E13_styczeń_2015

Mialem dzisiaj, to samo bylo i wczoraj i na poczatku stycznia chyba:)
Drukarka stala(ale tylko zeby postraszyc:P), byl i router i switch(ale uzyc trzeba switch),tester
okablowania,zarabiarka i obcinaczki,kilka kompletow kabli typu A, kabel+kilka wtykow RJ,plytka z
Windows Server/XP/jakims costamSHARK(niepotrzebne byly).

1. Zrobić kabelek w standardzie B, zgłosić to do egzaminatora
(dostaliśmy 4 metrowy kabel i 5 wtyczek w razie gdyby komuś nie wyszło za 1 razem, co tu wiecej
komentować, jeżeli chodzi o kolejność kolorów to biało pomarańczowy, pomarańczowy, biało
zielony, niebieski, biało niebieski, zielony, biało brązowy, brązowy)
2. Podłączyć się switchem do serwera(serwer 2008 EN) i do stacji roboczej z win 7( w tym jeden
kabelek ten co zrobiliśmy)
(dostaliśmy 8 portowy switch, wpiąłem sie w 7,8)
3. skonfigurować karty sieciowe na serwrze i kliencie wszystko podane w zadaniu
(dokladnie wszystko jest podane na karcie czarno na białym jak by was za rączke prowadzili, adres ip
serwera był 192.168.0.2, maska 255.255.255.0, brama 192.168.0.1 (adres ip switcha) i dns
192.168.0.2, na kliencie adres ip 192.168.0.3, maska 255.255.255.0, brama 192.168.0.1, dns
192.168.0.2)
4. na serwerze: zainstalować i skonfigurować AD i DNS, zakładając domenę egzamin.local, i ustawić
hasło na przywracanie AD(podane w zadaniu)
(nie trzeba instalować żadnych ról, wystarczy samo dcpromo, stworzyć nowy las nazywając go
egzamin.local, AD i DNS jest automatycznie zainstalowane wraz z domeną)
5. utworzyć konta wlasciciel,księgowy,kadrowy(ustawić hasło, podane w rkuszu)
konta tworzycie w AD w kontenerze "users".
6. utworzyć katalog dane(na dyskuC) i go udostępnić w sieci, wlasciciel i księgowy pełne
uprawniwnienia, kadrowy do odczytu.
no wiec gdy juz utworzycie na dysku C folder dane, klikacie prawym przyciskiem, udostepnij,
określonym osobom, tam dodajecie wszystkie 3 konta.
pełne uprawnienia nadaje sie też całkiem prosto. Prawy przycisk myszy na folderze "Dane" ->
właściwości -> Zabezpieczenia -> Zaawansowane -> Zmień uprawnienia -> zaznaczyć konto
"wlasciciel" -> edytuj -> zaznaczacie pełna kontrola potem zastosuj ok, to samo robicie z kontem
księgowy.
Jeżeli chodzi o konto kadrowy zeby miał tylko do odczytu, to robicie dokładnie to samo z tym
wyjątkiem że nie zaznaczacie mu pełnej kontroli tylko i wyłącznie "Wyświetlanie zawartości
folderu/Odczyt".)
8. wlasciciel zmapować udostępniony udział i nadać literkę dysku X
(Na serwerze -> AD -> Users -> wchodzicie na wlasciwosci konta wlasciciel -> zakładka bodajże
"Profil" -> i tam na środku jest takie coś jak Połącz z (my mielismy polską wersje) lub connect ->
wybieracie literke dysku czyli X: i
podajecie ścieżke \\nazwa_komputera\dane (nie mylić z nazwą domeny, żeby sprawdzić nazwe
komputera, wchodzicie we własciwosci Mój komputer -> po prawej stronie "zmień ustawienia" -> na
dole "Zmień" -> i tam macie nazwe swojego kompa.
9. konta księgowy i kadrowy udostępnić śceżkę oraz przypisać godz logowania od 7 - 17
( tu też dużo roboty nie ma, wchodzicie AD-> users -> właściwosci najpierw jednego uzytownika
potem drugiego -> konto -> godziny logowania)

10. na kliencie wlaściciela dopisać do grupy użytkownicy zaawansowani, sprawdzić, czy wszystko jest
ok i tyle
(na kliencie logujecie sie jako administrator. Start -> panel sterowania -> narzedzia administracyjne ->
zarządzanie komputerem -> użytkownicy i grupy lokalne -> grupy -> prawym przyciskiem na
"użytkownicy zaawansowani" lub "power users" -> prawy przycisk myszy -> dodaj do grupy ->
dodajecie konto „wlasciciel"

