
   Ohjeita Mac-koneiden käyttöön      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Käynnistys-painike 
 (takana) 
  CD / DVD -asema
  (sivusta)
   
   
  USB, FW, RJ45 -paikat 
USB-paikka (takana) 
(alla nurkassa) 
 
 
 
Kirjaudu sisään ryhmäkohtaisella (Media, MusATK) käyttäjätunnuksellasi. Ryhmätunnukset 
ja salasanat ovat vain ko. ryhmissä opiskelevien käyttöön. 
 
Muut kirjautuvat Opiskelija-tunnuksella, jonka salasana on Opiskelija. ”Vierailija” -tunnusta 
ei kannata säännöllisesti käyttää. Tämä tunnus on vapaa eikä vaadi salasanaa. Vierailija-
käyttäjän tiedot ja tallennukset nollautuvat uloskirjauduttaessa.   
 
Lopetettuasi muista kirjautua ulos omppuvalikosta tai ”Schift+Cmd+Q” -näppäinkomennolla. 
 
Safari (Applen oma selain) on nettiselaimena suositeltavin (oletusselain). Opera, Firefox ja 
Chrome ovat myös näppäriä, mutta ne käyttävät enemmän koneen muistia ja tehoa. Ja edellä 
luetellun järjestyksen mukaisesti Chrome on näissä vanhoissa 2008 –vuoden iMacessa (4Gt / 
800 mHz:n muisti) ”hidastavin” selain. Huolehdi, että sinulla on maksimissaan vain kaksi (3?) 
ohjelmaa samanaikaisesti auki, niin koneet toimivat sujuvammin. Kun kaikkiin koneisiin on vaihdettu 
nopeat SSD-kovalevyt, niin hitaus ei pitäisi enää haitata (kunhan et pidä liian monta ohjelmaa auki). 
MemoryCleaner oikealla ylävalikossa juoksevine prosentteineen hoitaa automaattisesti (tai 
klikkauksestasi) muistin vapauttamisen, jos siihen on tarvetta. 
 
OpenOffice on Open Source –tekstinkäsittelyohjelma on kaikilla Mac -oppilaskoneilla ja on 
yhteensopiva Wordin kanssa kun tallennukset vain muuttaa yhteensopivaan .doc-muotoon (esim. 
Word 97-2004 dokument) tai pelkät tekstitiedostot .txt tai .rft -muotoon. 
 
Tulostusvalikossa näkyvät A4-mustavalkolaserit  on merkitty kerroksen ja luokan mukaan:  
”Samsung  ML-2580N MusATK (412)” on neljännen kerroksen musiikin ATK-luokassa 412.  
”Samsung  ML-2855 Media (204)” on toisen kerroksen kuviksen Medialuokan 204 tulostin. 
”Samsung  ML-2850 (Mediateekki)” on kolmannen kerroksen Mediateekin 319 tulostin.  
”Taidelukio-Moto” on kolmannen kerroksen käytävän monistuskone ja tulostaa myös värillisenä. 
  Myös A3-koon tulostus on mahdollista. 
 
Huom! Muista, että dokumenttisi sivun asetukset (Page Setup) tulee  olla A4, jotta  tulostus       
onnistuu. OpenOfficen sivun asetuksissa (Muotoilu => Sivu) A4, pysty tai vaaka. 
 
Applen suomenkilisiltä sivuilta löytyy laaja esittelykierros Mac-käyttöliittymän 
toiminnoista. ”Mac käyttöliittymän esittely” –linkistä pääset katsomaan mm.  
”Video-oppaat” opastusvideoita Macin käytöstä. 
http://www.apple.com/fi/support/macbasics/ 



 
KIRJAUTUMINEN SERVEREILLE Mac-koneilta: 

 
 
1.  Siirry -> Yhdistä palvelimeen  
 tai näppäinkomennolla ”cmd+k”  
 
 
 
 

2. Kirjoita tai valitse listasta palvelinosoite: 
tdlserver.local  tai 217.78.208.71 
 
 ”Tdl-Cave”:n IP on 217.78.208.78 
 
  
 
 
 
 
 
 tai jos ”tdlserver” tai ”Tdl-Cave” näkyy sivupalkissa, niin voit klikata  
 ”yhdistä nimellä” 
 
3. Kirjoita   1. riville ryhmän tai oma tunnus 
 2. riville salasana 
 
         tai 
 
 
 
 
 
4. Valitse taltio (taltiot), 
     jonka (jotka) haluat näkyviin 
 
5. Siirry haluamaasi kansioon 
 
 
 
 
 
 
 
Lopetettuasi katkaise yhteys serveriin. 
Koneelta uloskirjautuminen  katkaisee myös yhteyden 
 
PC-koneilla kirjautuminen servereille (Tdl-server ja tdl-cave) 
Kirjoita osoiteriville ”\\tdlserver” ja paina enter. 
Langattomassa yhteydessä kirjoita IP-numero ”\\217.78.208.71” (tdlserver) tai 
”\\217.78.208.78” (Tdl-Cave). IP-numerolla tulee näkyviin kaikki kansiot. Public-kansio 
avautuu klikkaamalla. Muihin tarvitset klikkauksen jälkeen kansiokohtaisen salasanan.  
 
Oikealla osoitteella pääset suoraan haluamaasi kansioon. Esim. 
 \\217.78.208.78/stt 
 \\Tdl-Cave/elokuva 


