INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW
W Dydaktycznej Pracowni Komputerowej (sala 319) jest zainstalowany serwer
„PUCHATEK” zawieraj cy indywidualne konta wszystkich studentów studiów dziennych
maj cych zaj cia w tej pracowni. Konta te s przeznaczone na cały okres studiów i nale y je
zapami ta . Studenci studiów zaocznych maja konta do danego przedmiotu na okres roku lub
semestru
Logowanie:
studenci studiów dziennych: student loguje si z nazw u ytkownika składaj c si z
numeru albumu poprzedzonego liter D np D12345
studenci studiów zaocznych: nazwa u ytkownika jest schematyczna ( zwi zana z
przedmiotem) i podaje j prowadz cy zaj cia np MN_003
Hasła:
hasła s podawane studentom przez prowadz cego zaj cia.
W ha le s rozró nialne du e i małe litery. Udost pnianie hasła innym osobom jest surowo
zabronione.
Konta te obowi zuj w tej pracowni przez cały okres studiów i dlatego nale y je starannie
przechowywa .
Przechowywanie plików:
Po zalogowaniu si w okienku Mój komputer pojawia si sieciowy katalog
H:\nazwau ytkownika na serwerze. Do tego katalogu ma dost p jedynie student którego
własno ci jest ten katalog.
Słu y on do zapisywania wszystkich plików, które tworzy student – zapisywanie swoich
plików poza własnym katalogiem roboczym ( w tym na komputerach lokalnych) jest
zabronione.
W sytuacji awaryjnej mo na zapisywa swoje pliki lokalnie w katalogu STUDENT, w
podkatalogu nazwisko_imie.
Awaryjne konto lokalne podaje prowadz cy zaj cia.
Uwagi organizacyjne;
• Zabronione jest instalowanie jakichkolwiek własnych programów na komputerach w
pracowni.
• Zabrania si zmiany ustawie karty graficznej na komputerach (rozdzielczo
obowi zuj ca to 800x600).
• Drukarki nale y wykorzystywa jedynie do niezb dnych wydruków na wyra ne
polecenie prowadz cego zaj cia.
• u ytkownik mo e logowa si za ka dym razem na dowolnym komputerze ( z wyj tkiem
serwera ).
• Nale y bezwzgl dnie przestrzega zasad BHP ( informuje o nich prowadz cy zaj cia)
oraz innych polece prowadz cego zaj cia.
• Zabrania si jakichkolwiek manipulacji przy sprz cie komputerowym ( np. regulacji
monitora, zamiany myszy lub klawiatur, przeł czaniu kabli do innych gniazdek itp.)
• Po ka dych zaj ciach nale y pami ta o bezwzgl dnym wylogowaniu si z systemu .
• Wszystkie problemy nale y zgłasza prowadz cemu zaj cia lub kierownikowi pracowni.
Niestosowanie si do powy szych zasad b dzie skutkowa cofni ciem konta w pracowni a w
konsekwencji brakiem zaliczenia przedmiotów prowadzonych w tej pracowni.
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