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Zadanie do projektu
Opracuj projekt realizacji prac w systemie operacyjnym Linux Open SUSE związanych z przeprowadzeniem 
podstawowych  działań  administracyjnych  w  zakresie  udzielania  podstawowych  usług  sieciowych  dla 
komputerów w sieci lokalnej. Komputer posiada zainstalowany i sprawny system operacyjny Linux OpenSUSE 
11.2,  który  nie  może  zostać  uszkodzony.  System  Linux  jest  wykorzystywany  w  trybie  okienkowym  do 
realizacji podstawowych zadań szkolnych.
Dla potrzeb użytkowników lokalnej sieci komputerowej należy udostępnić usługi sieciowe: www, ftp, oraz ssh. 
Usługi te mają być uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania systemu. Dostęp do usług www i ftp dla 
użytkowników ma być anonimowy. Natomiast usługa ssh ma służyć administratorowi do zdalnego zarządzania 
serwerem.
W nowym systemie  należy utworzyć  lokalne  konto o nazwie  user1 zabezpieczonym hasłem  nauka,  które 
będzie wykorzystywane do codziennej pracy.

Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy zgodny z treścią zadania.
2. Założenia do projektu realizacji prac wynikających z treści zadania.
3. Listę przyczyn instalacji usług sieciowych samba, ftp, http i ssh.
4. Wykaz przeprowadzonych działań administracyjnych prowadzących do realizacji zadania.
5. Wnioski z przeprowadzonych działań.
6. Wskazania dla administratora dotyczące poprawnego zarządzania systemem Linux oraz poprawnej i 

bezpiecznej eksploatacji komputera.
7. Dokumentację z wykonania czynności konfiguracyjnych w postaci zrzutów ekranu potwierdzających 

przeprowadzenie  działań  administracyjnych.  Utworzone  obrazy  rozmieść  na  stronie  formatu  A4  w 
orientacji pionowej w liczbie czterech zrzutów na stronie.

Do wykonania  zadania  wykorzystaj  konto  administratora  systemu Linux  o  nazwie  logowania  root i  haśle 
Adm1n1str@t0R. Całą dokumentację z zadania wykonaj w systemie operacyjnym Linux w edytorze tekstu 
Open  Office  Writer  i  zachowaj  w  formacie  zgodnym  z  MS  Office  Word  2003  pod  nazwą 
$nazwisko_projekt_uslugi_sieciowe_linux.doc,  np.  nowak_projekt_uslugi_sieciowe_linux.doc oraz  prześlij 
pocztą elektroniczną w postaci  załącznika na adres  greszata@zs9elektronik.pl z tytułem e-maila  "nazwisko 
projekt usługi sieciowe linux".
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Klucz punktowania projektu „Usługi sieciowe systemem Linux Open SUSE”:
− estetyka – 2 pkt,
− nazwa pliku – 1 pkt,
− tytuł pracy – 1 pkt,
− założenia do projektu – 6 pkt,
− lista planowanych działań – 6 pkt,
− wykaz przeprowadzonych prac – 12 pkt,
− wnioski z przeprowadzonych działań – 6 pkt,
− wskazania administracyjne – 6 pkt,
− wydruki zrzutów ekranu z opisami – 9 pkt.

Łączna liczba możliwych do zdobycia punktów – 49 pkt. Kryteria oceny przedstawiają się następująco:

Ocena procenty 49 max

1 0 – 34 0 – 16

2 35 – 50 17 – 24

3 51 – 74 25 – 36

4 75 – 90 37 – 44

5 91 – 100 45 – 49


