RIOT - Podręcznik użytkownika
Dostęp do komunikatora Riot
Dostęp przez przeglądarkę
Aby zalogować się do komunikatora Riot należy postępować według poniższej instrukcji.
1. P oprzez przeglądarkę uruchamiamy stronę Riot e-science.pl (https://riot.e-science.pl) i
klikamy Zaloguj.

2. Sprawdzamy czy ustawiony jest odpowiedni serwer. W oknie powinien być widoczny napis:
Zaloguj się do Twojego konta Matrix na matrix.e-science.pl. Jeżeli serwer jest
nieprawidłowy klikamy przycisk Zmień.

3. Wpisujemy adres https://matrix.e-science.pl i klikamy przycisk Następny.

4. Klikamy przycisk Sign in with single sign-on.

5. P ojawi się okno logowania SSO w domenie e-science.pl. Wpisujemy login i hasło do
P latformy e-science.pl, a następnie klikamy przycisk Logowanie.

6. W kolejnym oknie należy zaufać stronie poprzez kliknięcie I trust this address.

7. Ukaże się ekran powitalny komunikatora Riot.

8. Następnie należy przeprowadzić konfigurację szyfrowania danych (patrz sekcja
Szyfrowanie danych).
Klient Windows dla komunikatora Riot
W celu skorzystania z komunikatora Riot poprzez klienta Windows należy postępować według
poniższej instrukcji.
1. Wchodzimy na stronę (https://about.riot.im/downloads) i klikamy przycisk Download app for
desktop.

2. Wybieramy klienta odpowiedniego do używanego systemu.

3. P obieramy i instalujemy klienta.
4. Klikamy przycisk Zaloguj.

5. Klikamy przycisk Zmień.

6. Wpisujemy adres https://matrix.e-science.pl i klikamy przycisk Następny.

7. Klikamy przycisk Sign in with single sign-on.

8. P ojawi się okno logowania SSO w domenie e-science.pl. Wpisujemy login i hasło do
P latformy e-science.pl, a następnie klikamy przycisk Logowanie.

9. W kolejnym oknie należy zaufać stronie poprzez kliknięcie I trust this address.

10. Ukaże się ekran powitalny komunikatora Riot.

11. Następnie należy przeprowadzić konfigurację szyfrowania danych (patrz sekcja
Szyfrowanie danych).

Szyfrowanie danych
Szyfrowanie danych przy pierwszym logowaniu
Aby skonfigurować szyfrowanie danych przy pierwszym logowaniu do komunikatora Riot należy
postępować według poniższej instrukcji.
1. P o zalogowaniu na ekranie powitalnym Riot w lewym górnym rogu pojawi się okno
Skonfiguruj szyfrowanie. Klikamy przycisk Set up.

2. P ojawi się okno Skonfiguruj szyfrowanie. Wpisujemy w nim hasło, które będzie służyć do
odzyskiwania zaszyfrowanych danych (musi być inne niż hasło do logowania) i klikamy
Kontynuuj.

3. W następnym oknie potwierdzamy hasło wpisując je ponownie i klikamy przycisk Kontynuuj.

4. P ojawi się okno z tzw. recovery key, który jest niezbędny do odzyskania danych w
przypadku zapomnienia wcześniej wpisanego hasła. Klucz ten składa się z 48 znaków i
należy go zapisać w bezpiecznym miejscu poprzez kliknięcie przycisku Pobierz.

5. P ojawi się okno potwierdzające zapisanie klucza. Klikamy przycisk Kontynuuj.

6. P ojawi się komunikat o konieczności potwierdzenia tożsamości. Klikamy przycisk Single Sign
On.

7. Zostanie uruchomiona nowa karta w przeglądarce. Klikamy re-authenticate with single
sign-on.

8. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu:

9. Zamykamy tę kartę w przeglądarce i przechodzimy do karty Riot, gdzie wyświetlony
zostanie komunikat potwierdzający ustawienia szyfrowania. P otwierdzamy ustawienia
przyciskiem Potwierdź.

10. Spowoduje to wyświetlenie komunikatu Jesteś gotów!. Klikamy OK.

11. Następnie należy przeprowadzić weryfikację sesji (patrz sekcja Weryfikacja sesji).

Dodanie szyfrowania danych do istniejącego konta
Jeżeli wcześniej nie skonfigurowaliśmy szyfrowania danych to należy dodać szyfrowanie do
istniejącego konta. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
1. P o zalogowaniu do komunikatora Riot rozwijamy panel użytkownika klikając strzałkę
skierowaną w dół, która znajduje się obok nazwy użytkownika w lewym górnym rogu. Z
panelu wybieramy opcję Ustawienia.

2. P ojawi się okno Ustawień.

3. P o lewej stronie wybieramy zakładkę Bezpieczeństwo i prywatność.

4. P rzewijamy wybraną zakładkę w dół aż pojawi się przycisk Bootstrap cross-signing and
secret storage. Klikamy w niego.

5. P ojawi się okno Skonfiguruj szyfrowanie. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją
zaprezentowaną w sekcji Szyfrowanie danych przy pierwszym logowaniu (od
punktu 2).

Weryfikacja sesji
Każda sesja Riot, niezależnie czy jest uruchomiona przez przeglądarkę, aplikację czy tryb incognito,
wymaga zweryfikowania. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.
1. P o zalogowaniu do nowej sesji, w lewym górnym rogu pojawi się komunikat Zweryfikuj tę
sesję. Nie ignorujemy go. Klikamy przycisk Weryfikuj.

2. P ojawi się okno Zweryfikuj tę sesję. Do weryfikacji sesji wykorzystujemy hasło lub klucz do
odzyskania zaszyfrowanych danych, utworzone w procesie szyfrowania danych. Klikamy
przycisk Use Recovery Passphrase or Key.

3. P ojawi się okno do wpisania hasła. Wpisujemy hasło i klikamy przycisk Następny. Jeśli nie
pamiętamy hasła a mamy zapisany klucz to klikamy przycisk use your recovery key.

4. Wklejamy klucz w całości (czyli wszystkie 48 znaków) i klikamy przycisk Następny.

5. P ojawi się okno potwierdzające weryfikację sesji. Klikamy przycisk Gotowe.

6. Od tego momentu możemy rozpocząć pełne i bezpieczne korzystanie z komunikatora Riot.

