
.. ת"איך להגיש את התרגיל המעשי במבנ

 

???? ת"אז איך מגישים את התרגיל המעשי במבנ

...  שלב אחרי שלב–מצורף הסבר קטן  –

...  אין לראות בהסבר זה משהו מקצועי או מחייב–אני מקווה שאני זוכרת נכון **

 

 סיון, שיהיה בהצלחה

 

ואם אתם נתקעים )  019חדר - ניגשים למעבדת המחשבים בשרייבר  .1

 שישמחו helpdesk-ה נחמדים מה' יש שם חבר–באחד מהשלבים 

 (...לעזור

 Sessionבמסך הפתיחה בסרגל העליון בצד שמאל יש אפשרות לבחור  .2

 GNOME – 2 בחרו באפשרות מספר –

 בו אתם משתמשים על מנת usernameאותו ) שלכם username-השלימו את ה .3

  (Virtual Tau-להיכנס ל

אותה סיסמה בה אתם משתמשים כדי , שוב)במסך הבא השלימו את הסיסמה שלכם  .4

 (-Virtual Tauלהיכנס ל

 יש קיצור desktop- על ה–.  ששייך לכםdesktop-עכשיו נפתח לכם ה .5

 . היכנסו אליה–דרך לתיקיית הבית שלכם 

 בשם (create folder –מקש ימני ) בתוך תיקיית הבית יש ליצור תיקייה חדשה .6

ds08a 

 יש להיכנס אליה וליצור תיקייה ds08aלאחר שיצרתם את התיקייה  .7

 בתיקייה זו עליכם לשים את (.. אם מדובר בתרגיל המעשי השניex2או ) ex1בשם 

 .הקבצים אותם ברצונכם להגיש

 בפינה – כלשהו e-mail-במידה וברצונכם להוריד את הקבצים מ .8

העליונה בצד שמאל יש תפריט תוכנות לחצו עליו ותיפתח רשימה של 



אולי , ואם יש לכם דמיון מפותח מ א ו ד)  היא דפדפןIceWeasel התוכנה –תוכנות 

בעזרתו תוכלו לגלוש ( FireFox- שטוען שהיא דומה לhelpdesk-תסכימו עם הבחור מה

 .ולהוריד את הקבצים

אחרי שמיקמתם את הקבצים בתיקייה הרצויה יש להגדיר הרשאות כך  .9

הגדרת ההרשאות . שהבודקים יוכלו לגשת לקבצים אלו ולבדוק אותם

 ...תפורט בשלבים הבאים

 (בפינה השמאלית העליונה) Application-יש לגשת לתפריט של ה .01

 console-  ואז בחרו בSystem tools-ולבחור ב

בו יש להקליד את . DOSנפתח חלון שדומה קצת לחלון של  .11

 .Enter ובסיום כל שורה –השורות הבאות 

a. chmod 755 ~ ( לבין התילדה755-יש רווח בין ה: חשוב)    

b. chmod 755 ds08a 

c. chmod 755 ds08a/ex1 

d. chmod 755 ds08a/ex1/* 

 helpdesk- אבל ככה הבחור מה–ייתכן מאוד וחלק מהשורות מיותרות  

 ...הראה לנו

יש אפשרות  (לבעלי הקובץ)לכם :  היא755-משמעות ה, אם תהיתם 

ולאחרים יש אפשרות  ( בבינארית111=7)לשנות ולהריץ אותו , לקרוא

. ( בבינארית101= 5)לקרוא ולהריץ אותו בלבד 

סימן הכוכבית מגדיר שהגדרות אלו יבוצעו על כל תיקיית , ואם תהיתם 

ex1. 

 

  ,   שיהיה לכולם בהצלחה

 

סיון 

 


