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Mam nast�puj�ce pytanie: Mam w szkole sie� (jestem uczniem gimnazjum) 9 pc Win98 + serwer WinNT BackOffice SBS. 
Mamy SDI, które na przeładowanym NT chodzi jak modem 9600bps. Chodzi mi o to aby SDI (nie pytam jak, ju� to znalazłem) 
podł�czy� do kompa z linuchem i on w ten sposób stałby si� internet serwerem. Czy mo�na udost�pni� ł�cze przez linuxa dla 
komputerów z Win98? Jednocze�nie chodzi mi o to, �eby pozostał serwer z WinNT, bo taki system jest potrzebny do pracy na 
lekcjach (nauczyciel niezorientowany w linuxie). (...) 
 
To fragment prawdziwego listu gimnazjalisty z pewnej 

listy dyskusyjnej. Tłumacz�c z grubsza – pytaj�cy całkiem 
słusznie uznał i� w jego gimnazjum sie� b�dzie działała 
znacznie lepiej, je�eli serwer SBS nie b�dzie realizował 
usług internetowych i w tym zakresie zostanie zast�piony 
przez oddzielny serwer Linux. SBS b�dzie nadal 
obsługiwał sie� lokaln� jako serwer aplikacji. Takie 
rozwi�zanie uwa�am za optymalne, tanie i godne 
polecenia ka�dej szkole. Dzi� nie chc� pisa� o szczegółach 
realizacji (jak wida� potrzebny jest rozgarni�ty ucze� ;-), 
zajm� si� tylko jednym z efektów.  

W wyniku udost�pnienia usług internetowych na 
serwerze wyposa�onym w Linux lub podobny system 
UNIXowy uzyskujemy mo�liwo�� posiadania konta 
shellowego. Brzmi dumnie,– tylko co z tego wynika? 

Z kontem shellowym mo�na poł�czy� si� przez  telnet 
lub ssh i za pomoc� wirtualnej konsoli pracowa� na 
zdalnym serwerze. Zwykle mo�na na nim uruchamia� 
programy i skrypty, przechowywa� na nim dowolnie 
konfigurowa� i obsługiwa� poczt�,... Wszystko zale�y od 
zakresu uprawnie� przydzielonych nam przez 
administratora serwera (ucznia?) ale teoretycznie mo�na z 
nim (serwerem) zrobi� literalnie wszystko z dowolnego 
miejsca na ziemi i bez przerywania jego pracy. Jak si� 
z nim poł�czy�?  

Rys. 1 
 
 
Telnet jest 

usług� umo�li-
wiaj�c� zdalne 
zalogowanie si� 
i prac� i prac� na 
serwerze. Tworzy 
wirtualn� konsol� 

(nasza klawiatura obsłu-guje zdaln� maszyn� a nasz ekran 
lub okno – jej dane ekranowe. Taki terminal ma niewielkie 
wymagania i mo�e by� uruchomiony z praktycznie 
dowolnego komputera z dowolnym systemem 
operacyjnym. W Windows 95-2000 słu�y do tego 
niewielki programik telnet.exe (Start/Uruchom/telnet). 

Na rysunku 1 wida� fragment konsoli pewnego serwera 
bezpo�rednio po nawi�zaniu poł�czenia. Podajemy nazw� 
konta, hasło i – pracujemy. Telnet jest pro�ciutki ale nie 
powinien działa�. Posługuje si� on najprostsz� metod� 
przesyłania danych (równie� naszego hasła) – 
otwartym tekstem. Oznacza to, �e ka�dy mo�e 
prymitywnie łatwo „podsłucha�” poprzez sie� nasz� 
par� nazwa-hasło, daj�c� przecie� dost�p do pracy 
zdalnej na serwerze. Dlatego my nie powinni�my go 
u�ywa� a wi�kszo�� administratorów serwerów wr�cz 
wył�cza t� usług� na serwerze. Co wtedy z naszym 
kontem shellowym i zdalnym dost�pem? Anachroniczny 

telnet został z powodzeniem zast�piony usług� o nazwie SSH 
(Secure Shell). Daje ona wi�ksze mo�liwo�ci ni� telnet Tu 
najistotniejsze jest kodowanie całej transmisji dla 
zapewnienia bezpiecznego przesyłania danych. Do poł�cze� 
SSH polecam �wietny program PuTTY.2 Nie wymaga on 
instalacji. Po uruchomieniu programu powinno wystarczy� 
podanie nazwy lub adresu IP zdalnego serwera (w oknie host), 
wybranie usługi (telnet lub SSH) a nast�pnie potwierdzenie 
(Open).  

PuTTY ma du�e mo�liwo�ci konfiguracyjne i pozwala na 
zapisanie (na dysku lokalnym) ustawie� poł�czenia 
z konkretnym serwerem (po konfigurowaniu a przed 
poł�czeniem w okno Saved Sessions wpiszmy nazw� sesji 
i potwierd�my (Save). Po ponownym uruchomieniu PuTTY 
wystarczy dwukrotnie klepn�� mysz� w nazw�). Warto 
powi�kszy� i pogrubi� zbyt mał� czcionk� 
(Windows/Appearance/Change. 

A je�eli nie działa? 
Je�eli nie ma komunikatu host does not exist (nie ma 

takiego serwera), to prawdopodobnie ��dana usługa została 
udost�pniona na niestandardowym porcie. Najlepiej o to 
zapyta� administratora ale warto wiedzie�, �e: 
• Administratorzy w walce o bezpiecze�stwo cz�sto 

zamykaj� wi�kszo�� portów, czasem te� udost�pniaj� 
usługi na niestandardowych portach. 

• Telnet standardowo u�ywa portu 23 a SSH – portu 22 
(takie domy�lne warto�ci przyjmuje PuTTY). 

• Telnet lub SSH na zamkni�ty port powinien da� 
komunikat connection refused. 

• Telnet na otwarty port innej usługi powinien da� 
zgłoszenie jej nazwy i wersji programu. Na rysunku 2 
przykład: komunikat otrzymany telnetem na port usługi 
SSH. 

      Rys. 2 
 
Wniosek: z tym samym portem tego samego serwera nale�y si� 
poł�czy� przez SSH.  

 
Co zrobi� po nawi�zaniu poł�czenia ze zdalnym serwerem? 

Nauczy� si� obsługi Linuxa. Ale to ju� całkiem inna historia3. 
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 http://lech.kn.bielsko.pl  

2
http:/lech.kn.bielsko.pl/niezb/index.html 

3 Ci�g dalszy nast�pi, na razie: http://lech.kn.bielsko.pl/edu/unix.html 


