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TAITAJA 2008 Semifinaalitehtävä, osio työasema
Olet saanut tehtäväksesi kunnostaa työasema vaatimusten mukaisesti. Työasema tulee
kunnostuksen jälkeen ns. ”netti-koneeksi” eli internet-surffausta varten.
Koska kone on tulossa netti käyttöön, ei sen levykeasema saa olla käytössä ollenkaan.
Vain koneen pääkäyttäjällä (esimerkiksi järjestelmänvalvojalla) tulee olla mahdollisuus
ottaa levykeasema käyttöön tarvittaessa.
Työasemassa on toimiva XP asennettuna. Harjoittelija on vahingossa asentanut Windows
XP toiseen kertaan. Tämä asennus epäonnistui, eikä XP lähde edes käyntiin. Tämä toinen
asennus tulisi poistaa koneesta kokonaan, ettei sen tiedostot vie turhaan tilaa levyllä.
Luonnollisesti myös multibootti-käynnistysvalikko tulee korjata kuntoon.
Kun järjestelmänvalvoja tunnuksella kirjaudutaan sisälle, tulisi ohjelmavalikosta löytyä
”järjestelmänvalvojan työkalut = administrative tools”. (Järjestelmänvalvojan salasana on
Qwerty1).
Ehjään XP:hen on tehty jo aiemmin myös kaiken varalta toinen järjestelmänvalvojaryhmään kuuluva tunnus nimeltä admin, minkä salasanaa et tiedä. Vaihda tämän admin tunnuksen salasanaksi Qwerty1.
Koneeseen on harjoittelija ehtinyt tehdä jo nettikäyttöä varten tunnuksen nimeltä netti.
Tämän käyttäjän salasana on internet.
Koska kone on varsinaisesti tulossa internet- käyttöön tulisi netti-käyttäjän profiilia
hiukan muokata.
• Netti- käyttäjän Internet selaimessa tulee olla aloitussivuna www.google.com ja
suosikkeina seuraavat linkit eli osoitteet www.sampopankki.fi,
www.verkkokauppa.com, www.helsinki.fi, www.finnair.fi, www.cisco.com ja
www.vr.fi
• Netti-käyttäjän kirjautuessa koneelle tulee hänen työpöytänsä olla aina täysin tyhjä
eikä käyttäjä saa tallentaa työpöydälle mitään
• Pikakäynnistys-työkalurivillä tulee olla ainoastaan Internet Explorerin kuvake sekä
työpöydän pikakuvake.
• Netti-käyttäjällä ei saa olla oikeutta käyttää kiintolevyn toista osioa ( d: osioa) ts.
D:osio ei saa näkyä käyttäjälle lainkaan.
• Netti-käytäjällä tulee olla c: osiolla oma kansio nimeltä Netti, jonne uudelleen
ohjautuu käyttäjän ”omat tiedostot” kansio.
• Netti-käyttäjällä tulee olla verkkotulostin HP LaserJet 4 asennettu. VAIN hänellä
tulee olla oikeus tulostaa ko. kirjoittimeen. Kirjoittimen hallintaoikeus tulee olla vain
järjestelmänvalvoja-ryhmään kuuluvilla. Muilla ei mitään oikeuksia. Tulostimen IP
osoite on 192.168.100.99.
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Kone saa tällä hetkellä IP osoitteen DHCP palvelimelta. Tuo palvelin on huollossa
seuraavan viikon, joten tehtävänäsi on vaihtaa DHCP palvelimelta saamasi IP asetukset
kiinteiksi. Verkkoyhteyden kuvake tulee näkyä aina työkalupalkissa oikealla alhaalla.
Mihin tarvitset DNS palvelimen IP osoitetta?
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HUOM! Mikäli et pääse kirjautumaan koneelle, voit ostaa apua, mutta menetät
tällöin pisteitä (3 pistettä / maksimi on 20 pistettä)

