Оквир за дијалог Windows Security
Оквир за дијалог Windows Security омогућава лак приступ важним
безбедносним функцијама.

Оквир за дијалог Windows Security приказује који је кориснички налог
тренутно пријављен, домен или рачунар на који је корисник пријављен, као
и датум и време пријављивања. Овај податак је важан за кориснике који
имају више налога, на пример, лице које има редован кориснички налог, као
и кориснички налог са администраторским привилегијама. Оквир за дијалог
Windows Security се отвара тако што се притисну тастери Ctrl+Alt+Del.
Екрански тастери у оквиру за дијалог Windows Security:
•

Lock Computer – Омогућава да се, без одјављивања, онемогући
нежељени приступ рачунару. Сви програми остају укључени.
Уколико се напушта рачунар на кратко време, треба га закључати.
Корисник који је закључао рачунар, може да га откључа тако што ће
притиснути тастере Ctrl+Alt+Del и уписати ваљану лозинку.
Администратор такође може да откључа рачунар који је закључан,
тако што ће одјавити текућег корисника. Међутим, овакво насилно
одјављивање може да проузрокује губитак података.
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•
•

•

•

Log Off – Омогућава да се одјави текући корисник и затворе сви
програми који су у току, а да при том оперативни систем остане да
ради.
Shut Down – Омогућава да се затворе све датотеке, сниме сви подаци
оперативног система и припреми рачунар за безбедно искључивање.
Change Password – Омогућава да се промени озинка корисничког
налога. Да би се уписала нова лозинка, мора се знати стара. То је
једини начин да се промени лозинка. Администратори треба да траже
од корисника да повремено мењају своје лозинке, и као део политике
налога треба да уведу ограничења у вези са лозинком.
Task Manager – Приказује листу програма чије је извршавање у току,
резиме укупног искоришћења CPU и меморијских ресурса, као и
кратак преглед колико који програм, компонента програма или
системски процес користи CPU и меморију. Може, такође, да се
користи за пребацивање са једног програма на други, као и за
затварање програма који је престао да реагује.
Cancel – Затвара оквир за дијалог Windows Security.

Питања:

-

Где се бира да ли ће корисник рачунара да се пријави као
корисник домена или као корисник локалнoг рачунара?

-

Наведите особине оквира за дијалог Log On to Windows.

-

Шта се дешава када се корисник пријави на домен?

-

- Опишите разлику између модела радне групе и модела домена у
мрежном окружењу.
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