
Tomasz Greszata - Koszalin 2016 - http://greszata.pl  

Strona 1 z 7 

T: Usługi serwerowe w systemie Windows - telnet. 
 

Zadanie1: 

Sprawdź informacje w serwisie Wikipedii na temat usługi telnet. 

 

Telnet – standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego 

terminala w architekturze klient–serwer. Protokół obsługuje tylko terminale alfanumeryczne, co oznacza, że nie 

obsługuje myszy ani innych urządzeń wskazujących. Nie obsługuje także graficznych interfejsów użytkownika. 

Wszystkie polecenia muszą być wprowadzane w trybie znakowym w wierszu poleceń. Polecenia wydawane za 

pomocą naszego komputera przysłane są poprzez sieć do serwera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie 

serwera telnetu. Usługa telnetu wykorzystuje 23 port protokołu TCP/IP. 

 

Zadanie2: 

Sprawdź dostępną w systemie pomoc na temat klienta telnet. 

 
 

Zadanie3: 

Sprawdź zainstalowane oprogramowanie serwera telnet, a w razie potrzeby przeprowadź instalację 

systemowej usługi telnet. Odszukaj konfigurację serwera telnet w centrum pomocy i obsługi technicznej. 

 

Poniżej przedstawiona jest przykładowa lista komunikatów wyświetlanych podczas połączenia i rozłączenia 

klienta telnetu ze zdalnym serwerem telnetu, np. 
telnet 192.168.27.28 

Trying 192.168.27.28... 

Connected to 192.168.27.28. 

Escape character is '^]'. 

Welcome to openSUSE 11.2 "Emerald" - Kernel 2.6.31.5-0.1-desktop (9). 

S27st08 login: asso 

Hasło: haslo 

Ostatnie logowanie: wto cze 5 08:36:16 CEST 2012 z s27st08.local na pts/4 

Have a lot of fun... 

Directory: /home/asso 

wto, 5 cze 2012, 10:13:16 CEST 

s27st08:~>exit 

logout 

Connection closed by foreign host. 
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Instalację usługi telnet w systemie Windows 2008 Server rozpoczynamy od uruchomienia konsoli Zarządzanie 

serwerem i kliknięcia opcji Dodaj funkcje: 

 
 

W wyświetlonym oknie kreatora instalacji zaznaczamy opcję Serwer Telnet i klikamy przycisk Dalej: 
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W następnym oknie nie pozostaje nam nic innego jak kliknięcie przycisku Zainstaluj: 

 
 

W przypadku funkcji systemu operacyjnego nie mamy do dyspozycji wyboru zaawansowanych opcji 

konfiguracyjnych. Pozostaje nam oczekiwanie na zakończenie procesu instalacji oprogramowania w systemie: 
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Zakończenie instalacji oprogramowania serwera telnet zostanie podsumowane przedstawionym poniżej oknem, 

w którym pozostanie nam kliknąć przycisk Zakończ: 

 
 

Po instalacji serwera telnetu pozostaje nam skonfigurować sposób uruchamiania usługi w systemie. Jeżeli 

chcemy, aby serwer działał według naszych zaleceń, zmieniamy we Właściwościach usługi ustawienie Typ 

uruchamiania na Ręczny: 

 
 

  



Tomasz Greszata - Koszalin 2016 - http://greszata.pl  

Strona 5 z 7 

Możemy teraz sprawdzić, czy konfigurowany system operacyjny nasłuchuje na porcie 23 protokołu TCP. 

Wydajemy w tym celu polecenie netstat –anp tcp | find ":23": 

 
 

Jeżeli w systemie włączone mamy nasłuchiwanie na porcie 23 protokołu TCP, to możemy przystąpić do próby 

połączenia z serwerem telnetu zdalnego komputera. Wydajemy w tym celu polecenia telnet IP_servera: 
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W wyświetlonym oknie, po zanegowaniu wysyłanie haseł w sieci internet, przystępujemy do autoryzacji 

użytkownika uprawnionego do korzystania z usługi telnet: 

 
 

Po poprawnym zalogowaniu, otrzymujemy dostęp poprzez konsolę tekstową do systemu zdalnego: 
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Z systemem zdalnym możemy również połączyć się z innych systemów operacyjnych, np. Linux Ubuntu: 

 
 


