שאלות נפוצות אוקטובר 2102
בעיות גישה לאתר הפקולטה:
בכל בעיה של כישלון בהזדהות מול האתר הפקולטי נא לוודא שאתם מקלידים את שם
המשתמש והסיסמא הנכונים  :שם המשתמש הוא שם משתמש פקולטי ולא שם המשתמש T2
(שם משתמש תקין הוא לדוגמא .) bm\sstudent
במידה ועדיין יש בעיה נא לאפס את סיסמתכם ב T2-על ידי שימוש באתר מרכז המחשבים
בכתובת http://cc-account.technion.ac.il
צוות התמיכה אינו מאפס סיסמאות .
בר קוד לסמארטפונים:

סיסמאות
לתשומת ליבכם:
בעת החלפת סיסמא באמצעות האתר( )/http://cc-account.technion.ac.ilמתעדכנות
הסיסמאות ב  TX/T2וגם בBM .
אבקש להקפיד על כך כל שסיסמתך תואמת את הדרישות הבאות :מכילה  7תווים לפחות,
שימוש באותיות גדולות וקטנות ,מספר ותו מיוחד כגון (@ )%$#לא כוללת חזרות) דוגמא
 )001 abcולא חלקי שם/משפחה.כמו כן חלקי סיסמה המורכבים מספרות עוקבות לא
יתקבלו.
במקרה של בעיה יש לפנות למרכז התמיכה באתר http://hd.technion.ac.il

נא לשים לב כי בעקבות העובדה ששדה הסיסמא ב זמן האיפוס הוא לכל היותר  8תווים רצוי
להמנע מבחירה של סיסמא בת יותר מ 8תווים ( הדבר עלול לגרום לסיסמאות שונות ב  t2וב
)BM

מסופים עבור סטודנטים להסמכה
בחלק מהחווה פועל שירות המסופים בחוות המחשבים .
העמדות הישנות (הימניות ) מחוברות עתה לשרת חדש המכיל את התוכנות Matlab , office
 ,Comsol, solidworks , spiceוכמובן גישה לאינטרנט ולהרצאות.
תחזוקת מחשבים ומידע
לידיעתכם בכל שבוע ביום ראשון כונן )temp( Tימחק
כונן זה אינו מגובה ולכן לא תהיה אפשרות לשחזר מידע שנמחק
פעם בשבוע מחשבי החווה יבצעו אתחול באופן עצמאי ,הדבר יקרה בלילה שבין יום שבת ליום
ראשון בשעה  3לפנות בוקר.
הדבר נועד לעזור לשפר את אמינות וביצועי המחשבים ( משתמשים שלא יוצאים באופן מסודר
ומחשבים שעובדים זמן רב באופן רצוף ללא אתחול).
במקרה ומישהו עובד על המחשבים בשעה זאת מחשבים יתנו אזהרה של דקה לפני האתחול
על מנת שניתן יהיה לשמור את מה שצריך.
חומרה של החווה
חל איסור מוחלט "לשחק" עם החומרה של מחשבי החווה הדבר כולל אבל לא מוגבל לניתוק
עכברים מקלדות ,מסכים וכבלים.
האיסור חל גם אם שמתם לב שהעכבר במחשב שאתם עובדים בו הפסיק לעבוד ויש עכבר
שעובד שמחשב שאין עליו אף אחד.
במקרה של תקלת חומרה כלשהי נא ליידע את צוות המחשוב באמצעים הרלוונטיים (קריאה
בהלפדסק)
רשתות
חל איסור להתחבר לרשת הקווית של הפקולטה למחשבים הפרטיים של הסטודנטים( .מטעמי
אבטחה )
לרשות הסטודנטים עומדות הרשתות האלחוטית
TechSec 
מהאתר).
TechPublic 

 שזמינה בכל הפקולטה ובכל הטכניון (קונפיגורציה להתקנה ניתן להוריד -לרשות האורחים הרשת האלחוטית

