Wymagania edukacyjne 
dla przedmiotu:

LABORATORIUM SYSTEMÓW SIECIOWYCH


PODSTAWA PROGRAMOWA 2019


Dział programowy
Tematy jednostek metodycznych
Liczba godz.
Wymagania programowe
Uwagi o realizacji



Podstawowe
Uczeń potrafi:
Ponadpodstawowe
Uczeń potrafi:
Etap realizacji
1. Sieciowe systemy operacyjne
1. Charakterystyka sieciowych systemów

	wymienić sieciowe systemy operacyjne komercyjne

określić role sieciowych systemów operacyjnych
opisywać funkcjonalność sieciowych systemów operacyjnych
porównywać sieciowe systemy operacyjne
określić zastosowanie sieciowych systemów operacyjnych
dobrać sieciowy system operacyjny pod względem licencjonowania
dobrać sieciowy system operacyjny pod względem funkcjonałowi
Klasa II

2. Konfiguracja sieciowych systemów operacyjnych

	wymienić narzędzia sieciowego systemu operacyjnego wykorzystywanego do konfiguracji

wymienić rodzaje kont użytkowników w sieciowym systemie operacyjnym
wymienić konta użytkowników w sieciowym systemie operacyjnym
wymienić podstawowe narzędzia konfiguracyjne sieciowego systemu operacyjnego
scharakteryzować narzędzia konfiguracyjne sieciowych systemów operacyjnych
opisać podstawowe narzędzia konfiguracyjne sieciowego systemu operacyjnego
Klasa II




3. Usługi sieciowe w systemie operacyjnym MS Windows

	określić usługi i funkcje sieciowych systemów operacyjnych systemu operacyjnego MS Windows Server

rozróżnić usługi i funkcje różnych sieciowych systemów operacyjnych systemu operacyjnego MS Windows Server
opisać usługi dostępne w sieciowym systemie operacyjnym systemu operacyjnego MS Windows Server
omówić proces konfiguracji usług i funkcje serwerowych systemu operacyjnego MS Windows Server
omówić proces modyfikacji ustawień usług i funkcji serwerowych systemów operacyjnych systemu operacyjnego MS Windows Server
wymienić rodzaje zasobów sieciowych operacyjnego MS Windows Server
omówić zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych systemu operacyjnego MS Windows Server
omówić usługi i ich konfigurację systemu operacyjnego MS Windows Server:
	RRAS, 

WDS, 
usługi pulpitu zdalnego, 
usługi terminalowe, 
usługi plików, 
serwer wydruku,
usługi zasadsieciowych i dostępu sieciowego,
DHCP, 
DNS, 
FTP,
Apache, 
Serwera poczty
Klasa II

4. Usługa Active Directory

	omówić usługę domenową Active Directory 

wymienić pojęcia związane z usługi katalogowej (np. magazyn danych, kontroler domeny, domena, las, drzewo, jednostka organizacyjna opisać narzędzia służące do zarządzania stacjami roboczymi
rozróżnić sposoby zarządzania stacjami roboczymi
planować konta użytkowników w strukturze katalogowej
wyjaśnić pojęcia związane z usługi katalogowej (np. magazyn danych, kontroler domeny, domena, las, drzewo, jednostka organizacyjna opisać narzędzia służące do zarządzania stacjami roboczymi
Klasa III

5. Usługi sieciowe w systemie operacyjnym Linux

	określić usługi i funkcje w systemie operacyjnym Linux

rozróżnić usługi i funkcje w systemie operacyjnym Linux
opisać usługi dostępne w systemie operacyjnym Linux
omówić proces konfiguracji usług i funkcji serwerowych w systemie operacyjnym Linux
omówić proces modyfikacji ustawień usług i funkcji serwerowych w systemie operacyjnym Linux
wymienić rodzaje zasobów sieciowych w systemie operacyjnym Linux
omówić zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych w systemie operacyjnym Linux
	określić zakres umiejętności i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zawodu,
planować drogę rozwoju zawodowego
wskazywać możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych
omówić usługi i wymienić pliki konfiguracyjne usług w szczególności:
	DHCP, 

DNS, 
FTP,
Apache, 
serwer wydruku (np. Samba),
usługi plików (np. Samba), 
	Serwera poczty
	analizować własne kompetencje

wyznaczać własne cele rozwoju zawodowego,
identyfikować sygnały werbalne i niewerbalne,
stosować aktywne metody słuchania
prowadzić dyskusje,
udzielać informacji zwrotnej
charakteryzować pożądaną postawę podczas prowadzenia negocjacji
wskazywać sposób prowadzenia negocjacji warunków porozumienia
Klasa II
3. Sieciowe systemy operacyjne – MS Windows
1. Instalacja sieciowego systemu operacyjnego

	zainstalować sieciowy systemy operacyjny

wykonać konfigurację poinstalacyjną
modyfikować konfigurację zainstalowanych sieciowych systemów operacyjnych
zmodernizować sieciowy system operacyjny
zarządzać licencjami na serwerze
sprawdzić zgodność elementów systemu komputerowego z sieciowym systemem operacyjnym na podstawie listy zgodności sprzętowej
Klasa II

2. Konfiguracja sieciowego systemu operacyjnego

	skonfigurować ustawienia sieciowe systemu operacyjnego

skonfigurować ustawienia 
	utworzyć konta użytkowników
	utworzyć grupy użytkowników
	zarządzać kontami użytkowników
	zarządzać grupami użytkowników

Klasa II



3. Zainstalować i skonfigurować usługi sieciowego systemu operacyjnego

	zainstalować usługi i funkcje serwerowych systemów operacyjnych:

	DHCP,

DNS,
IIS,
FTP, 
Usługi pulpitu zdalnego, 
Usługi terminalowe, 
Usługi plików, 
Serwer wydruku
Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego
	skonfigurować usługi i funkcje:

	DHCP,

DNS,
IIS,
FTP, 
Usługi pulpitu zdalnego, 
Usługi terminalowe, 
Usługi plików, 
Serwer wydruku,
Usługi zasad sieciowych i dostępu sieciowego
	dokonać rekonfiguracji określonych usług lub funkcji sieciowego systemu operacyjnego 
	zainstalować serwer poczty, RRAS, WDS

skonfigurować usługi: RRAS, WDS
Klasa II



4. Instalacja i konfiguracja usługi katalogowej 

	zainstalować usługę AD

promować serwer do roli kontrolera domeny
stworzyć jednostki organizacyjne
tworzyć konta domenowe
tworzyć i grupy zabezpieczeń,
konfigurować profile użytkowników
konfigurować zasadami haseł na kontrolerze domeny
konfigurować uwierzytelnianie użytkowników za pomocą LDAP
podłączyć komputery do domeny
zarządzać jednostkami organizacyjnymi
konfigurować konta domenowe
konfigurować grupy zabezpieczeń
zarządzać zasadami haseł na kontrolerze domeny 
konfigurować uwierzytelnianie użytkowników za pomocą LDAP
zarządzać zasadami grup GPO (Group Policy Object)
	skonfigurować uwierzytelnianie użytkowników za pomocą LDAP

zarządzać komputerami w domenie,
zdalnie zarządzać usługami Active Directory
zabezpieczyć kontroler domeny zgodnie z wymaganiami
Klasa III

5. Zarządza stacjami roboczymi 

	zarządzać stacjami roboczymi zdalnie np. zainstalować oprogramowani

zdalnie usuwać usterki systemu
monitorować działania użytkowników stacji roboczych z poziomu systemu operacyjnego 
Klasa II



6. Usługi WWW

	zainstalować SZBD np. MySQL, MSSQL (np. XAMP)

zaktualizować SZBD
zainstalować serwer WWW (np. XAMP)
skonfigurować SZBD do pracy w środowisku wielu użytkowników
skonfigurować serwer WWW (np. XAMP)
Klasa II

7. Usługi plików

	skonfigurować zasoby sieciowe

określić uprawnienia do zasobów lokalnych i sieciowych
	zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
zarządzać zabezpieczeniami plików i katalogów
publikować udostępnione zasoby sieciowe korzystając z usług katalogowych
zastosować zasady ochrony udostępnianych zasobów
Klasa II
4. Sieciowe systemy operacyjne –Linux
1. Instalacja systemu operacyjnego Linux

	zainstalować sieciowy systemy operacyjny

wykonać konfigurację poinstalacyjną
modyfikować konfigurację zainstalowanych sieciowych systemów operacyjnych
Klasa II

2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux

	skonfigurować ustawienia sieciowe systemu operacyjnego

skonfigurować ustawienia 
skonfigurować konta użytkowników
skonfigurować grupy użytkowników
	zmodernizować sieciowy system operacyjny
Klasa II



3. Usługi systemu operacyjnego Linux

	skonfigurować usługi i funkcje serwerowych systemów operacyjnych:

	DHCP,

DNS,
Apache,
FTP, 
Usługi plików np. Samba,
Serwer wydruku np. Samba,
MySQL
	rekonfigurować usługi systemu operacyjnego

skonfigurować usługi i funkcje serwerowych systemów operacyjnych:
	MySQL

	zainstalować interpretator języka PHP

Klasa III

4. Zarządza stacjami roboczymi 

	zdalnie zarządzać stacjami roboczymi

zdalnie usuwać usterki systemu
monitorować działania użytkowników stacji roboczych z poziomu systemu operacyjnego,
Klasa III



5. Usługi plików

	skonfigurować zasoby sieciowe

określić uprawnienia do zasobów lokalnych i sieciowych
	 przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe
przestrzegać tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy
określić czas realizacji zadań
realizować działania w wyznaczonym czasie
pracować w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania
	zastosować zasady udostępniania i ochrony zasobów sieciowych
zarządzać zabezpieczeniami plików i katalogów
publikować udostępnione zasoby sieciowe korzystając z usług katalogowych
	zastosować zasady ochrony udostępnianych zasobów
	monitorować realizację zaplanowanych działań
dokonać modyfikacji zaplanowanych działań
dokonać samooceny wykonanej pracy
proponować sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w nieprzewidywalnych warunkach
angażować się w realizację wspólnych działań zespołu
	modyfikować sposób zachowania, uwzględniając stanowisko wypracowane wspólnie z innymi członkami zespołu
Klasa III


