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Windows palvelin ja työasema tehtävät 
1. AAMUN TEHTÄVÄ 
Korjaa työasema toimivaksi edellisen asentajan jäljiltä ja kytke se verkkoon. IP asetukset tulevat  DHCP:n 
kautta. 
 
2. PÄIVÄN TEHTÄVÄ 
 
Kytke työaseman työasemakaapeli seinärasiaan. 
Työasema on se kone, johon on asennettu win2000 eilen. 
Voit käyttää työasemaa hakeaksesi tarvittavia asennus paketteja verkosta.(vain 
työasemaa) 
Tee kaapeli kahden koneen välille(standardin mukaan). Kytke koneet yhteen tehtävien 
suorittamista varten. 
 
1. Asenna Windows NT4.0 serveri. 
 Määrittele C aseman kooksi 4Gt ja osiotyypiksi NTFS 
 Määrittele palvelin toimialueen TAITAJAT pääohjauskoneeksi.  
 Asenna verkko ajurit ja IP protokolla. 
 Määrittele verkkoasetukset niin, että windows(Netbios) nimienselvityksessä 
 käytetään myös DNS palvelua. 
 Lokin tulee olla siisti ja käyttöjärjestelmän ammattimaisesti asennettu. 
 Laitteiden ajurit tulee olla asennettuna. 
 
 ip:192.168.X.10/255.255.255.0 (ip osoitteissa X on konepaikan numero) 
 gw:192.168.X.1 
 dns 192.168.X.1 
 
2. Asenna seuraavat lisäpalvelut: 
 www 
 ftp 
 Salli palvelut vain omasta lähiverkosta. 
 
3. Asenna windowssiin sellainen palvelu, että verkon tietokoneet löytävät Windows nimeä 

vastaavan ip-osoitteen. 
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4. Asenna Dhcp -palvelin. Aseta se jakamaan seuraavat asetukset: 
 IP: 192.168.X.50 - 192.168.X.100 
 MASKI: 255.255.255.0 
 YHDYSKÄYTÄVÄ: 192.168.X.2 
 NIMIPALVELIN 1: 192.168.0.1 
 NIMIPALVELIN 2: 192.168.0.2 
 WINDOWS NIMIPALVELIN: 192.168.X.10 
 NETBIOS-nimiselvitys järjestys: 1. Windows nimipalvelin. 2. levitysviesti kysely 
 DNS Toimialue: taitajat.fi 
 
5. Luo ja alusta kiintolevyn vapaaksi jääneelle tilalle koko levyn täyttävä osio. 
 Määrittele osio niin, että siinä voidaan käyttää suojauksia 
 Määrittele osion kirjaimeksi D: 
 
6. Luo D-asemalle käyttäjien profiileille oma hakemisto nimeltä profiilit 
 Aseta hakemisto oikeudet niin, että ainoastaan tiedoston omistajalla ja "Domain 

Admins" ryhmällä on täydet oikeudet. 
 Toimialueen käyttäjillä pitää olla mahdollisuus luoda oma profiili tänne. 
 
7. Jaa profiilit hakemisto verkkoon. 
 Hakemistoon pitää kaikilla käyttäjilla olla pääsy, mutta se nimi ei saa näkyä verkon 

kautta levyjakoja selattaessa. Eli piilotettu levyjako. 
 
8. Luo Seuraavat käyttäjät ja heille profiilit: 
 antero 
  Kokonimi:Antero Hihhuli 
  salasana: joujou 
  Anterolla pitää olla täydet oikeudet vain omaan työasemaan. 
  Liikkuva verkkoprofiili profiilit kansiossa 
 kullervo 
  Kokonimi:Kullervo Anteronpoika 
  salasana: pupu 
  Pakotettu profiili(Mandatory) 
 lissu 
  Kokonimi: Lissu Liimatainen 
  salasana:kalakukko 
  Verkkoprofiili ja kirjautuminen sallittu vain ma-pe 08-16 
 
 
9. Luo käyttäjille kirjautumis skriptit jokaiselle omalla nimellä 
 antero.bat liittää anteron profiili kansion asemaan P: 
 kullervo.bat kirjoittaa ruudulle kirjautuvan käyttäjä nimen 
 lissu.bat Kertoo koneen kelloajan ja päivämäärän 
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10. Estä käyttäjää kullervo käyttämästä tai muuttamasta seuraavia ominaisuuksia: 
 Työpöydän taustakuva 
 Näytönsäästäjä 
 Näytön asetukset (Tarkkuus ja värimäärä) 
 Käynnistävalikon Suorita -komento 
 Käynnistävalikon Etsi - komento 
 
11  Konfiguroi Windows 2000 työasema. Verkkoasetukset pitää hakea dhcp:llä. 
 Liitä toimialueelle. 
 Lisää käyttäjälle Antero käynnistä valikkoon "Valvontatyökalut" -ryhmä. 
  

 
 


