Instrukcja automatyzacji obsługi kont za pomocą Power Shell – tworzenie, usuwanie, zmiana hasła

1. Uruchomienie i skonfigurowanie Power Shell
a. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to zainstalować i skonfigurować Power Shell na naszym
komputerze.
W tym celu wchodzimy na stronę https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=286152 aby pobrać i
zainstalować Microsoft Online Services Sign-in Assistant. Wybieramy język Polski i klikamy Pobierz.

Wybieramy wersję odpowiednią dla naszego systemu operacyjnego, w naszym przypadku x64 i klikamy
Next.

Pojawi się okno z licencją produktu, którą zatwierdzamy i klikamy Instaluj.

b. Po instalacji i kliknięciu Zakończ należy z menu Start wybrać i uruchomić moduł Power Shell. Moduł ten
uruchamiamy z podniesionymi uprawnieniami, czyli administratora.

c. W oknie Windows PowerShell musimy wydać instrukcję INSTALL-MODULE MSONLINE , aby zainstalować
Microsoft Azure Active Directory Module for Windows PowerShell. Podczas instalacji dwa razy podajemy
Y w celu kontynuacji instalacji. W przypadku. Kiedy instalacja zostanie zakończona pomyślnie, powinien
pojazć się znak zachęty.

d. Kolejny krok, to podłączenie się do naszego tenanta w Power Shell. W tym celu w konsoli po znaku
zachęty wydajemy polecenie CONNECT-MSOLSERVICE , a następnie pojawią nam się okna, w których
musimy się zautoryzować, podając swoją nazwę użytkownika i hasło.

e. Po poprawnym logowaniu na konto administratora naszej usługi pojawi się znów znak zachęty.

f.

Kolejny krok to wydanie sobie pozwolenia na wykonywanie skryptów Power Shell. W tym celu w konsolu
po znaku zachęty wpisujemy polecenie SET-EXECUTIONP OLICY -EXECUTIONPOLICY REMOTE SIGNED -SCOPE
CURRENTUSER.

2. Teraz możemy przejść do tworzenia skryptów i ich uruchamiania.
a. W tym celu posłużymy się już gotowym szablonem w formacie xslx, aby z jednych danych mieć
możliwość stworzenia trzech skryptów, czyli tworzenia kont, usuwania kont oraz zmiany hasła.

Dane wejściowa są w kolumnach od A do G. Warto dla naszych potrzeb dowiedzieć się, jak się dokładnie
nazywają licencję w nomenklaturze Power Shella. Znajdziemy je wykonując polecenie GETMSOLACCOUNT SKU wydawane po znaku zachęty.

Jeżeli poprawnie podamy wszystkie dane w kolumnach A:G, to w kolumnach H, I i J pozinny nam się stworzyć
gotowe skrypty, gdzie nazwą użytkownika może być nr, czyli wartość z kolumny A, a nazwa wyświetlana to imię
i nazwisko.

b. Jeżeli przygotowaliśmy sobie szablon z danymi, możemy przystąpić to stworzenia plików ze skryptami. W
tym celu najlepiej uruchomić Power Shell ISE, aby widzieć składnię, czy nie popełniliśmy jakieś błędu oraz
założyć folder na nasze skrypty, np. na dysku C:

c. Jeżeli uruchomiliśmy wersję graficzną Power Shella, to teraz powinniśmy z pliku excel skopiować
zawartość kolumny H, aby stworzyć skrypt zakładający konta.

Jeżeli kopiowanie przebiegło bez zastrzeżeń, należy skrypt zapisać we wcześniej przygotowanym
folderze, np. pod nazwą zakładanie_kont_klasa_1A.ps1.

d. Teraz możemy wykonać skrypt. Przechodzimy do wcześniej uruchomionej konsoli Power Shella (w niej
jesteśmy zautoryzowani) i podając odpowiednie polecenia uruchamiamy skrypt.

Efektem wykonania skryptu jest widziany powyżej komunikat, że konta zostały utworzone poprawnie.
e. Aby zrobić kolejny skrypt, np. do zmiany haseł i wymuszenia zmiany przez użytkownika przy pierwszym
logowaniu postępujemy jak w poprzednich punktach, czyli w Power Shell ISE klikany New script, a
zmiana_hasel_klasa_1A.ps1 we wcześniej stworzonym folderze na dysku C:

f.

Skrypt wykonujemy tak, jak poprzedni.

g. I analogicznie, jeżeli już chcemy skasować użytkowników, ponieważ skończyli naukę, można przygotować
skrypt do usuwania ich. W Power Shell ISE klikany New script, a następnie w pliku excel kopiujemy
zawartość kolumny I zapisując pod nazwą usuwanie _kont_klasa_1A.ps1 we wcześniej stworzonym
folderze na dysku C:

h. Skrypt wykonujemy tak, jak poprzednie.

