików w nieobsługiwanym formacie. Wszystkie
obsługiwane formaty plików znajdują się w sekcji “Extending
DeviceLock Functionality with ContentLock and NetworkLock”.

Contains text

Wykrywa i kontroluje dostępem do grafiki w oparciu o to czy zawiera
on tekst. Po zaznaczeniu pola Contains text dla grupy Document
Properties a następnie utworzeniu kompleksowej reguły ContentAware Rule w oparciu o tę grupę oraz wbudowaną grupę Images, CAD
& Drawing content group (File Type Detection) w połączeniu z
operatorem AND, reguła ta sprawdzała będzie czy obsługiwane pliki
obrazów zawierają tekst oraz kontrolowała będzie dostępem do grafiki
tekstowej. Usuń zaznaczenie z pola Contains text jeśli nie chcesz
wykrywać i kontrolować dostępu do grafiki tekstowej. W celu
uzyskania informacji na temat obsługiwanych plików graficznych
należy zapoznać się z opisem sekcji “Text in picture detection”.
Po zaznaczeniu pola Contains text należy określić ilość tekstu którą
musi zawierać grafika. Ilość tekstu jest wyrażana jako procentowa
wartość całkowitego obszaru grafiki. Na przykład: jeśli tekst zajmuje 1
grafiki, ilość tekstu wynosi 50%. Jeśli grafika zawiera tylko tekst to
ilość tekstu wynosi 100%.
Informacja: Opcja Contains text % również stosowana jest do innych
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obsługiwanych formatów plików. W tym przypadku wartość procentowa
oznacza współczynnik rozmiaru tekstu w znakach do rozmiaru pliku w
bajtach.

Accessed by
process

Określ nazwę procesu dostępu do pliku dokumentu. Można użyć masek
takich jak (*) oraz (?).Wiele nazw procesów musi być oddzielone
średnikiem (;), n aprzykład: explorer.exe; notepad.exe.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Document Properties Group.
Nowa grupa zawartości która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Complex Content Groups
Complex groups używają wyrażeń Boolean do wyboru dokumentów dla których wykonywana
ma być kontrola dostępu. Grupy te mogą zawierać dowolną kombinację wbudowanych lub
niestandardowych grup (File Type Detection, Keywords, Pattern oraz Document Properties)
z odsyłaczem do dowolnej liczby standardowych operatorów logicznych. Każda grupa jest
traktowana jako kryterium pojedynczego filtra, które może być dołączone do wyrażenia
Boolean. Przy użyciu wielu content groups można tworzyć kompleksowe filtry do
identyfikacji wrażliwych danych zawartych w dokumentach.
Tabela poniżej zawiera listę operatorów logicznych.
OPERATOR

ZNACZENIE

NOT

Logiczna negacja kryterium filtra

AND

Oba kryteria filtra musz być spełnione

OR

Jedno z kryteriów filtra może zostać zastosowane

Można użyć nawiasów aby zmodyfikować nadrzędność operatorów i wymusić aby pewne
części wyrażenia były testowane w pierwszej kolejności. Zagnieżdżone kryteria w nawiasach
są testowane w kolejności od wewnątrz do zewnątrz. Obsługiwanych jest wiele poziomów
zagnieżdżenia. Żadne ograniczenia nie mają wpływu na kompleksowość lub maksymalną
długość tekstu wyrażenia.
Brak predefiniowanych (wbudowanych) Complex content groups których można by było
użyć. Następujące procedura opisuje metodę tworzenia własnej grupy Complex group.
Aby utworzyć Complex group
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
291

Content-Aware Rules for Devices (Regular Profile)

Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok opcji Add Group, a następnie kliknąć Complex.
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Wyświetlone zostanie okno Add Complex Group.

5. W oknie Add Complex Group należy wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

Add

Dodaj żądaną grupę z bazy Content Database. Aby to wykonać należy
kliknąć przycisk Add w celu otwarcia okna Content Groups. W oknie
Content Groups w sekcji Content Database należy wybrać żądaną
grupę a następnie kliknąć przycisk OK.
Można wybrać wiele grup przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL
podczas klikania na nich.
W celu uzyskania informacji na temat grupy należy zaznaczyć żądaną
grupę a następnie kliknąć View Group.
Dodane grupy pojawią się w kolumnie Criteria w oknie Add Complex
group. Każda dodana grupa jest traktowana jako pojedyncze kryterium
filtra które może zostać dołączone do wyrażenia Boolean.

Insert

Umieszcza grupę z Content Database przed aktualnie wybraną grupą w
kolumnie Criteria. Aby to wykonać należy kliknąć przycisk Insert w
celu otwarcia okna Content Groups. W oknie Content Groups w
sekcji Content Database należy wybrać żądaną grupę a następnie
kliknąć przycisk OK.

View

Wyświetla informacje dotyczące aktualnie wybranej grupy w kolumnie
Criteria.

Delete

Usuwa wybraną grupę z kolumny Criteria.

NOT

Łączy każdą wybraną grupę za pomocą operatora logicznego NOT. Aby
to wykonać należy zaznaczyć żądaną grupę w kolumnie Criteria a
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następnie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w kolumnie Not.

AND/OR

Łączy każdą wybraną grupę za pomocą operatora logicznego AND lub
OR. Aby to wykonać należy zaznaczyć żądaną grupę w kolumnie
Criteria a następnie kliknąć AND lub OR na odpowiedniej liście w
kolumnie AND/OR.

Clear

Usuwa bieżącą listę grup w kolumnie Criteria.

Validate

Testuje wyrażenie. Jeśli wyrażenie zostało zdefiniowane nieprawidłowo
(na przykład, otwarty nawias nie został zamknięty) wyświetlony
zostanie błąd.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Complex Group.
Nowa grupa zawartości która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Przeglądanie wbudowanych grup Content groups
Można przeglądać każdą wbudowaną grupę lecz nie można ich edytować lub usuwać.
Aby wyświetlić wbudowaną grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, wybrać
dowolną wbudowaną grupę do wyświetlenia a następnie kliknąć przycisk View
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Group.

Duplikowanie wbudowanych grup Content groups
Nie można edytować wbudowanych grup lecz można tworzyć i używać ich edytowalne kopie
(duplikaty) w celu spełnienia wymagań organizacji.
Aby zduplikować wbudowaną grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną wbudowaną grupę do duplikacji a następnie kliknąć przycisk
Duplicate.
5. W oknie, które zostanie otwarte, dokonać edycji grupy a następnie kliknąć przycisk
OK.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Edytowanie i usuwanie niestandardowych grup Content Groups
Można modyfikować lub usuwać niestandardowe grupy w dowolnym momencie.
Aby dokonać edycji lub usunąć niestandardową grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
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Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną wbudowaną grupę do edycji lub usunięcia.
5. Kliknąć Edit Group w celu modyfikacji wybranej grupy. W oknie dialogowym, które
zostanie otwarte dokonać żądanych zmian a następnie kliknąć przycisk OK.
- LUB Kliknąć Delete Group lub kliknąć przycisk DELETE w celu usunięcia wybranej grupy.
6. W oknie Content-Aware Rules kliknąć OK lub Apply w celu zastosownia zmian.

Testowanie grup Content Groups
Można przetestować dowolną wbudowaną lub niestandardową grupę w celu sprawdzenia czy
zdefiniowane pliki są z nią zgodne. Dzięki temu testowi można zweryfikować że reguły które
zostały utworzone w oparciu o grupy kontekstowe spełniają wymagania biznesowe.
Aby przetestować grupę kontekstową należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
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3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną grupę do przetestowania a następnie kliknąć przycisk Test
Group.
Można testować tylko jedną grupę jednocześnie.
Wyświetlone zostanie okno Open.
5. W oknie dialogowym Open na liście Look in kliknąć lokalizację zawierającą plik,
który ma zostać użyty do testu zdefiniowanej grupy.
6. Na liście folderów znaleźć i otworzyć folder zawierający plik.
7. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Wyświetlone zostanie pole Result. Jeśli plik jest zgodny ze zdefiniowaną grupą pole
Result zawiera następujący tekst: “Selected file matches with the group.” If the file
does not match with the specified content group, the Result message box contains
the following text: “Selected file does not match with the group.”
Gdy trwa testowanie konsola przestaje odpowiadać (wiesza się)

Zarządzanie Content-Aware Rules
Zarządzanie regułami Content-Aware Rules angażuje następujące zadania:
•

Definiowanie reguł Content-Aware Rules

•

Edytowanie reguł Content-Aware Rules

•

Kopiowanie reguł Content-Aware Rules

•

Eksportowanie i importowanie Content-Aware Rules

•

Usuwanie definiowania reguł Content-Aware Rules

•

Usuwanie reguł Content-Aware Rules

Można zarządzać regułami Content-Aware Rules przy użyciu konsoli DeviceLock
Management Console, DeviceLock Group Policy Manager lub DeviceLock Service Settings
Editor.

Definiowanie reguł Content-Aware Rules
Reguły Content-Aware Rules tworzone są w oparciu o wbudowane lub niestandardowe
grupy. W celu uzyskania szczegółowych informacji o tych grupach należy zapoznać się z
sekcją “Konfiguracja ustawień wykrywania zawartości.”
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Aby zdefiniować regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users kliknąć
przycisk Add.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.
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5. W oknie Select Users or Groups w polu Enter the object names to select podać
nazwy użytkowników lub grup dla których masz zamiar zdefiniować regułę a
następnie kliknąć przycisk OK.
Dodani użytkownicy i grupy wyświetlani są w sekcji Users w lewym dolnym panelu
okna Content-Aware Rules.
Aby usunąć użytkownika lub grupę w lewym dolnym panelu okna Content-Aware
Rules w sekcji Users należy zaznaczyć użytkownika lub grupę a następnie kliknąć
przycisk Delete lub DELETE.
6. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkowników lub grupy dla których chcesz zdefiniować regułę.
Można zaznaczyć wielu użytkowników lub grup przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.
7. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database
zaznaczyć żądaną grupę a następnie kliknąć przycisk Add.
Informacja: Można zdefiniować tylko jedną grupę kontekstową dla reguły Content-Aware
Rule.

Wyświetlone zostanie okno Add Rule.

8. W oknie Add Rule w polu Description podać nazwę reguły Content-Aware Rule.
Domyślnie reguła Content-Aware Rule posiada tę samą nazwę jak zdefiniowana
grupa kontekstowa lecz można podać inną nazwę.
9. W sekcji Applies to określić typ operacji skojarzonej z regułą. Dostępne opcje:
•
•

Permissions: Reguła stosowana będzie do operacji kontroli dostępu.
Shadowing: Reguła stosowana będzie do operacji shadow copy.
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•

Permissions, Shadowing: Reguła stosowana będzie do operacji kontroli
dostępu oraz operacji shadow copy.

10. W sekcji Device Type(s) zaznaczyć odpowiedni typ urządzenia do którego
zastosowana zostanie ta reguła.
Reguły Content-Aware Rules mogą być stosowane do urządzeń DVD/CD-ROM,
Floppy, iPhone, Palm, Removable oraz Windows Mobile.
Po wybraniu wielu typów urządzeń, które posiadają różne uprawnienia dostępu w
sekcji Action(s), okno dialogowe wyświetla tylko te uprawnienia dostępu, które
odnoszą się do wszystkich wybranych typów urządzeń.
11. W sekcji Action(s) określić, które akcje użytkownika są dozwolone lub zabronione
na plikach oraz które akcje użytkownika są zapisywane w raporcie shadow log.
Można wybrać dowolną opcję: Read, Write, Read and Write.
Jeśli reguła stosowana jest do operacji shadow copy lub operacji kontroli dostępu
oraz shadow copy, opcja Read będzie niedostępna. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących uprawnień użytkownika, które mogą być definiowane w
regułach Content-Aware Rules należy zapoznać się z sekcją “Content-Aware Rules for
Access Control Operations” oraz “Content-Aware Rules for Shadow Copy Operations.”
12. Kliknąć przycisk OK.
Utworzona reguła jest wyświetlana w sekcji Rules w lewym dolnym panelu okna
Content-Aware Rules.
13. Kliknąć OK lub Apply w celu zastosowania reguły.
Użytkownicy lub grupy do których stosowane są reguły Content-Aware Rule
wyświetlani są w sekcji Content-Aware Rules w drzewie konsoli. Po wybraniu z
drzewa konsoli użytkownika lub grupy do którego stosowana jest reguła ContentAware Rule w oknie szczegółów można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tej
reguły. Ta informacje zawiera:
•
•

•
•

Description Nazwa reguły. Domyślnie reguła posiada tę samą nazwę jak
zdefiniowana grupa.
Type Typ analizy kontekstowej. Dostępne wartości: File Type Detection,
Keywords, Pattern, Document Properties oraz Complex. File Type
Detection oznacza że rozpoznawanie oraz identyfikacja plików oparta jest o
ich charakterystyczne sygnatury. Keywords oznacza że rozpoznawanie oraz
identyfikacja danych/plików oparta jest o zdefiniowane słowa kluczowe lub
frazy. Pattern oznacza że rozpoznawanie oraz identyfikacja danych/plików
oparta jest o zdefiniowane wzorce tekstowe opisywane przez wyrażenia
regularne w języku Perl. Document Properties oznacza że rozpoznawanie
oraz identyfikacja plików oparta jest o ich właściwości. Complex oznacza że
rozpoznawanie oraz identyfikacja danych/plików oparta jest o zdefiniowaną
zawartość kontekstową opisaną jako wyrażenie Boolean.
Action(s) Pokazuje, które akcje użytkownika są dozwolone lub zabronione na
plikach oraz które akcje użytkownika są zapisywane w raportach Shadow Log.
Applies To Dostępne wartości: Permissions, Shadowing oraz
Permissions, Shadowing. Permissions oznacza że reguła stosowana jest
do operacji kontroli dostępu. Shadowing oznacza że reguła stosowana jest
do operacji shadow copy. Permissions, Shadowing oznacza że reguła
stosowana jest do operacji kontroli dostępu oraz shadow copy.
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•
•

Device Type(s) Typ urządzenia do którego stosowana jest reguła.
Profile Dostępne wartości: Regular oraz Offline. Regular oznacza że reguła
stosowana jest na komputerach klienckich pracujących online. Offline
oznacza że reguła stosowana jest na komputerach pracujących w trybie
offline.
Można definiować różne online vs. offline Content-Aware Rules dla tego
samego użytkownika lub grup użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących metod definiowania offline Content-Aware Rules należy
zapoznać się z sekcją “Managing Offline Content-Aware Rules for Devices.”

Edytowanie reguł Content-Aware Rules
Można modyfikować właściwości reguły Content-Aware Rule takie jak Description, Applies
To, Device Type(s), Actions.
Aby dokonać edycji reguły Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. W sekcji Devices, kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie
kliknąć Manage i wykonać następujące czynności:
a) W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules, w sekcji Users,
zaznaczyć użytkownika lub grupę dla którego wykonana ma zostać edycja
reguły.
Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware
Rules przydzielone do nich w sekcji Rules w dolnym prawym panelu okna
dialogowego.
b) W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules, w sekcji Rules,
zaznaczyć regułę do edycji a następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB Kliknąć prawym przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB W sekcji Devices rozwinąć Content-Aware Rules, a następnie wykonać
następujące czynności:
a) W sekcji Content-Aware Rules, zaznaczyć użytkownika lub grupę dla której
wykonana ma zostać edycja reguły.
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Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware
Rules przydzielone do nich w panelu szczegółów.
b) W panelu szczegółów kliknąć prawym przyciskiem regułę do edycji a
następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć regułę do edycji.
Wyświetlone zostanie okno Edit Rule.
4. W oknie Edit Rule zmodyfikować właściwości reguły według własnych wymagań.
5. Kliknąć OK aby zastosować zmiany.

Kopiowanie reguł Content-Aware Rules
Można wykonać operację kopiuj-wklej, operację kopiuj-wklej lub przeciągnij i upuść w celu
ponownego użycia reguł Content-Aware Rules.
Aby skopiować regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkownika lub grupę do którego kopiowana reguła jest stosowana.
Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware Rules
przydzielone do nich w sekcji Rules w dolnym prawym panelu okna dialogowego.
5. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Rules, kliknąć
prawym przyciskiem regułę do skopiowania a następnie kliknąć Copy lub Cut.
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Skopiowana lub wycięta reguła jest automatycznie kopiowana do schowka.
Można użyć przycisków CTRL+C, CTRL+X oraz CTRL+V w celu skopiowania, wycięcia
i wklejenia reguły. Gdy użyjesz przycisku CTRL+X do wycięcia reguły, reguła zostanie
wycięta tylko po jej wklejeniu.
Aby wykonać operację przeciągnij i upuść należy zaznaczyć regułę i przenieść ją do
użytkownika lub grupy do którego chcesz zastosować skopiowaną regułę.
6. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users kliknąć
przycisk Add.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.
7. W oknie Select Users or Groups w polu Enter the object names to select, podać
nazwę użytkowników lub grup do których chcesz zastosować skopiowaną regułę a
następnie kliknąć OK.
Dodani użytkownicy i grupy wyświetlani są w sekcji Users w lewym dolnym panelu
okna Content-Aware Rules.
8. W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkowników lub grupy do których zastosowana zostanie skopiowana reguła.
Można zaznaczyć wielu użytkowników lub grup przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.
9. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules kliknąć prawym przyciskiem
w panelu Rules a następnie kliknąć Paste.
10. Kliknąć OK lub Apply aby zastosować skopiowaną regułę.

Eksportowanie i importowanie Content-Aware Rules
Można eksportować wszystkie reguły Content-Aware Rules do pliku .cwl który można
importować i używać na innym komputerze. Eksportowanie oraz importowanie może być
również używane jako forma tworzenia kopii zapasowej.
Aby dokonać eksportu reguł Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
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•

•

•

•

•

•

Kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie kliknąć
przycisk Save.
- LUB Zaznaczyć Content-Aware Rules a następnie kliknąc przycisk Save
na
pasku narzędzi.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem dowolnego
użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie kliknąć
przycisk Save.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Save.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, wybrać użytkownika lub grupę do której
stosowana jest reguła a następnie kliknąć Save
na pasku narzędzi.
- LUB Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Rules kliknąć Save.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Save As.
4. W oknie Save As w polu Save in, znaleźć lokalizację gdzie zapisany ma zostać plik
.cwl.
5. W polu File name podać nazwę pliku.
6. Kliknąć Save.
Podczas eksportu reguł zapisywane one są w pliku o rozszerzeniu .cwl.

Aby zaimportować reguły Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

Kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie kliknąć
przycisk Load.
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•

•

•

•

•

- LUB Zaznaczyć Content-Aware Rules a następnie kliknąć przycisk Load
na
pasku narzędzi.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem myszy
dowolnego użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie
kliknąć przycisk Load.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Load.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, wybrać użytkownika lub grupę do której
stosowana jest reguła a następnie kliknąć Load
na pasku narzędzi.
- LUB Right-click Content-Aware Rules, and then click Manage. In the lower-right
pane of the Content-Aware Rules dialog box, under Rules, click Load.

Wyświetlone zostanie okno Open.
4. W oknie Open na liście Look in, kliknąć lokalizację zawierającą plik do
zaimportowania.
5. Na liście folderów znaleźć i otworzyć folder zawierający plik.
6. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Można importować tylko jeden plik .cwl jednocześnie.

Usuwanie definiowania reguł Content-Aware Rules
Jeśli rozyłasz polisy DeviceLock przy użyciu DeviceLock Group Policy Manager lub
DeviceLock Service Settings Editor w niektórych sytuacjach możesz chcieć zabronić
stosowania reguł Content-Aware Rules do określonych grup komputerów klienckich. W tym
celu należy zwrócić poprzednio zdefiniowane reguły Content-Aware Rules do stanu nie
skonfigurowanego. Wszystkie niezdefiniowane ustawienia DeviceLock są ignorowane przez
komputery klienckie.
Aby usunąć definiowanie reguł Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W dzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy DeviceLock Settings
lub DeviceLock Service a następnie kliknąć Load Service Settings aby
otworzyć plik XML ze zdefiniowanymi polisami DeviceLock.
c) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
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2. Rozwinąć Devices.
3. W sekcji Devices, kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie
kliknąć Undefine.

Usuwanie reguł Content-Aware Rules
Można usuwać indywidualne reguły Content-Aware Rules gdy nie są one już potrzebne.
Aby usunąć regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Devices.
3. Z poziomu Devices należy:
•

•

•

Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem myszy
użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie kliknąć
przycisk Delete user.
Po usunięciu użytkownika lub grupy, reguła związana z tym użytkownikiem lub
grupą jest usuwana automatycznie.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę związaną z tym użytkownikiem lub grupą a następnie
kliknąć przycisk Delete.
- LUB Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage. W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Users, zaznaczyć użytkownika lub grupę do której reguła zostanie
zastosowana. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Rules, zaznaczyć regułę a następnie kliknąć przycisk Delete lub
kliknąć prawym przyciskiem myszy regułę a następnie kliknąć Delete.
Można wybrać wiele reguł do usunięcia przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL
podczas klikania na nich.
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Content-Aware Rules for Protocols (Regular
Profile)
Reguły Content-Aware Rules rozszerzają funkcjonalność kontroli dostępu do protokołów
programu DeviceLock dodając wszechstronną ochronę typu content-level danych
korporacyjnych zawierających poufne informacje firmy. Reguły Content-Aware Rules
umożliwiają automatyczną inspekcję zawartości danych/plików przesyłanych przez sieć,
wykrywanie cennych danych i nadzorowanie polityk regulacyjnych w celu zapewnienia
ochrony.
Przy użyciu reguł Content-Aware Rules można selektywnie zezwalać lub zabraniać dostępu
do określonej zawartości przesyłanej przez sieć niezależnie od ustawionych uprawnień na
poziomie protokołu. Można również używać reguł Content-Aware Rules do zezwalania lub
zabraniania kopiowania danych shadow zawierających specyficzną zawartość. Reguły
Content-Aware Rules mogą być definiowane per-użytkownik lub per-grupa.
Można skonfigurować reguły Content-Aware Rules do stosowania dla operacji kontroli
dostępu, operacji kopiowania danych shadow lub obu tych operacji.
Poniższy przykład ilustruje zasadę działania reguł Content-Aware Rules.
•

Przykład 1 – Używanie reguł Content-Aware Rules do operacji kontroli
dostępu. Można zabronić określonym użytkownikom lub grupom przesyłania plików
zawierających numery kart kredytowych, numery telefonów oraz adresy do stron
FTP.

•

Przykład 2 – Używane reguł Content-Aware Rules do operacji shadow copy.
Można określić że konwersacja za pomocą komunikatorów zawierająca numery kart
kredytowych oraz adresy e-mail będzie shadow copied ze wzgledów bezieczeństwa.

Informacja: Można definiować różne online vs. offline Content-Aware Rules dla tego samego
użytkownika lub grup użytkowników. Online Content-Aware Rules (Regular Profile) stosowane są na
komputerach klienckich pracujących w trybie online. Offline Content-Aware Rules (Offline Profile)
stosowane są na komputerach klienckich pracujących w trybie offline. Domyślnie DeviceLock pracuje w
trybie offline gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera klienckiego. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących polis offline DeviceLock należy zapoznać się z sekcją
“DeviceLock Security Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących definiowania offline Content-Aware Rules dla protokołów należy zapoznać się z sekcją
“Managing Offline Content-Aware Rules for Protocols.”

Content-Aware Rules for Access Control Operations
Content-Aware Rules pozwalają na:
•

Przydzielanie dostępu do określonej zawartości gdy dostęp jest zabroniony na
poziomie protokołu.
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•

Zabronienie dostępu do zdefiniowanej zawartości gdy dopstęp jest przydzielony na
poziomie protokołu.

Ponadto reguły Content-Aware Rules mają priorytet nad wszystkimi ustawieniami na liście
Protocols White List.
Tabela poniżej zawiera informacje dotyczące praw dostępu, które mogą zostać zdefiniowane
dla każdego protokołu w regułach Content-Aware Rules.
PROTOKÓŁ

PRAWA DOSTĘPU

OPIS

FTP

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać pliki o
określonej zawartości na serwer FTP.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać pliki o
określonej zawartości na serwer FTP przy użyciu FTPS.

Generic: POST Requests

Kontroluje czy użytkownik może przesłać formularz
internetowy z określoną zawartością na serwer
internetowy przy użyciu HTTP.

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przsyłać pliki o
określonej zawartości na serwer internetowy przy
użyciu HTTP.

SSL: POST Requests

Kontroluje czy użytkownik może przesłać formularz
internetowy z określoną zawartością na serwer
internetowy przy użyciu HTTPS.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać pliki o
określonej zawartości na serwer internetowy przy
użyciu HTTPS.

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać wiadomości
o określonej treści.

SSL: Outgoing Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać wiadomości
o określonej treści przy użyciu SSL.

Mail.ru
Agent,
Windows
Messenger,
Yahoo
Messenger

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać wiadomości
o określonej treści.

SMTP, Web
Mail

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać wiadomości
e-mail o określonej treści.

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać załączniki
w wiadomości e-mail określonej treści.

SSL: Outgoing Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać wiadomości
e-mail o określonej treści przy użyciu SSL.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać załączniki
e-mail o określonej treści przy użyciu SSL.

HTTP

ICQ/AOL
Messenger,
IRC, Jabber
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Social
Networks

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać
wiadomości, komentarze oraz posty o określonej
zawartości.

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy użytkownik może przesyłać multimedia
i inne pliki o określonej zawartości na portale
społecznościowe.

Informacja: Jeśli uprawnienie No Access jest ustawione dla protokołów i dostępna jest reguła
Content-Aware Rule umożliwiająca dostęp do określonej zawartości tego samego protokołu,
uprawnienie Send/Receive Data jest automatycznie przydzielane użytkownikom dla tego protokołu. W
celu uzyskania informacji dotyczących tego uprawnienia należy zapoznać się z sekcją “Managing
Permissions for Protocols.”

Podczas korzystania z reguł Content-Aware Rules należy pamiętać:
•

Jeśli reguły Content-Aware Rules są zdefiniowane dla urządzeń i
protokołów, całe sprawdzanie dostępu wykonywane jest w jednym wątku.

•

Reguły Content-Aware Rules z ustawieniem Deny mają priorytet nad
regułami z ustawieniem Allow jeśli są stosowane do tych samych
użytkowników lub grup.

•

Sprawdzanie zawartości plików może być czasochłonne. Można definiować
komunikat weryfikacji zawartości wyświetlany użytkownikom podczas
trwania inspekcji zawartości. W celu uzyskania szczegółowych informacji
dotyczących tego komunikatu należy zapoznać się z sekcją “Content
verification message” w “Service Options”.

•

Gdy użytkownicy usiłują używać protokołów do których nie posiadają
dostępu, otrzymają wiadomość o zablokowanych protokołach, jeśli
wiadomość o blokowaniu protokołów jest włączona w Service Options. W
celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tego komunikatu
należy zapoznać się z sekcją “Protocols blocked message” w “Service Options”.

Content-Aware Rules dla operacji Shadow Copy
Przed rozpoczęciem korzystania z reguł Content-Aware Rules dla operacji shadow copy
konieczne jest włączenie shadowingu w sekcji Auditing and Shadowing na poziomie
protokołu. Reguły Content-Aware Rules stosowane do operacji shadow copy filtrują shadow
copies danych i plików przesyłanych przez użytkownika.
Tabela poniżej zawiera informacje dotyczące uprawnień shadowingu które mogą być
zdefiniowane dla każdego protokołu w regułach Content-Aware Rules.
PROTOKÓŁ

SHADOWING RIGHTS

OPIS

FTP

Generic: Incoming Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
pobrane z serwera FTP są shadow copied.

309

Content-Aware Rules for Protocols (Regular Profile)
PROTOKÓŁ

SHADOWING RIGHTS

OPIS

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
zapisane na serwerze FTP są shadow copied.

SSL: Incoming Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
pobrane z serwera FTP są shadow copied.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
zapisane na serwerze FTP przy użyciu FTPS są shadow
copied.

Generic: Incoming Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
pobrane z serwera WWW są shadow copied.

Generic: POST Requests

Kontroluje czy dane formularza WWW o zdefiniowanej
zawartości na serwerze WWW są shadow copied.

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
zapisane na serwerze WWW są shadow copied.

SSL: Incoming Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
pobrane z serwera WWW przy użyciu HTTPS są
shadow copied.

SSL: POST Requests

Kontroluje czy dane formularza WWW o zdefiniowanej
zawartości na serwerze WWW przy użyciu HTTPS są
shadow copied.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy pliki o zdefiniowanej zawartości
zapisane na serwerze WWW przy użyciu HTTPS są
shadow copied.

Generic: Incoming
Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości pobrane przez użytkownika
są shadow copied.

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
są shadow copied.

SSL: Incoming Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości pobrane przez użytkownika
przy użyciu SSL są shadow copied.

SSL: Outgoing Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
przy użyciu SSL są shadow copied.

Mail.ru
Agent,
Windows
Messenger,
Yahoo
Messenger

Generic: Incoming
Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości pobrane przez użytkownika
są shadow copied.

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy wiadomości z komunikatorów o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
są shadow copied.

SMTP, Web
Mail

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy wiadomości e-mail o zdefiniowanej
zawartości wysyłane przez użytkownika są shadow

HTTP

ICQ/AOL
Messenger,
IRC, Jabber
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PROTOKÓŁ

SHADOWING RIGHTS

OPIS
copied.

Social
Networks

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy załączniki wiadomości e-mail o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
są shadow copied.

SSL: Outgoing Messages

Kontroluje czy wiadomości e-mail o zdefiniowanej
zawartości wysyłane przy użyciu SSL są shadow
copied.

SSL: Outgoing Files

Kontroluje czy załączniki wiadomości e-mail o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
przy użyciu SSL są shadow copied.

Generic: Outgoing
Messages

Kontroluje czy komunikaty, komentarze oraz posty o
zdefiniowanej zawartości wysyłane przez użytkownika
są shadow copied.

Generic: Outgoing Files

Kontroluje czy nośniki i inne pliki o zdefiniowanej
zawartości wysyłane na strony sieci
społecznościowych są shadow copied.

Konfiguracja ustawień wykrywania zawartości
Reguły Content-Aware Rules tworzone są w oparciu o grupy zawartości, które umożliwiają
centralne definiowanie typów zawartości dla której przeprowadzana ma być kontrola
dostępu. Content groups definiują kryteria filtrowania zawartości, które będą używane do
wybrou danych do których reguły powinny być stosowane.
Wszystkie content groups są przechowywane w bazie Content Database. Ta sama baza
Content Database używana jest zarówno dla urządzeń i protokołów. Baza Content Database
jest częścią polisy DeviceLock Service i jest również zapisywana w pliku XML wraz z
ustawieniami usługi, które mogą być stworzone przy użyciu konsoli DeviceLock Management
Console, DeviceLock Service Settings Editor oraz DeviceLock Group Policy Manager.
Dostępnych jest wiele typów content groups: File Type Detection groups, Keywords groups,
Pattern groups, Document Properties groups oraz Complex groups. W sekcji znajdującej się
poniżej opisane są te grupy oraz metody z nich korzystania.

File Type Detection Content Groups
Grupy File Type Detection groups używane są do kontroli dostępu do plików w oparciu o
typy plików. Grupy te zawierają definicje typów plików wchodzących w skład tych grup.
Definicja typu pliku składa się z dwóch właściwości: rozszerzenia nazwy pliku (np: DOC)
oraz opisu (np: Microsoft Word document). Podczas stosowania reguły w oparciu o grupę
File Type Detection group, reguła jest stosowana do wszystkich typów plików wchodzących
w skład grupy.
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DeviceLock zawiera 34 predefiniowane (wbudowane) grupy File Type Detection, które
można użyć do zdefiniowania żądanej konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy.
Można użyć wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty)
lub utworzyć własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY WYKRYWANIA TYPU PLIKU
Archives
Audio, Video & Flash
BlackBerry
Common Object File Format (COFF)
Database
Executable
Fax Documents
FileMaker Pro
Fonts
Help Files
Images, CAD & Drawing
Lotus SmartSuite
MS Access
MS Excel
MS InfoPath
MS Money
MS OneNote

MS Outlook & Outlook Express
MS PowerPoint
MS Project
MS Publisher
MS Visio
MS Windows Installer
MS Windows Memory Dump
MS Word
MS Works
OpenOffice, StarOffice, OpenDocument, etc.
PDF, PostScriipt, & XPS Documents
QuickBooks, Quicken, TurboTax & etc.
Rich Text Format
Security Certificates
Text, HTML & XML
Virtual Machines
WordPerfect Office

Informacja: Content-Aware Rules obsługują formaty Word To Go, Sheet To Go oraz Slideshow To Go
dla urządzeń Palm. Format Word To Go jest dołączony do programu MS Word oraz Rich Text Format
built-in content groups, format Sheet To Go jest dołączony do programu MS Excel built-in content
group, natomiast format Slideshow To Go format jest dołączony do programu MS PowerPoint built-in
content group.
Pliki Microsoft Word lub Rich Text Format (RTF), pliki Excel oraz PowerPoint mogą być przesyłane na
urządzenie Palm przy użyciu aplikacji Documents To Go. Aplikacja Documents To Go konwertuje te
pliki na specjalne formaty: pliki Word oraz RTF są konwertowane na format Word To Go, pliki Excel są
konwertowane na format Sheet To Go, natomiast pliki PowerPoint są konwertowane na format
Slideshow To Go. Skonwertowane pliki są automatycznie pobierane na urządzenie Palm podczas
synchronizacji.

Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać definicje typu plików które są dołączone do wbudowanych grup File
Type Detection lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących
metod przeglądania wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Viewing Built-in
Content Groups.”

Tworzenie niestandardowych grup File Type Detection Groups
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
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DeviceLock nie spełniają wymagań. Niestandardowe grupy File Type Detection content
groups umożliwiają zdefiniowanie dowolnych typów plików, które mają się znaleźć w tej
samej grupie w celu lepszego spełnienia indywidualnych wymagań biznesowych.
Na przykład przypuśćmy, że chcesz przydzielić dostęp określonym użytkownikom do
dokumentów Word, Excel, PDF oraz plików graficznych. Aby to wykonać należy utworzyć
nową grupę File Type Detection content group reprezentującą te content types
dokumentów. Następnie należy zdefiniować regułę w oparciu o tą niestandardową grupę
content group.
Aby utworzyć niestandardową grupę File Type Detection group należy:
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
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4. W panelu na górze okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
kliknąć listę rozwijalną obok Add Group, a następnie kliknąć File Type Detection.
Wyświelone zostanie okno Add File Type Detection Group.

5. W panelu po lewej okna Add File Type Detection Group w sekcji Content group,
podać nazwę nowej grupy w polu Name.
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6. W panelu po prawej okna Add File Type Detection Group w sekcji Available
Content, zaznaczyć dowolny typ pliku który chcesz dodać do nowej grupy
zawartości, a następnie kliknąć przycisk pojedynczej strzałki znajdujący się po lewej
.
Można wybrać wiele typów plików przytrzymując przycisk SHIFT lub przycisk CTRL
podczas klikania na nich.
Aby usunąć pojedyncze typy plików z grupy zawartości należy użyć przycisku
pojedynczej strzałki znajdującego się po lewej
. Aby dodać lub usunąć wszystkie
dostępne typy plików do lub z grupy zawartości w tym samym czasie należy użyć
przyciska pojedynczej strzałki po lewej stronie
lub dwukrotnie kliknąć przycisk
.
podwójnej strzałki znajdującej się po lewej stronie
Informacja: Można wyszukać dostępną bazę danych zawartości w poszukiwaniu określonych
typów plików według rozszerzenia lub opisu. Można użyć masek takich jak gwiazdka (*) oraz
znak zapytania (?) do wyszukiwania określonych grup typów pliku. Aby znaleźć określony typ
pliku lub grupę w sekcji Available Content należy podać rozszerzenie lub opis z lub bez
maski w polu wyszukiwania a następnie kliknąć przycisk Find. Aby odfiltrować typy plików
należy kliknąć przycisk Filter. Aby usunąc filtr należy użyć pustego łańcucha.
Gwiazdka (*) zastępuje nieograniczoną liczbę znaków. Znak zapytania (?) zastępuje
pojedynczy znak. Można użyć masek w dowolnej pozycji i w dowolnej ilości.

7. Kliknąć przycisk OK aby zamknąć okno Add File Type Detection Group.
Nowa grupa zawartości która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Keywords Content Groups
Grupy Keywords używane są do kontroli dostępu danych/plików w oparciu o słowa kluczowe
lub frazy.
DeviceLock zawiera 68 predefiniowanych (wbudowanych) grup Keywords, które można użyć
do zdefiniowania żądanych konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy. Można użyć
wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty) lub utworzyć
własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY SŁÓW KLUCZOWYCH
Acquisition
Admission Discharge
Adult Keywords
American Address
American Name
Bank ABA
Bank ACNT
Bank STMT
Board Meeting
C# Source Code
C/C++ Source Code
COBOL Source Code

HIPAA NDC Routes
Illegal Drugs
Java Source Code
Medical Diagnosis
Medical Record Numbers
MEMO
Network Security
Password
PCI GLBA
Perl Source Code
Price List
Pro Earnings
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WBUDOWANE GRUPY SŁÓW KLUCZOWYCH
Common Disease
Common Medical Terms
Compensation and Benefits
Compliance Report
Confidential
Credit Report
Discontent
Driver’s License
Employer Identification Number
Ethnicity
Executive Job Searches
Financial Report
Financial Statements
Gambling
Grades
HCFA (CMS) 1500 Form
HIPAA - Diseases
HIPAA HCPCS
HIPAA ICD9
HIPAA NDC Classes
HIPAA NDC Dosages
HIPAA NDC Listing

Profanity
Profit Loss
Racism Keywords
Resume
Sales Forecast
Sarbanes-Oxley Sensitive
Security Agencies
Sensitive Disease
Sexual Language
SPAM
Sports
Substance Abuse
Suspicious Activity Report
UBO4 Form
US Birth Date
US Birth Place
US Expiry Date
User Name
VB Source Code
Violence
Weapon Keywords
Wire Transfer

Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać słowa kluczowe, które są dołączone do wbudowanych grup Keywords
lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących metod przeglądania
wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Viewing Built-in Content Groups.”

Tworzenie niestandardowych grup Keywords
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
DeviceLock nie spełniają wymagań. Grupy niestandardowe Keywords umożliwiają
definiowanie dowolnych słów kluczowych w tej samej grupie w celu lepszego spełnienia
wymagań.
Aby utworzyć niestandardową grupe Keywords należy:
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
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b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W panelu na górze okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
kliknąć listę rozwijalną obok Add Group, a następnie kliknąć Keywords.
Wyświetlone zostanie okno Add Keywords Group.
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5. W oknie Add Keywords Group należy wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

Condition:

Określ warunki zwalniania reguł związanych z tą grupą. Aby to
wykonać na liście Condition należy kliknąć jedną z następujących
opcji:
• Match any keyword(s) oznacza że reguła skojarzona z tą grupą
jest aktywowana każdorazowo gdy znalezione zostaną dowolne
zdefiniowane słowa kluczowe w danych tekstowych.
• Match all keyword(s) oznacza że reguła skojarzona z tą grupą
jest aktywowana każdorazowo gdy znalezione zostaną wszystkie
słowa kluczowe w danych tekstowych.
• Only when combined score exceeds threshold oznacza że
reguła skojarzoną z tą grupą jest aktywowana każdorazowo gdy
całkowita liczba wystąpień wszystkich znalezionych słów kluczowych
w danych tekstowych przekracza prób wystąpień słów kluczowych.

Threshold

Określ próg liczby wystąpień słów kluczowych. Ta liczba może być z
zakresu od 0 do 65535. Ta cecha wymaga wartości jeśli zaznaczono
opcję Only when combined score exceeds threshold.

Keywords

Określ słowa lub frazy, które muszą wystąpić w danych tekstowych.
Dwukrotnie kliknij Keywords aby podać to słowo kluczowe lub frazę.

Case
Sensitive

Określa rozróżnianie wielkości znaków dla słów kluczowych. Zaznacz
pole Case Sensitive aby określić rozróżnianie wielkości znaków słów
kluczowych (na przykład słowa “test” oraz “Test” będą traktowane jako
różne słowa kluczowe.). Usuń zaznaczenie z pola Case Sensitive aby
wyłączyć rozróżnianie wielkości znaków słów kluczowych (na przykład
słowa “test” oraz “Test” będą traktowane jako to samo słowo).

Whole Word

Określa opcje zgodności słów kluczowych. Zaznacz pole Whole Word
aby wybrać opcję dokładnej zgodności (umożliwia znalezienie
identycznego słowa kluczowego). Usuń zaznaczenie z pola Whole
Word aby wybrać szerszą zgodność (umożliwia znalezienie wszystkich
gramatycznych rodzajów słowa kluczowego).

Weight

Określa stopień ważności dla każdego słowa kluczowego lub frazy.
Weight jest używana do zliczania liczby wystąpień określonych słów
kluczowych w danych tekstowych. Ta cecha wymaga wartości jeśli
zaznaczono opcję Only when combined score exceeds threshold.
Dostępne wartości: Heavy, Above Normal, Normal (domyślna
wartość), Below Normal, Light.
Te wartości są interpretowane następująco:
Heavy weight oznacza że każde wystąpienie słowa kluczowego jest
zliczane jako trzy wystąpienia. Ta wartość jest najwyższa.
Above Normal weight oznacza że każde wystąpienie słowa
kluczowego jest zliczne jako dwa wystąpienia.
Normal weight oznacza że każde wystąpienie słowa kluczowego jest
zliczane jako jedno wystąpienie.
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Below Normal weight oznacza że każde dwa wystąpienia słowa
kluczowego są zliczane jako jedno wystąpienie.
Light weight oznacza że każde trzy wystąpienia słowa kluczowego są
zliczane jako jedno wystąpienie. Ta wartość jest najniższa.

Add

Określa słowa kluczowe i frazy. Kliknij Add aby podać słowo kluczowe
lub frazę.

Delete

Usuwa słowo kluczowe. W tym celu należy zaznaczyć słowo kluczowe
które ma zostać usunięte a następnie kliknąć przycisk Delete. Można
zaznaczyć wiele słów kluczowych przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.

Load

Importuje listę słów kluczowych z pliku tekstowego.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Keywords Group.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Pattern Content Groups
Pattern groups umożliwiają kontrolowanie dostępu do danych tekstowych przy użyciu
wzorców tekstowych opisanych przez wyrażenia regularne w języku Perl. Wzorce zapewniają
elastyczną i wszechstronną metodę automatycznego wykrywania potencjalnie cennych
danych (na przykład numerów kart kredytowych, numery Social Security, adresy e-mail
oraz numery telefonów) w obrębie danych tekstowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tworzenia i korzystania z wyrażeń
regularnych w języku Perl należy zapoznać się z sekcją Perl regular expressions quick start
tutorial oraz Perl regular expressions tutorial.
DeviceLock zawiera 39 predefiniowanych (wbudowanych) grup wzorców których można użyć
do zdefiniowania żądanej konfiguracji uprawnień i/lub operacji shadow copy. Można użyć
wbudowanych grup content groups, utworzyć ich edytowalne kopie (duplikaty) lub utworzyć
własne grupy content groups w celu spełnienia wymagań organizacji.
Tabela poniżej zawiera predefiniowane grupy content groups:
WBUDOWANE GRUPY WZORCÓW
ABA Routing Number
BIC (ISO 9362)
BIC (Russian)
Canadian Social Insurance Number
Credit Card Number
Email Address
European VAT Number
GPS Data (RMC String)

Russian
Russian
Russian
Russian
Russian
Russian
Russian
Russian

motorcycle numbers
passport
pension insurance number
post code
taxpayer identification number
Telephone Number
trailer numbers
vehicle registration document
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IBAN
International Telephone Number
IP Address
ISO Date
MAC Address
Russian address
Russian auto insurance number
Russian bank account number
Russian car numbers
Russian driver’s license number
Russian health insurance number
Russian international passport

Time (12/24h)
UK National Insurance Number
UK Phone Number
UK Post Code
UK Tax Code
Uniform Resource Locator (URL)
US Date
US Phone Number
US Social Security Number
US Zip Code
VIN

Przy użyciu wbudowanych grup content groups można szybko tworzyć i stosować reguły bez
konieczności definiowania własnych grup content groups.
Informacja: Można przeglądać wzorce wyrażeń regularnych, które są dołączone w wbudowanych
grupach wzorców lecz nie można ich edytować lub usuwać. W celu uzyskania informacji dotyczących
metod przeglądania wbudowanych grup content groups należy zapoznać się z sekcją “Przeglądanie
wbudowanych grup Content groups.”

Tworzenie własnych grup wzorców
Można zdefiniować reguły Content-Aware Rules w oparciu o swoje własne (niestandardowe)
grupy content groups jeśli predefiniowane grupy content groups dołączone do programu
DeviceLock nie spełniają wymagań. Grupy kontekstowe niestandardowych wzorców
umożliwiają definiowanie dowolnego wzorca, którego można użyć do identyfikacji cennych
informacji w obrębie danych tekstowych.
Aby utworzyć własną grupę wzorca należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
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•

Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
narzędzi.

na pasku

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok opcji Add Group, a następnie kliknąć Pattern.
Wyświetlone zostanie okno Add Pattern Group.

5.

W oknie Add Pattern Group wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO
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Nazwa

Określ nazwę grupy.

Opis:

Określ opis grupy.

Expression

Określ wzorzec tworząc wyrażenie regularne. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących tworzenia wyrażeń regularnych
w języku Perl należy zapoznać się z sekcją Perl regular expressions
quick start tutorial oraz Perl regular expressions tutorial.

Validate

Sprawdź składnię wyrażenia regularnego.

Validation

Wykonaj aktualne testowanie potencjalnych maszyn zwróconych w
wyniku użycia wyrażenia regularnego. Dostępne są następujące opcje:
No validation (ta opcja jest zaznaczona domyślnie), ABA Routing
Number, Canadian Social Insurance Number, Credit Card
Number (All), Credit Card Number (American Express), Credit
Card Number (Diners Club), Credit Card Number (Diners Club
En Route), Credit Card Number (Discover), Credit Card Number
(JCB), Credit Card Number (Laser), Credit Card Number
(Maestro), Credit Card Number (Master Card), Credit Card
Number (Solo), Credit Card Number (Switch), Credit Card
Number (Visa), Credit Card Number (Visa Electron), Date, Date
(ISO), Email Address, European VAT Number, IBAN, IP
Address, LUHN Checksum, Russian bank account number,
Russian health insurance number, Russian taxpayer
identification number, UK National Insurance Number, UK
Phone Number, UK Post Code, UK Tax Code, URL, US Social
Security Number.

Condition:

Określ warunki zwalniania reguł związanych z tą grupą. Aby to
wykonać na liście Condition należy kliknąć jedną z następujących
opcji:
•

Less than oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne jest mniejsza lub równa
zdefiniowanej wartości.

•

Equal to oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne jest równa zdefiniowanej
wartości.

•

Greater than oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne jest większa lub równa
zdefiniowanej wartości.

•

Between oznacza że reguła skojarzona z tą grupą jest
aktywowana każdorazowo gdy liczba zgodnych wartości
zwrócona przez wyrażenie regularne mieści się w
zdefiniowanym zakresie.

Advanced

Szybki test wzorca wyrażenia regularnego na przykładowych danych.
Kliknij Advanced aby wyświetlić lub ukryć pole Test sample.

Test sample

Podaj łańcuch testowy i wyświetl wynik. DeviceLock obsługuje
podświetlanie kolorów w czasie rzeczywistym dla wyników testu.
Wszystkie maszyny podświetlane są na zielono, natomiast łańcuchy nie
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zgodne z wzorcem podświetlane są na czerwono.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Pattern Group.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Document Properties Content Groups
Grupy Document Properties używane są do kontroli dostępu do plików w oparciu o
właściwości takie jak nazwa pliku, rozmiar itp. Można również użyć grupy Document
Properties content group do kontroli dostępu do dokumentów chronionych za pomocą hasła
oraz archiwów i obrazów tekstowych.
Informacja: Operator logiczny AND jest stosowany do wszystkich właściwości pliku zdefiniowanych w
obrębie grupy Document Properties. Na przykład jeśli chcesz kontrolować dostęp do plików większych
niż 5 megabajtów (MB) oraz dokumentów chronionych za pomocą hasła i archiwów, należy utworzyć
dwie oddzielne grupy Document Properties: jedna grupa dla plików większych niż 5 MB oraz druga
grupa dla dokumentów chronionych za pomocą hasła i archiwów. Jeśli zdefiniujesz te właściwości pliku
w obrębie tej samej grupy Document Properties a następnie utworzysz regułę Content-Aware Rule w
oparciu o tę grupę, reguła ta kontrolowała będzie dokumenty chronione za pomocą hasła oraz archiwa
większe niż 5 MB.

Brak predefiniowanych (wbudowanych) grup Document Properties content groups które
można użyć. Procedura poniżej opisuje metode tworzenia własnej grupy Document
Properties.
Aby utworzyć grupę Document Properties
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
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•

- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
narzędzi.

na pasku

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok Add Group, a następnie kliknąć Document Properties.

Wyświetlone zostanie okno Add Document Properties Group.
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5. W oknie Add Document Properties Group należy wykonać następujące czynności:
UŻYJ TEGO
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Nazwa

Określ nazwę grupy.

Opis:

Określ opis grupy.

File name

Określ nazwy plików. Można użyć masek takich jak (*) oraz (?).Na
przykład: wpisz *.txt aby zdefiniować wszystkie pliki posiadające
rozszerzenie .txt. Wiele nazw plików należy oddzielić za pomocą
średnika (;), na przykład *.doc; *.docx.
Gwiazdka (*) zastępuje nieograniczoną liczbę znaków. Znak zapytania
(?) zastępuje pojedynczy znak.

Modified

File size

Password
protected

Określ datę/czas ostatniej modyfikacji pliku. Aby to wykonać na liście
Modified kliknij jedną z następujących opcji:
•

Not specified (ta opcja jest zaznaczona domyślnie)

•

Before than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
wcześniejsza niż określona data/czas.

•

After than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
późniejszy niż określona data/czas.

•

Between oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi zawierać
się w określonym zakresie.

•

Not older than oznacza że data/czas modyfikacji pliku nie
może być starszy niż zdefiniowana liczba sekund, minut, dni,
tygodni, miesięcy i lat.

•

Older than oznacza że data/czas modyfikacji pliku musi być
starsza niż zdefiniowana liczba sekund, minut, dni, tygodni,
miesięcy i lat.

Określ rozmiar pliku w bajtach, kilobajtach, megabajtach, gigabajtach
lub terabajtach. Aby to wykonać na liście File size kliknij jedną z
następujących opcji:
•

Not specified (ta opcja jest zaznaczona domyślnie)

•

Equal to oznacza że plik musi posiadać rozmiar równy
rozmiarowi który został zdefiniowany.

•

Less than oznacza że plik musi posiadać rozmiar który jest
mniejszy niż zdefiniowany rozmiar.

•

More than oznacza że plik musi posiadać rozmiar który jest
większy niż zdefiniowany rozmiar.

•

Between oznacza że plik musi posiadać rozmiar z zakresu
który został zdefiniowany.

Wykrywa i kontroluje dostępem do chronionych za pomocą hasła
archiwów, plików PDF oraz dokumentów Microsoft Office (.doc, .xls,
.ppt, .docx, .xlsx, .pptx). Po zaznaczeniu pola Password protected
dla grupy Document Properties a następnie utworzeniu reguły ContentAware Rule w oparciu o tę grupę, reguła ta kontrolowała będzie dostęp
do archiwów chronionych za pomocą hasła, plików PDF oraz
dokumentów Microsoft Office. Usuń zaznaczenie z pola Password
protected jeśli nie chcesz wykrywać i kontrolować dostępu do
archiwów chronionych za pomocą hasła, plików PD oraz dokumentów
Microsoft Office.
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Text
extraction not
supported

Kontrola dostępu do nieobsługiwanych formatów plików. Po
zaznaczeniu pola Text extraction not supported dla grupy
Document Properties a następnie utworzeniu reguły Content-Aware
Rule w oparciu o tę grupę, reguła ta będzie kontrolowała dostęp do
wszystkich plików w nieobsługiwanym formacie. Wszystkie
obsługiwane formaty plików znajdują się w sekcji “Extending
DeviceLock Functionality with ContentLock and NetworkLock”.

Contains text

Wykrywa i kontroluje dostępem do grafiki w oparciu o to czy zawiera
on tekst. Po zaznaczeniu pola Contains text dla grupy Document
Properties a następnie utworzeniu kompleksowej reguły ContentAware Rule w oparciu o tę grupę oraz wbudowaną grupę Images, CAD
& Drawing content group (File Type Detection) w połączeniu z
operatorem AND, reguła ta sprawdzała będzie czy obsługiwane pliki
obrazów zawierają tekst oraz kontrolowała będzie dostępem do grafiki
tekstowej. Usuń zaznaczenie z pola Contains text jeśli nie chcesz
wykrywać i kontrolować dostępu do grafiki tekstowej. W celu
uzyskania informacji na temat obsługiwanych plików graficznych
należy zapoznać się z opisem sekcji “Text in picture detection”.
Po zaznaczeniu pola Contains text należy określić ilość tekstu którą
musi zawierać grafika. Ilość tekstu jest wyrażana jako procentowa
wartość całkowitego obszaru grafiki. Jeśli tekst zajmuje ½ grafiki ilość
tekstu wynosi 50%. Jeśli grafika zawiera tylko tekst to ilość tekstu
wynosi 100%.
Informacja: Opcja Contains text % również stosowana jest do innych
obsługiwanych formatów plików. W tym przypadku wartość procentowa
oznacza współczynnik rozmiaru tekstu w znakach do rozmiaru pliku w
bajtach.

Accessed by
process

Określ nazwę procesu dostępu do pliku dokumentu. Można użyć masek
takich jak (*) oraz (?).Wiele nazw procesów musi być oddzielone
średnikiem (;), n aprzykład: explorer.exe; notepad.exe.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Document Properties Group.
Nowa grupa zawartości która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Complex Content Groups
Complex groups używają wyrażeń Boolean do wyboru danych dla których wykonywana
będzie kontrola dostępu. Grupy te mogą zawierać dowolną kombinację wbudowanych lub
niestandardowych grup (File Type Detection, Keywords, Pattern oraz Document Properties)
z odsyłaczem do dowolnej liczby standardowych operatorów logicznych. Każda grupa jest
traktowana jako kryterium pojedynczego filtra, które może być dołączone do wyrażenia
Boolean.
Tabela poniżej zawiera listę operatorów logicznych.
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OPERATOR

ZNACZENIE

NOT

Logiczna negacja kryterium filtra

AND

Oba kryteria filtra musz być spełnione

OR

Jedno z kryteriów filtra może zostać zastosowane

Można użyć nawiasów aby zmodyfikować nadrzędność operatorów i wymusić aby pewne
części wyrażenia były testowane w pierwszej kolejności. Zagnieżdżone kryteria w nawiasach
są testowane w kolejności od wewnątrz do zewnątrz. Obsługiwanych jest wiele poziomów
zagnieżdżenia. Żadne ograniczenia nie mają wpływu na kompleksowość lub maksymalną
długość tekstu wyrażenia.
Brak predefiniowanych (wbudowanych) Complex content groups, których można by było
użyć. Następujące procedura opisuje metodę tworzenia własnej grupy Complex group.
Aby utworzyć Complex group
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.
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Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, kliknąć
rozwijalną strzałkę obok opcji Add Group, a następnie kliknąć Complex.
Wyświetlone zostanie okno Add Complex Group.

5.

W oknie Add Complex Group należy wykonać następujące czynności:
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UŻYJ TEGO

ABY WYKONAĆ TO

Name

Określ nazwę grupy.

Description:

Określ opis grupy.

Add

Dodaj żądaną grupę z bazy Content Database. Aby to wykonać należy
kliknąć przycisk Add w celu otwarcia okna Content Groups. W oknie
Content Groups w sekcji Content Database należy wybrać żądaną
grupę a następnie kliknąć przycisk OK.
Można wybrać wiele grup przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL
podczas klikania na nich.
W celu uzyskania informacji na temat grupy należy zaznaczyć żądaną
grupę a następnie kliknąć View Group.
Dodane grupy pojawią się w kolumnie Criteria w oknie Add Complex
group. Każda dodana grupa jest traktowana jako pojedyncze kryterium
filtra które może zostać dołączone do wyrażenia Boolean.

Insert

Umieszcza grupę z Content Database przed aktualnie wybraną grupą w
kolumnie Criteria. Aby to wykonać należy kliknąć przycisk Insert w
celu otwarcia okna Content Groups. W oknie Content Groups w
sekcji Content Database należy wybrać żądaną grupę a następnie
kliknąć przycisk OK.

View

Wyświetla informacje dotyczące aktualnie wybranej grupy w kolumnie
Criteria.

Delete

Usuwa wybraną grupę z kolumny Criteria.

NOT

Łączy każdą wybraną grupę za pomocą operatora logicznego NOT. Aby
to wykonać należy zaznaczyć żądaną grupę w kolumnie Criteria a
następnie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w kolumnie Not.

AND/OR

Łączy każdą wybraną grupę za pomocą operatora logicznego AND lub
OR. Aby to wykonać należy zaznaczyć żądaną grupę w kolumnie
Criteria a następnie kliknąć AND lub OR na odpowiedniej liście w
kolumnie AND/OR.

Clear

Usuwa bieżącą listę grup w kolumnie Criteria.

Validate

Testuje wyrażenie. Jeśli wyrażenie zostało zdefiniowane nieprawidłowo
(na przykład, otwarty nawias nie został zamknięty) wyświetlony
zostanie błąd.

6. Kliknąć OK aby zamknąć okno Add Complex Group.
Nowa grupa zawartości która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Przeglądanie wbudowanych grup Content groups
Można przeglądać każdą wbudowaną grupę lecz nie można ich edytować lub usuwać.
Aby wyświetlić wbudowaną grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
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a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database, wybrać
dowolną wbudowaną grupę do wyświetlenia a następnie kliknąć przycisk View
Group.

Duplikowanie wbudowanych grup Content groups
Nie można edytować wbudowanych grup lecz można tworzyć i używać ich edytowalne kopie
(duplikaty) w celu spełnienia wymagań organizacji.
Aby zduplikować wbudowaną grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
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•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną wbudowaną grupę do duplikacji a następnie kliknąć przycisk
Duplicate.
5. W oknie, które zostanie otwarte, dokonać edycji grupy a następnie kliknąć przycisk
OK.
Nowa grupa zawartości, która została utworzona dodawana jest do istniejącej listy
grup w sekcji Content Database w górnym panelu okna Content-Aware Rules.

Edytowanie i usuwanie niestandardowych grup Content Groups
Można modyfikować lub usuwać niestandardowe grupy w dowolnym momencie.
Aby dokonać edycji lub usunąć niestandardową grupę należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną wbudowaną grupę do edycji lub usunięcia.
5. Kliknąć Edit Group w celu modyfikacji wybranej grupy. W oknie dialogowym, które
zostanie otwarte dokonać żądanych zmian a następnie kliknąć przycisk OK.
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- LUB Kliknąć Delete Group lub kliknąć przycisk DELETE w celu usunięcia wybranej grupy.
6. W oknie Content-Aware Rules kliknąć OK lub Apply w celu zastosownia zmian.

Testowanie grup Content Groups
Można przetestować dowolną wbudowaną lub niestandardową grupę w celu sprawdzenia czy
zdefiniowane pliki są z nią zgodne. Dzięki temu testowi można zweryfikować, że reguły,
które zostały utworzone w oparciu o grupy kontekstowe spełniają wymagania biznesowe.
Aby przetestować grupę kontekstową należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database,
zaznaczyć dowolną grupę do przetestowania a następnie kliknąć przycisk Test
Group.
Można testować tylko jedną grupę jednocześnie.
Wyświetlone zostanie okno Open.
5. W oknie dialogowym Open na liście Look in kliknąć lokalizację zawierającą plik,
który ma zostać użyty do testu zdefiniowanej grupy.
6. Na liście folderów znaleźć i otworzyć folder zawierający plik.
7. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Wyświetlone zostanie pole Result. Jeśli plik jest zgodny ze zdefiniowaną grupą pole
Result zawiera następujący tekst: “Selected file matches with the group.” Jeśli plik
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nie jest zgodny ze zdefiniowaną wartością grupy pole Result zawiera następujący
tekst: “Selected file does not match with the group.”
Gdy trwa testowanie konsola przestaje odpowiadać (wiesza się)

Zarządzanie Content-Aware Rules
Zarządzanie regułami Content-Aware Rules angażuje następujące zadania:
•

Definiowanie reguł Content-Aware Rules

•

Edytowanie reguł Content-Aware Rules

•

Kopiowanie reguł Content-Aware Rules

•

Eksportowanie i importowanie Content-Aware Rules

•

Usuwanie definiowania reguł Content-Aware Rules

•

Usuwanie reguł Content-Aware Rules

Można zarządzać regułami Content-Aware Rules przy użyciu konsoli DeviceLock
Management Console, DeviceLock Group Policy Manager lub DeviceLock Service Settings
Editor.

Definiowanie reguł Content-Aware Rules
Reguły Content-Aware Rules tworzone są w oparciu o wbudowane lub niestandardowe
grupy. W celu uzyskania szczegółowych informacji o tych grupach należy zapoznać się z
sekcją “Konfiguracja ustawień wykrywania zawartości.”
Aby zdefiniować regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.
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Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.

4.

W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users kliknąć
przycisk Add.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.

5. W oknie Select Users or Groups w polu Enter the object names to select podać
nazwy użytkowników lub grup dla których masz zamiar zdefiniować regułę a
następnie kliknąć przycisk OK.
Dodani użytkownicy i grupy wyświetlani są w sekcji Users w lewym dolnym panelu
okna Content-Aware Rules.
Aby usunąć użytkownika lub grupę w lewym dolnym panelu okna Content-Aware
Rules w sekcji Users należy zaznaczyć użytkownika lub grupę a następnie kliknąć
przycisk Delete lub DELETE.
6. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkowników lub grupy dla których chcesz zdefiniować regułę.
Można zaznaczyć wielu użytkowników lub grup przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.
7. W górnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Content Database
zaznaczyć żądaną grupę a następnie kliknąć przycisk Add.
Informacja: Można zdefiniować tylko jedną grupę kontekstową dla reguły Content-Aware
Rule.

Wyświetlone zostanie okno Add Rule.
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8.

W oknie Add Rule w polu Description podać nazwę reguły Content-Aware Rule.
Domyślnie reguła Content-Aware Rule posiada tę samą nazwę jak zdefiniowana
grupa kontekstowa lecz można podać inną nazwę.

9. W sekcji Applies to określić typ operacji skojarzonej z regułą. Dostępne opcje:
•
•
•

Permissions: Reguła stosowana będzie do operacji kontroli dostępu.
Shadowing: Reguła stosowana będzie do operacji shadow copy.
Permissions, Shadowing: Reguła stosowana będzie do operacji kontroli
dostępu oraz operacji shadow copy.

10. W sekcji Protocol(s), zaznaczyć odpowiedni protokół do którego zastosowana ma
zostać ta reguła.
Reguły Content-Aware Rules mogą zostać zastosowane do następujących
protokołów: FTP, HTTP, ICQ/AOL Messenger, IRC, Jabber, Mail.ru Agent, SMTP,
Social Networks, Web Mail, Windows Messenger,and Yahoo Messenger.
Po wybraniu wielu protokołów posiadających różne prawa dostępu w sekcji Action(s),
okno dialogowe wyświetli tylko te prawa dostępu, które są wspólne z wszystkimi
wybranymi protokołami.
11. W sekcji Action(s), określić, które akcje użytkownika są dozwolone lub zabronione
na protokołach oraz które akcje są zapisywane w Shadow Log.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących uprawnień użytkownika
które mogą być definiowane w regułach Content-Aware Rules należy zapoznać się z
sekcją “Content-Aware Rules for Access Control Operations” oraz “Content-Aware
Rules for Shadow Copy Operations.”
12. Kliknąć przycisk OK.
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Utworzona reguła jest wyświetlana w sekcji Rules w lewym dolnym panelu okna
Content-Aware Rules.
13. Kliknąć OK lub Apply w celu zastosowania reguły.
Użytkownicy lub grupy do których stosowane są reguły Content-Aware Rule
wyświetlani są w sekcji Content-Aware Rules w drzewie konsoli. Po wybraniu z
drzewa konsoli użytkownika lub grupy do którego stosowana jest reguła ContentAware Rule w oknie szczegółów można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tej
reguły. Ta informacje zawiera:
•
•

•
•

•
•

Description Nazwa reguły. Domyślnie reguła posiada tę samą nazwę jak
zdefiniowana grupa.
Type Typ analizy kontekstowej. Dostępne wartości: File Type Detection,
Keywords, Pattern, Document Properties oraz Complex. File Type
Detection oznacza że rozpoznawanie oraz identyfikacja plików oparta jest o
ich charakterystyczne sygnatury. Keywords oznacza że rozpoznawanie oraz
identyfikacja danych/plików oparta jest o zdefiniowane słowa kluczowe lub
frazy. Pattern oznacza że rozpoznawanie oraz identyfikacja danych/plików
oparta jest o zdefiniowane wzorce tekstowe opisywane przez wyrażenia
regularne w języku Perl. Document Properties oznacza że rozpoznawanie
oraz identyfikacja plików oparta jest o ich właściwości. Complex oznacza że
rozpoznawanie oraz identyfikacja danych/plików oparta jest o zdefiniowaną
zawartość kontekstową opisaną jako wyrażenie Boolean.
Action(s) Wyświetla, które akcje użytkownika są dozwolone lub zabronione
na protokołach oraz które akcje są zapisywane w Shadow Log.
Applies To Dostępne wartości: Permissions, Shadowing oraz
Permissions, Shadowing. Permissions oznacza że reguła stosowana jest
do operacji kontroli dostępu. Shadowing oznacza że reguła stosowana jest
do operacji shadow copy. Permissions, Shadowing oznacza że reguła
stosowana jest do operacji kontroli dostępu oraz shadow copy.
Protocol(s) Protokół(y) do których stosowane są reguły.
Profile Dostępne wartości: Regular oraz Offline. Regular oznacza że reguła
stosowana jest na komputerach klienckich pracujących online. Offline
oznacza że reguła stosowana jest na komputerach pracujących w trybie
offline.
Można definiować różne online vs. offline Content-Aware Rules dla tego
samego użytkownika lub grup użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących definiowania offline Content-Aware Rules dla
protokołów należy zapoznać się z sekcją “Managing Offline Content-Aware
Rules for Protocols.”

Edytowanie reguł Content-Aware Rules
Można modyfikować właściwości reguły Content-Aware Rule takie jak Description, Applies
To, Device Type(s), Actions.
Aby dokonać edycji reguły Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
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Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols, kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules,
następnie kliknąć Manage, a następnie wykonać następujace czynności:
a) W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules, w sekcji Users,
zaznaczyć użytkownika lub grupę dla którego wykonana ma zostać edycja
reguły.
Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware
Rules przydzielone do nich w sekcji Rules w dolnym prawym panelu okna
dialogowego.
b) W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules, w sekcji Rules,
zaznaczyć regułę do edycji a następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB –
Kliknąć prawym przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB W sekcji Protocols rozwinąć Content-Aware Rules, a następnie wykonać
następujące czynności:
a) W sekcji Content-Aware Rules, zaznaczyć użytkownika lub grupę dla której
wykonana ma zostać edycja reguły.
Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware
Rules przydzielone do nich w panelu szczegółów.
b) W panelu szczegółów kliknąć prawym przyciskiem regułę do edycji a
następnie kliknąć przycisk Edit.
- LUB W panelu szczegółów dwukrotnie kliknąć regułę do edycji.
Wyświetlone zostanie okno Edit Rule.
4. W oknie Edit Rule zmodyfikować właściwości reguły według własnych wymagań.
5. Kliknąć OK aby zastosować zmiany.

Kopiowanie reguł Content-Aware Rules
Można wykonać operację kopiuj-wklej, operację kopiuj-wklej lub przeciągnij i upuść w celu
ponownego użycia reguł Content-Aware Rules.
Aby skopiować regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
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a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage.
- LUB Wybrać Content-Aware Rules, a następnie kliknąć Manage
na pasku
narzędzi.

Wyświetlone zostanie okno Content-Aware Rules.
4. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkownika lub grupę do którego kopiowana reguła jest stosowana.
Wybierając użytkowników lub grupy można wyświetlić reguły Content-Aware Rules
przydzielone do nich w sekcji Rules w dolnym prawym panelu okna dialogowego.
5. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Rules, kliknąć
prawym przyciskiem regułę do skopiowania a następnie kliknąć Copy lub Cut.
Skopiowana lub wycięta reguła jest automatycznie kopiowana do schowka.
Można użyć przycisków CTRL+C, CTRL+X oraz CTRL+V w celu skopiowania, wycięcia
i wklejenia reguły. Gdy użyjesz przycisku CTRL+X do wycięcia reguły, reguła zostanie
wycięta tylko po jej wklejeniu.
Aby wykonać operację przeciągnij i upuść należy zaznaczyć regułę i przenieść ją do
użytkownika lub grupy do którego chcesz zastosować skopiowaną regułę.
6. W lewym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users kliknąć
przycisk Add.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.
7. W oknie Select Users or Groups w polu Enter the object names to select, podać
nazwę użytkowników lub grup do których chcesz zastosować skopiowaną regułę a
następnie kliknąć OK.
Dodani użytkownicy i grupy wyświetlani są w sekcji Users w lewym dolnym panelu
okna Content-Aware Rules.
8. W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules w sekcji Users zaznaczyć
użytkowników lub grupy do których zastosowana zostanie skopiowana reguła.
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Można zaznaczyć wielu użytkowników lub grup przytrzymując przycisk SHIFT lub
CTRL podczas klikania na nich.
9. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules kliknąć prawym przyciskiem
w panelu Rules a następnie kliknąć Paste.
Skopiowana reguła wyświetlana jest w sekcji Rules w dolnym prawym panelu okna
Content-Aware Rules.
10. Kliknąć OK lub Apply aby zastosować skopiowaną regułę.

Eksportowanie i importowanie Content-Aware Rules
Można eksportować wszystkie reguły Content-Aware Rules do pliku .cwl, który można
importować i używać na innym komputerze. Eksportowanie oraz importowanie może być
również używane jako forma tworzenia kopii zapasowej.
Aby dokonać eksportu reguł Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

•

•

•

Kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie kliknąć
przycisk Save.
- LUB Zaznaczyć Content-Aware Rules a następnie kliknąc przycisk Save
na
pasku narzędzi.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem dowolnego
użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie kliknąć
przycisk Save.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Save.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, wybrać użytkownika lub grupę do której
stosowana jest reguła a następnie kliknąć Save
na pasku narzędzi.
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•

- LUB Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Rules kliknąć Save.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Save As.
4. W oknie Save As w polu Save in, znaleźć lokalizację gdzie zapisany ma zostać plik
.cwl.
5. W polu File name podać nazwę pliku.
6. Kliknąć Save.
Podczas eksportu reguł zapisywane one są w pliku o rozszerzeniu .cwl.

Aby zaimportować reguły Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols., wykonać następujące czynności:
•

•

•

•

•

Kliknąć prawym przyciskiem Content-Aware Rules a następnie kliknąć
przycisk Load.
- LUB Zaznaczyć Content-Aware Rules a następnie kliknąć przycisk Load
na
pasku narzędzi.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem myszy
dowolnego użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie
kliknąć przycisk Load.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę a następnie kliknąć przycisk Load.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, wybrać użytkownika lub grupę do której
stosowana jest reguła a następnie kliknąć Load
na pasku narzędzi.
- LUB -
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•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage. W prawym dolnym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Rules, kliknąć Load.

Wyświetlone zostanie okno Open.
4. W oknie Open na liście Look in, kliknąć lokalizację zawierającą plik do
zaimportowania.
5. Na liście folderów znaleźć i otworzyć folder zawierający plik.
6. Kliknij plik a następnie kliknij Open.
Można importować tylko jeden plik .cwl jednocześnie.

Usuwanie definiowania reguł Content-Aware Rules
Jeśli rozyłasz polisy DeviceLock przy użyciu DeviceLock Group Policy Manager lub
DeviceLock Service Settings Editor w niektórych sytuacjach możesz chcieć zabronić
stosowania reguł Content-Aware Rules do określonych grup komputerów klienckich. W tym
celu należy zwrócić poprzednio zdefiniowane reguły Content-Aware Rules do stanu nie
skonfigurowanego. Wszystkie niezdefiniowane ustawienia DeviceLock są ignorowane przez
komputery klienckie.
Aby usunąć definiowanie reguł Content-Aware Rules należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W dzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy DeviceLock Settings
lub DeviceLock Service a następnie kliknąć Load Service Settings aby
otworzyć plik XML ze zdefiniowanymi polisami DeviceLock.
c) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols, kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules a
następnie kliknąć Undefine.

Usuwanie reguł Content-Aware Rules
Można usuwać indywidualne reguły Content-Aware Rules gdy nie są one już potrzebne.
Aby usunąć regułę Content-Aware Rule należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
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Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols wykonać następujące czynności:
•

•

•

Rozwinąć Content-Aware Rules, kliknąć prawym przyciskiem myszy
użytkownika lub grupę do której reguła jest stosowana a następnie kliknąć
przycisk Delete user.
Po usunięciu użytkownika lub grupy, reguła związana z tym użytkownikiem lub
grupą jest usuwana automatycznie.
- LUB Rozwinąć Content-Aware Rules, a następnie wybrać użytkownika lub grupę
do której reguła jest stosowana. W panelu szczegółów kliknąć prawym
przyciskiem regułę związaną z tym użytkownikiem lub grupą a następnie
kliknąć przycisk Delete.
- LUB Kliknąć prawym przyciskiem myszy Content-Aware Rules, a następnie
kliknąć Manage. W dolnym lewym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Users, zaznaczyć użytkownika lub grupę do której reguła zostanie
zastosowana. W dolnym prawym panelu okna Content-Aware Rules w
sekcji Rules, zaznaczyć regułę a następnie kliknąć przycisk Delete lub
kliknąć prawym przyciskiem myszy regułę a następnie kliknąć Delete.
Można wybrać wiele reguł do usunięcia przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL
podczas klikania na nich.
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DeviceLock umożliwia kontrolę danych przesyłanych przy użyciu różnych protokołów
sieciowych, tym samym rozszerzając ochronę przed niepożądaną utratą danych oraz
oferując ochronę na poziomie przesyłania danych. Dzięki funkcji Protocols można definiować
polisy selektywnego zezwalania lub blokowania transmisji danych/plików przy użyciu
specyficznych protokołów jak również shadow copy przesyłanych danych. Polisy mogą być
definiowane per użytkownik lub per grupa.
DeviceLock zapewnia kontrolę przesyłanych danych przy użyciu następujących protokołów
oraz aplikacji:
•

FTP (File Transfer Protocol) Standardowy internetowy protokół przesyłania plików
pomiędzy komputerami.
Obsługiwane są oba tryby (aktywny i pasywny) połączeń FTP. FTPS (FTP over SSL)
jest również obsługiwany. Obsługiwane są oba typy (implicit oraz explicit) FTPS.

•

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Protokół client/server na poziomie aplikacji
używany do przesyłania informacji w sieci World Wide Web.
HTTPS (SSL over HTTP) jest również obsługiwany.

•

ICQ/ AOL Messenger Protokół AOL’s Open System for Communication in Realtime
(OSCAR) używany przez ICQ oraz AOL Instant Messenger (AIM).
Obsługiwane są oba typy połączeń (non-SSL oraz SSL).

•

IRC (Internet Relay Chat) Standardowy protokół internetowy obsługujący
interaktywną, w czasie rzeczywistym, tekstową komunikację na “czatach” w sieci
Internet przy użyciu serwerów IRC.
Obsługiwane są oba typy połączeń (non-SSL oraz SSL).

•

Jabber Otwarty protokół oparty na XML przeznaczony do komunikacji.
Obsługiwane są oba typy połączeń (non-SSL oraz SSL).

•

Mail.ru Agent Program do komunikacji utworzony przez Mail.ru.

•

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Standardowy protokół internetowy używany do
wymiany poczty e-mail pomiędzy serwerami SMTP w sieci Internet.
Extended SMTP (ESMTP) jest również obsługiwany. Obsługiwane są oba typy
połączeń (non-SSL oraz SSL).

•

Social Networks Kontroluje komunikację w sieciach społecznościowych.
Obsługiwane są następujące sieci społecznościowe: Facebook, Myspace, LinkedIn,
LiveJournal, Odnoklassniki, Vkontakte, Twitter.
Informacja: Ruch SSL w sieciach społecznościowych jest kontrolowany jako ruch generic
(non-SSL).

•

Telnet Standardowy protokół internetowy dla usługi zdalnego połączenia
terminalowego.

•

Web Mail Kontroluje komunikację pocztową w internecie. Obsługiwane są
następujące usługi pocztowe: Gmail, Yahoo! Mail oraz Hotmail.
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Obsługiwane są oba typy połączeń (non-SSL oraz SSL).
•

Windows Messenger Microsoft Notification Protocol (MSNP), protokół używany
przez Windows Live Messenger oraz Windows Messenger.

•

Yahoo Messenger Protokół sieciowy używany przez Yahoo! Messenger

Informacja: Protokół SSL jest używany na liście Protocols White List do zezwalania aplikacjom z
certyfikatami SSL na łączenie się z ich serwerami.

Można zarządzać polisami zabezpieczeń protokołu przy użyciu DeviceLock Management
Console, Service Settings Editor lub DeviceLock Group Policy Manager. Można również użyć
wtyczki Report Permissions/Auditing w serwerze DeviceLock Enterprise Server do
przeglądania i zmiany polis zabezpieczeń zdefiniowanych dla protokołów. W celu uzyskania
dodatkowych informacji należy kliknąć ten odsyłacz “Report Permissions/Auditing.”

Zarządzanie uprawnieniami dla protokołów
Do kontroli wymiany informacji na poziomie przesyłania należy skonfigurować dostęp do
protokołów komunikacyjnych ustawiając odpowiednie uprawnienia. Te uprawnienia określają
kto może uzyskać dostęp do określonych protokołów i jaki poziom dostępu posiada
użytkownik. Uprawnienia mogą być definiowane per użytkownik lub per grupa.
Tabela poniżej opisuje prawa dostępu dostępne dla uprawnień związanych z protokołami.
PROTOKÓŁ

PRAWA DOSTĘPU

FTP

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do połączenia z serwerem FTP,
wysyłania i odbierania danych protokołu, pobierania plików z serwera FTP.
Generic: Outgoing Files Uprawnienie do kopiowania plików na serwer FTP.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do połączenia z serwerem FTP, wysyłania
i odbierania danych protokołu, pobierania plików z serwera FTP przy użyciu FTPS.
SSL: Outgoing Files Uprawnienie do kopiowania plików na serwer FTP przy
użyciu FTPS.

HTTP

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem WWW,
wysyłania i odbierania danych protokołu, stron WWW oraz obiektów na stronach
WWW (takich jak skrypty, pliki Flash, JPEG, PNG oraz obrazy GIF itp.).
Generic: POST Requests Uprawnienie do przesyłania danych na formularzach
WWW na serwer WWW przy użyciu HTTP.
Generic: Outgoing Files Uprawnienie do kopiowania plików na serwer WWW
przy użyciu HTTP.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem WWW, wysyłania
i odbierania danych protokołu, stron WWW obraz obiektów na stronach WWW
(takich jak skrypty, pliki Flash, JPEG, PNG oraz obrazy GIF itp.) przy użyciu
HTTPS.
SSL: POST Requests Uprawnienie do przesyłania danych na formularzach WWW
na serwer WWW przy użyciu HTTPS.
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PROTOKÓŁ

PRAWA DOSTĘPU
SSL: Outgoing Files Uprawnienie do kopiowania plików na serwer WWW przy
użyciu HTTPS.

ICQ/AOL
Messenger

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem ICQ oraz
AOL Instant Messenger i pobierania komunikatów.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem ICQ oraz AOL
Instant Messenger i pobierania komunikatów przy użyciu SSL.
SSL: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów przy użyciu
SSL. Nie kontroluje przesyłania plików.

IRC

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem IRC i
pobierania komunikatów.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem IRC przy użyciu
SSL.
SSL: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów przy użyciu
SSL. Nie kontroluje przesyłania plików.

Jabber

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem Jabber i
pobierania komunikatów.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem Jabber przy
użyciu SSL.
SSL: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów przy użyciu
SSL. Nie kontroluje przesyłania plików.

Mail.ru Agent

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia Mail.ru Agent z serwerem
Mail.ru i pobierania komunikatów.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.

SMTP

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem SMTP,
wysyłania i pobierania danych protokołu.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania wiadomości e-mail bez
załączników.
Generic: Outgoing Files Uprawnienie do wysyłania załączników w
wiadomościach e-mail.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem SMTP, wysyłania
i odbierania danych protokołów przy użyciu SSL.
SSL: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania wiadomości e-mail bez
załączników przy użyciu SSL.
SSL: Outgoing Files Uprawnienie do wysyłania załączników w wiadomościach email przy użyciu SSL.
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PROTOKÓŁ

PRAWA DOSTĘPU

Social
Networks

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do przeglądania stron sieci
społecznościowych.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania wiadomości,
komentarzy, postów itp.
Generic: Outgoing Files Uprawnienie do kopiowania mulitimediów i zawartości
pliku na strony sieci społecznościowych.

Telnet

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem Telnet,
wysyłania i odbierania danych protokołu.

Web Mail

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do dostępu do Webmaila oraz
odczytu wiadomości e-mail.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania wiadomości e-mail bez
załączników.
Generic: Outgoing Files Uprawnienie do wysyłania załączników w
wiadomościach e-mail.
SSL: Send/Receive Data Uprawnienie do dostępu do Webmaila oraz odczytu
wiadomości e-mail przy użyciu SSL.
SSL: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania wiadomości e-mail bez
załączników przy użyciu SSL.
SSL: Outgoing Files Uprawnienie do wysyłania załączników w wiadomościach email przy użyciu SSL.

Windows
Messenger

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem Windows
Messenger.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.

Yahoo
Messenger

Generic: Send/Receive Data Uprawnienie do łączenia z serwerem Yahoo
Messenger.
Generic: Outgoing Messages Uprawnienie do wysyłania komunikatów. Nie
kontroluje przesyłania plików.

Informacja: Można definiować różne online vs. offline uprawnienia dla protokołów dla tego samego
użytkownika lub grup użytkowników. Uprawnienia Online (Regular Profile) stosowane są na
komputerach klienckich gdy komputery są online. Uprawnienia Offline (Offline Profile) stosowane są na
komputerach klienckich pracujących w trybie offline. Domyślnie DeviceLock pracuje w trybie offline
gdy kabel sieciowy nie jest podłączony do komputera klienckiego. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących polis offline DeviceLock należy zapoznać się z sekcją “DeviceLock Security
Policies (Offline Profile).” W celu uzyskania informacji na temat definiowania uprawnień offline dla
protokołów należy zapoznać się z sekcją “Managing Offline Permissions for Protocols.”

Można definiować domyślne uprawnienia dla protokołów dla obu typów profili (Regular
Profile oraz Offline Profile). Domyślne uprawnienia są przypisane do kont Administratorzy
oraz Wszyscy. Tabela poniżej zawiera uprawnienia dostępu przydzielone do tych kont
domyślnie.
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KONTO /

ADMINISTRATORZY

WSZYSCY

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Files

Generic: Send/Receive Data

PROTOKÓŁ
FTP

SSL: Send/Receive Data

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Files
HTTP

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Files

Generic: Send/Receive Data
SSL: Send/Receive Data

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Files
ICQ/AOL
Messenger

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Mail.ru Agent

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SMTP

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages, Outgoing Files

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages, Outgoing Files

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Social Networks

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages, Outgoing Files

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Telnet

Generic: Send/Receive Data

Generic: Send/Receive Data

Web Mail

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages, Outgoing Files

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages, Outgoing Files

SSL: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Windows
Messenger

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

Yahoo
Messenger

Generic: Send/Receive Data,
Outgoing Messages

Generic: Send/Receive Data, Outgoing
Messages

IRC

Jabber

Zarządzanie uprawnieniami online (regular) dla protokołów angażuje następujące zadania:
•

Definiowanie i edytowanie uprawnień
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•

Usuwanie definiowania uprawnień

Uprawnienia online dla protokołów mogą posiadać następujące stany:
STATE

OPIS

Not Configured

Oznacza że uprawnienia dla protokołu nie zostały zdefiniowane

Configured

Oznacza że uprawnienia dla protokołu zostały zdefiniowane.

Full Access

Oznacza że uprawnienia pełnego dostępu są przydzielone do konta Wszyscy.

No Access

Oznacza:
•

Konto Wszyscy nie posiada uprawnień dostępu i jest ono jedynym
kontem przydzielonym do protokołu.
Uprawnienia braku dostępu przydzielone do konta Wszyscy mają
priorytet nad uprawnieniami przydzielonymi do innych kont.

•

Wszyscy użytkownicy i grupy przydzielone do protokołu posiadają
uprawnienia braku dostępu.

•

Wszyscy użytkownicy i grupy przydzieleni do protokołu są usunięci.

Definiowanie i edytowanie uprawnień
Aby ustawić lub dokonać edycji uprawnienia należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Management Console należy:
a) Otworzyć DeviceLock Management Console i nawiązać połączenie z
komputerem na którym uruchomiono DeviceLock Service.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols zaznaczyć Permissions.
Po wybraniu Permissions w drzewie konsoli, w panelu szczegółów można wyświetlić
protokoły dla których można ustawić uprawnienia. W panelu szczegółów można
przeglądać bieżący stan uprawnień online (regular) dla każdego protokołu w
kolumnie Regular.
4. W panelu szczegółów wykonać następujące czynności:
•

Kliknąć prawym przyciskiem myszy protokół dla którego chcesz ustawić lub
wyedytować uprawnienia a następnie kliknąć Set Permissions.
- LUB -
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•

Wybrać protokół dla którego chcesz ustawić lub wyedytować uprawnienia a
następnie kliknąć przycisk Set Permissions
na pasku narzędzi.

Można zaznaczyć wiele protokołów dla których chcesz ustawić te same uprawnienia
przytrzymując przycisk SHIFT lub CTRL podczas klikania na nich.
Informacja: Po wybraniu wielu protokołów posiadających różne prawa dostępu należy
rozważyć następujące rzeczy:
Okno Permissions wyświetla tylko te prawa dostępu, które są wspólne dla wszystkich
wybranych protokołów.
Jeśli wszystkie prawa dostępu wyświetlane w oknie Permissions są dozwolone dla
określonych użytkowników, użytkownicy Ci będą posiadali pełny dostęp do wybranych
protokołów.
Jeśli wszystkie prawa dostępu wyświetlane w oknie Permissions są zabronione dla
określonych użytkowników, użytkownicy Ci posiadali będą dostęp do wybranych protokołów.
Niektóre prawa dostępu są uzależnione od innych praw dostępu. Jeśli przydzielisz uprawnienie
wymagające innego uprawnienia, wymagane uprawnienie zostanie przydzielone
automatycznie. Na przykład: jeśli przydzielisz tylko uprawnienie Generic: Outgoing Files dla
protokołów sieci społecznościowych oraz poczty elektronicznej, następujące uprawnienia
przydzielone zostaną automatycznie: Generic: Send/Receive Data, Generic: Outgoing
Messages, Generic: Outgoing Files.

Wyświetlone zostanie okno Permissions.

5. W oknie Permissions wykonać następujące czynności:
ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ TO
Aby ustawić

•

W górnym lewym panelu okna w sekcji Users, kliknąć Set
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ABY

POSTĘPUJ W TEN SPOSÓB

WYKONAĆ TO
Default.

domyślne
uprawnienia

Aby ustawić
uprawnienia dla
dodatkowego
użytkownika
lub grupy

Uprawnienia domyślne przypisane są do kont Administratorzy
oraz Wszyscy. W celu uzyskania informacji które uprawnienia są
ustawione dla tych kont domyślnie należy zapoznać się z sekcją
“Managing Permissions for Protocols.”
1.

W górnym lewym panelu okna w sekcji Users, kliknąć Add.
Wyświetlone zostaną okna Select Users lub Groups.

2.

W oknie Select Users or Groups, w polu Enter the object
names to select podaj nazwę użytkownika lub grupy a
następnie kliknij przycisk OK.
Dodani użytkownicy i grupy wyświetlani są w sekcji Users w
górnym lewym panelu okna Permissions.

3.

W górnym lewym panelu okna Permissions w sekcji Users,
zaznaczyć użytkownika lub grupę.
Można zaznaczyć wielu użytkowników i/lub group przytrzymując
przycisk SHIFT lub CTRL podczas klikania na nich.

4.

W dolnym lewym panelu okna Permissions w sekcji User’s
Rights, zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie z pola Allow obok
odpowiedniego uprawnienia.
W prawym panelu okna Permissions można ustawić ograniczenia
dla dnia oraz czasu, które ograniczają dostęp użytkownikowi do
zdefiniowanych protokołów. Użyj lewego przycisku myszy aby
zaznaczyć dni i godziny gdy wybrany użytkownik lub grupa
posiadała będzie dostęp do zdefiniowanych protokołów. Użyj
prawego przycisku myszy aby zaznaczyć dni i godziny gdy
wybrany użytkownik lub grupa nie będą mieli dostępu do
zdefiniowanych protokołów.

Aby zmienić
uprawnienia dla
bieżącego
użytkownika
lub grupy
Aby usunąć
bieżącego
użytkownika
lub grupę i
uprawnienia

1. W górnym lewym panelu okna w sekcji Users, zaznaczyć
użytkownika lub grupę.
2. W dolnym lewym panelu okna w sekcji User’s Rights,
zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie z pola Allow obok
odpowiedniego uprawnienia.
•

W górnym lewym panelu okna w sekcji Users, zaznaczyć
użytkownika lub grupę a następnie kliknąć przycisk Delete lub
kliknąć DELETE.

6. Kliknąć OK lub Apply.

Usuwanie definiowania uprawnień
Po rozesłaniu polis programu DeviceLock przy użyciu DeviceLock Group Policy Manager lub
DeviceLock Service Settings Editor, w niektórych sytuacjach konieczna może okazać się
potrzeba zabronienia niektórych lub wszystkich wcześniej ustawionych uprawnień dla
protokołów przed zastosowaniem do specyficznych grup komputerów klienckich. Aby to
wykonać należy przywrócić wcześniej ustawione uprawnienia do stanu nieskonfigurowanego.
Wszystkie niezdefiniowane ustawienia DeviceLock są ignorowane przez komputery klienckie.
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Aby usunąć definiowanie uprawnień należy
1. Jeśli używasz DeviceLock Service Settings Editor należy:
a) Otworzyć DeviceLock Service Settings Editor.
b) W dzewie konsoli kliknąć prawym przyciskiem myszy DeviceLock Settings
lub DeviceLock Service a następnie kliknąć Load Service Settings aby
otworzyć plik XML ze zdefiniowanymi polisami DeviceLock.
c) W drzewie konsoli rozwinąć DeviceLock Service.
Jeśli używasz DeviceLock Group Policy Manager należy:
a) Otworzyć Group Policy Object Editor.
b) W drzewie konsoli rozwinąć Computer Configuration, a następnie rozwinąć
DeviceLock.
2. Rozwinąć Protocols.
3. W sekcji Protocols zaznaczyć Permissions.
Po wybraniu Permissions w drzewie konsoli, w panelu szczegółów można wyświetlić
protokoły dla których można ustawić uprawnienia.
4. W panelu szczegółów kliknąć prawym przyciskiem myszy protokół, którego
uprawnienia mają zostać usunięte a następnie kliknąć przycisk Undefine.
Można usunąć definiowanie uprawnień dla wielu protokołów jednocześnie. Aby to
wykonać należy:
a) W panelu szczegółów zaznaczyć wiele protokołów przytrzymująć przycisk
SHIFT lub CTRL podczas klikania na nich.
b) Kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczenie a następnie kliknąć
Undefine.
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Raporty DeviceLock
DeviceLock umożliwia tworzenie raportów przy użyciu danych zapisanych w logach na
serwerze DeviceLock Enterprise Server. Użyj raportów do wyświetlenia danych
statystycznych odnośnie użytkowania przez użytkownika urządzeń i protokołów w osobnym
pliku. Podczas generowania raportów można definiować parametry raportu w celu
filtrowania danych i wyświetlania tych informacji. Na przykład można zdefiniować datę
początkową i końcową oraz czas dla których wyświetlone zostaną dane.
Reporty mogą być tworzone automatycznie i wysyłane poprzez e-mail, przechowywane,
eksportowane na różne formaty i współdzielone z innymi. Raporty są tworzone przy użyciu
DeviceLock Management Console.

Kategorie i typy raportów
DeviceLock zawiera zestaw predefiniowanych szablonów które można użyć do utworzenia
nowych raportów. Te predefiniowane szablony są wyświetlane w drzewie konsoli w sekcji
DeviceLock Enterprise Server, Reports.

Informacja: Można tworzyć tylko te raporty które są oparte o predefiniowane szablony. Nie można
modyfikować predefiniowanych szablonów raportów lub tworzyć własnych raportów.

Dostępne są dwie kategorie szablonów raportu:
•

Audit Log reports

•

Shadow Log reports
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DeviceLock Security Policies (Offline Profile)
W dzisiejszych czasach organizacje posiadają wielu użytkowników którzy muszą
kontynuować pracę z krytycznymi danymi w sytuacji gdy są oni odłączeni od sieci
korporacyjnej. Na przykład podróżujący przedstawiciele handlowi, agenci ubezpieczeniowi
oraz inspektorzy regionalni w coraz większym stopniu wykorzystujący korporacyjne laptopy
w lokalizacjach bez dostępu do sieci korporacyjnej. Ochrona tych cennych informacji
znajdujacych się na tych mobilnych komputerach stała się priorytetem dla wielu organizacji.
DeviceLock zapewnia większą ochronę cennych danych korporacyjnych w izolowanych
środowiskach. Teraz można kontrolować dostęp użytkownika do urządzeń i protokołów a
także kopiować shadow dane zapisywane przez użytkowników lub przesyłane przez sieć w
różnych scenariuszach offline. DeviceLock oferuje również większą elastyczność zarządzania
pozwalając na definiowanie różnych online vs. offline polis zabezpieczeń dla tego samego
użytkownika lub grupy użytkowników.
Polisy online użytkownika stosowane są po podłączeniu do sieci korporacyjnej lub
zdefiniowaniu serwerów DeviceLock Enterprise Servers lub kontrolerów domeny Active
Directory. Polisy offline są stosowane gdy użytkownik pracuje będąc odłączonym od sieci
korporacyjnej lub zdefiniowano serwery DeviceLock Enterprise Servers lub kontrolery
domeny Active Directory.
Aby skonfigurować DeviceLock do wymuszania różnych polis dla scenariuszy online vs.
offline należy zacząć od ustawienia uprawnień dla dwóch typów profilu:
•

Regular Profile. Te ustawienia używane są przez komputery klienckie pracujące
online.

•

Offline Profile. Te ustawienia używane są przez komputery klienckie pracujące w
trybie offline, na przykład gdy użytkownicy korporacyjni podróżują ze swoimi
laptopami. Jeśli ustawienia offline nie są skonfigurowane używane są ustawienia
regular profile.

Można użyć różnych polis regular vs. offline dla Permissions, Auditing and Shadowing, USB
Devices White List, Media White List, Protocols White List, Content-Aware Rules oraz
Security Settings. Można zarządzać ustawieniami profilu offline przy użyciu DeviceLock
Management Console, DeviceLock Service Settings Editor lub DeviceLock Group Policy
Manager.
Poniższe przykłady opisują typowe scenariusze ustawień różnych polis zabezpieczeń online
vs. offline w celeu lepszej ochrony danych korporacyjnych.
•

Scenariusz nr 1. Załóżmy że posiadasz grupę Finanse w swojej organizacji. Jako
administrator możesz zezwolić członkom tej grupy na zapis plików na nośnikach
Removable, DVD/CD-ROM, USB oraz Floppy gdy są oni online. Ich aktywność online
poddana będzie audytowi. Wszystkie kopiowane pliki zostaną shadow copied; logi
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audytu oraz shadowingu zostaną przesłane na serwer DeviceLock Enterprise Server.
W trybie offline, członkowie grupy Finanse nie będą posiadali prawa zapisu.
Te polisy zabezpieczeń pozwalają monitorować aktywność członków grupy Finanse w
czasie rzeczywistym. Dzięki sprawdzaniu logów audytu oraz shadowingu na serwerze
DeviceLock Enterprise Server (częściej niż raz dziennie), można szybko reagowć gdy
wystąpi wyciek danych. W tym przypadku użytkownik nie będzie mógł kopiować
cennych informacji na urządzenie w trybie offline przy próbie uniknięcia wysyłania
shadow copies na serwer DeviceLock Enterprise Server i tym samym alertowania
departamentu ochrony o kradzieży danych.
•

Scenariusz nr 2. Wyobraźmy sobie panią Marię, handlowca w dużej firmie, która
posiada notebooka i często pracuje poza biurem. Potrzebuje ona posiadać możliwość
dostaczania swoim partnerom biznesowym informacji związanych z jej pracą. W tej
sytuacji można zezwolić pani Marii zapis plików na nośniki Removable, DVD/CD-ROM,
USB oraz Floppyi włączyć kopiowanie shadow tych plików gdy pracuje ona offline. W
trybie online nie będzie ona posiadała prawa do zapisu na tych typach urządzeń.
Te polisy zabezpieczeń zapewniają większą elastyczność w zarządzaniu
użytkownikami w organizacji oraz oferują lepszą ochronę danych korporacyjnych.
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Temporary White List
Funkcja DeviceLock Temporary White List pozwala na przydzielanie tymczasowego dostępu
do urządzeń USB gdy brak połączenia sieciowego. Administratorzy udostępniają
użytkownikom specjalne kody dostępu przez telefon, które tymczasowo pozwalają na
odblokowanie dostępu do żądanych urządzeń. Poniższy diagram ilustruje proces
przydzielania tymczasowego dostępu do urządzeń USB.

Temporary White List funkcjonuje podobnie jak biała lista urządzeń, z tą różnicą że
połączenie sieciowe nie jest wymagane aby dodać urządzenia i przydzielić do nich dostęp.
Informacja: Przy użyciu Temporary White List możliwe jest przydzielanie uprawnień do urządzeń USB
któe były blokowane na obu poziomach: na poziomie portu USB oraz na poziomie typu. Jeśli pewne
urządzenie z białej listy (na przykład USB Flash Drive) należy do obu poziomów: USB oraz typu
(Removable), uprawnienia (jeśli są zdefiniowane) dla poziomu typu są ignorowane identycznie jal dla
poziomu USB.

Tworzenie i aktywowanie Temporary White List jest kwestią nastepujących instrukcji:
1. Administrator generuje certyfikat kryptograficzny (DeviceLock Certificate) przy
użyciu narzędzia Certificate Generation Tool. Certyfikat DeviceLock Certificate składa
się z dwóch kluczy: prywatnego oraz publicznego.
2. Administrator rozsyła certyfikat DeviceLock Certificate (klucz publiczny) na komputer
użytkownika. Aktywuje to Temporary White List na komputerze użytkownika.
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3. Gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do pewnego urządzenia USB uruchamia on
narzędzie Temporary White List Authorization Tool z poziomu Panelu sterowania
systemu Windows. Następnie wybiera określone urządzenie z listy i generowany jest
tekstowy kod numeryczny (Device Code). Użytkownik może udostępnić ten kod
administratorowi programu DeviceLock telefonicznie lub przy użyciu Internetu.
4. Następnie administrator uruchamia narzędzie DeviceLock Signing Tool, ładuje
certyfikat DeviceLock Certificate (klucz prywatny), wprowadza kod Device Code,
wybiera odpowiedni tymczasowy czas dostępu (5, 15, itd. minut, until the device is
unplugged lub until the user is logged off), generuje kod Unlock Code oraz
udostępnia ten Unlock Code użytkownikowi.
5. Po otrzymaniu kodu Unlock Code, użytkownik wprowadza go przy użyciu narzędzia
Temporary White List Authorization Tool. Dostęp do żądanego urządzenia jest
następnie przydzielany na określony okres czasu.

Temporary White List Authorization Tool
Narzędzie Temporary White List Authorization Tool jest częścią apletu Panel Sterowania
systemu Windows, które użytkownik powinien użyć w celu uzyskania tymczasowego dostępu
do urządzeń.
Aby uruchomić narzędzie Temporary White List Authorization Tool użytkownik powinien
uruchomić aplet DeviceLock znajdujący się w Panelu sterowania i wybrać opcję Temporary
White List Authorization Tool.

Informacja: W systemie Windows XP i nowszych, użytkownik musi przełączyć Panel sterowania do
widoku klasycznego aby widoczne były wszystkie dostępne aplety.

356

Appendix: Permissions and Audit Examples

Dostępnych jest pięć prostych kroków dla użytkownika aby uzyskać tymczasowy dostęp do
urządzenia:
1. Podłączenie żądanego urządzenia do portu USB.
2. Wybranie urządzenia z listy wszystkich dostępnych urządzeń USB.

3. Skontaktowanie się z administratorem i podanie mu nazwy swojego certyfiaktu oraz
kodu Device Code. Proszę pamiętać że Device Code jest ważny tylko 24 godziny
od czasu jego wygenerowania.
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4. Podanie kodu Unlock Code otrzymanego od administratora.
Jeśli jest konieczne zmuszenie żądanego urządzenia do reincjalizacji (replug) przed
zezwoleniem na dostęp do niego należy zaznaczyć pole wyboru Reinitialize device
before granting access.
Niektóre urządzenia USB (takie jak mysz) nie będą pracowały bez ponownej inicjacji i
zalecane jest pozostawienie tej flagi zaznaczonej dla urządzeń nie przechowujących
danych.
Zalecane jest nie zaznaczanie pola wyboru Reinitialize device before granting
access dla urządzeń typu magazyny danych (takich jak pamięci flash, CD/DVD-ROM,
zewnętrzne dyski twarde itd).
Niektóre urządzenia USB nie mogą być ponownie inicjowane z poziomu usługi
DeviceLock Service. Oznacza to że ich sterowniki nie obsługują ponownego
podłączania. Jeśli tego typu urządzenie znajduje się na białej liście lecz nie pracuje,
użytkownik powinien usunąć je z portu a następnie włożyć je ręcznie i uruchomić
ponownie sterownik urządzenia.
5. Kliknąć przycisk Finish.
Jeżeli kod Unlock Code jest prawidłowy to dostęp do urządzenia zostanie
przydzielony w kilka sekund.

Wszystkie pomyślne próby dodania urządzeń do listy Temporary White List są zapisywane w
logach jeśli włączono logowanie zmian w Service Options.
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