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T: Zdalne zarządzanie serwerem Windows. 
 

Telnet – zarządzanie tekstowe. 

 

Zadanie1: 

Odszukaj w zasobach internetu informacje na temat usługi Pulpitu zdalnego (Remote Desktop). 

 

Usługa pulpitu zdalnego jest wbudowana w systemy Windows. Domyślnie działa na porcie 3389 protokołu 

TCP. 

 

Zadanie1: 

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi pod poniższymi adresami:  

 http://www.microsoft.com/poland/windows2000/guide/server/NEWservwlasc7.mspx 

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/remote-desktop-app-faq#1TC=windows-8  

 

Do podłączania pulpitów do komputerów w sieci lokalnej 

(Pulpity zdalne) można przygotować konsolę MMC z 

dołączoną przystawką Pulpity zdalne – skróty RDC. 

 

W usłudze IIS na serwerze można zainstalować składnik 

RDWC. Umożliwia on połączenie administracyjne z 

komputerem poprzez przeglądarkę www (strona w 

systemie %SystemRoot%\Web\TSWeb\Default.htm). 

 

Instalacja klienta => Płyta instalacyjna WinXp lub Win2k 

=> Autostart => Dodatkowe funkcje => Klient Terminal 

Serwer. 

 

Instalacja Klienta => Serwer SBS => 

%windir%\system32\clients\tsclient\net\win32 (dla 

systemów Win95 i wyższych lub win16 dla Win3.11) => 

zawiera instalkę klienta serwera terminali. 

 

Z serwerem terminali można również łączyć się 

(sterować) poprzez serwer www. Należy wówczas 

połączyć się z serwerem podając adres: 

http://serwerXP/Tsweb. 

 

Instalacja przystawki www dla serwera terminali => Dodaj/Usuń składniki Windows => IIS => Usługa www 

=> Szczegóły => Podłączanie pulpitu zdalnego w sieci Web. Dodatkowo w konfiguracji serwera dla 

Zabezpieczeń Tsweb włączyć Dostęp anonimowy. 

 

  

http://www.microsoft.com/poland/windows2000/guide/server/NEWservwlasc7.mspx
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows/remote-desktop-app-faq#1TC=windows-8
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Włączenie usługi Pulpitu zdalnego przeprowadzimy wybierając w konsoli Menedżer serwera opcję 

Konfiguruj pulpit zdalny: 

 
 

Należy pamiętać, że podczas włączania usługi należy mieć włączoną Zaporę systemu Windows, aby wywołać 

jej domyślną konfigurację na przyjmowanie połączeń zdalnych. 
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Dodawanie użytkowników uprawnionych do zdalnego łączenia się z komputerem poprzez narzędzie 

Właściwości systemu: 

 
 

Zarządzanie grupą Użytkownicy pulpitu zdalnego uprawnioną do logowania w usłudze pulpitu zdalnego: 
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Sprawdzenie nasłuchiwania systemu na porcie usługi pulpitu zdalnego o numerze 3389 protokołu TCP: 

 
 

Konfiguracja użytkowników uprawionych do logowania za pomocą usługi pulpitu zdalnego poprzez edytor 

zasad grupy: 
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Zablokowanie dostępu do usługi pulpitu zdalnego określonym użytkownikom poprzez edytor zasad grupy: 

 
 

Konfiguracja klienta (połączenia) pulpitu zdalnego. Uruchamiamy narządzie Podłączanie pulpitu zdalnego. 

Możemy do tego celu skorzystać z systemowego narzędzia Wyszukaj: 
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W oknie klienta pulpity zdalnego na zakładce Ogólne wprowadzamy adres IP lub nazwę komputera, z którym 

chcemy nawiązać połączenie. Możemy również wprowadzić nazwę użytkownika do autoryzacji oraz zapisać 

konfigurację w pliku: 

 
 

Zakładka Ekran: 
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Zakładka Zasoby lokalne: 

 

  
 

  



Tomasz Greszata - Koszalin 2017 - http://greszata.pl  

Strona 8 z 9 

Zakładka Programy: 

 
 

Zakładka Wrażenia: 
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Zakładka Zaawansowane: 

  
 

Autoryzacja użytkownika w zdalnym systemie podczas połączenia w usłudze pulpit zdalny: 

  
 

Nawiązanie połączenia z serwerem Windows poprzez usługę pulpitu zdalnego (RDP) z systemu Linux Ubuntu: 

  


