


Kaj je Oddaljeno namizje 
(ON)?

     S funkcijo za oddaljeno namizje v programu Windows XP 
Professional lahko računalnik nadzorujemo na daljavo iz 
druge pisarne, od doma ali s potovanja. To vam zunaj 
pisarne omogoča uporabo podatkov, aplikacij in omrežnih 
sredstev v računalniku v pisarni.



Za uporabo  ON potrebujemo:

• Windows XP Professional, nameščen v računalniku v pisarni ali 
katerem koli računalniku, ki ga nameravate upravljati na daljavo. Ta 
računalnik imenujemo gostitelj.

• Oddaljeni računalnik s programom Windows 95 ali novejšo različico 
programa Windows. Ta računalnik imenujemo odjemalec. 
Nameščeno mora imeti odjemalsko programsko opremo za 
povezavo z oddaljenim namizjem.

• Internetno povezavo. Širokopasovna internetna povezava izboljša 
učinkovitost delovanja, vendar ni obvezna, saj funkcija za 
oddaljeno namizje pri nadzoru gostiteljskega računalnika prenese 
le najnujnejše podatke (kot so zaslonski podatki in podatki o 
tipkovnici). Zato je nadzor računalnika v pisarni na daljavo mogoč 
tudi prek nizkopasovnih internetnih povezav.



Nastavitve računalnika
     V računalniku v pisarni morate najprej omogočiti oddaljeno namizje, da ga 

boste lahko na daljavo upravljali iz drugega računalnika. Da lahko v 
računalniku s programom Windows XP Professional omogočite oddaljeno 
namizje, morate biti prijavljeni kot skrbnik ali član skupine skrbnikov. 
Računalnik mora biti vklopljen, če želimo do njega dostopati. Obvezno 
mora imeti računalnik do katerega dostopamo določeno geslo ter 
uporabniško ime!



Namestitev ON
    Programska oprema za povezavo z oddaljenim namizjem 

računalniku s programom Windows 95, Windows 98, 
Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows NT 4.0 
ali Windows 2000 omogoča upravljanje računalnika s 
programom Windows XP Professional na daljavo. 
Odjemalska programska oprema je na namestitvenem CD-
ju za Windows XP Professional in Windows XP Home 
Edition. Odjemalska programska oprema je privzeto 
nameščena v računalnikih s programom Windows XP 
Professional in Windows XP Home Edition.



Ustvarjanje nove povezave z 
oddaljenim namizjem.

    Odpremo okno “Povezava z oddaljenim namizjem ”( Start/ 
programi/ pripomočki/ komunikacije/ Povezava z oddaljenim 
namizjem). Odpre se naslednje okno:

     
     V polje Računalnik vnesite ime računalnika s programom Windows 

XP Professional, v katerem je omogočeno oddaljeno namizje in za 
katerega imate dovoljenja za oddaljeno namizje. Če je računalnik 
do katerega dostopamo v skupni mreži vpišemo njegovo ime, če pa 
do računalnika dostopamo preko interneta pa moramo vpisati 
njegov IP oz. domeno v tem primeru: Kokrca.kicks-ass.net  .



   Ko smo vpisali naslov oz. ime računalnika 
kliknemo gum “Vzpostavi povezavo”. Odpre se 
nam naslednje okno:

  

 

V to okno vpišemo uporabniško ime ter geslo.



Dodatne nastavitve

   V oknu “povezava z oddaljenim namizjem”. Ko to pritisnemo 
se nam okno razširi ter ponuja veliko uporabnih nastavitev :



“ Splošno ”
    Pod zavihtom “splošno” lahko nastavimo: ime računalnika, 

uporabniško ime, ter geslo . To lahko shranimo, da nam ni vedno 
treba vpisovati uporabniškega imena ter gesla. Vse te nastavitve 
lahko shranimo, če se povezujemo z več računalnik zato, da nam 
ni vedno treba vpisovati gesla in uporabniškega imena. 



“ Zaslon ”

V tem zavihku določimo velikost resolucije 
oddaljenega namizja, ter koliko bitno sliko bomo 
videli manj bitna slika je hitrejši bo odzivni čas.



“ Lokalna sredstva ”

     Tu lahko nastavimo, da lahko povežeš svoje ter oddaljene 
diske skupaj to pomeni, da lahko datoteke kopiramo 
direktno iz enega namizja na drugega. Podobno je z 
tiskalniki in serijskimi vrati. V zavihku “ Pogrami ” določimo 
kateri programi se zaženejo ob povezavi  z oddaljenim 
namizjem.  



“ Delovanje ”

     Tu nastavimo učinkovitost delovanja določimo hitrost 
povezave, ki jo imamo do oddaljenega računalnika. 
Določimo lahko tudi, če želimo videti ozadje oddaljenega 
namizja animacije menijev itd.



Protokol

     Remote Desktop Protocol (RDP) je večkanalni protokol, ki 
omogoča povezavo z drugim računalnikom . Program 
obstaja za Windowse ter za druge operacijske sisteme na 
primer :Linux. Uporablja port 3389. Temelji na protokolu ITU 
T.share (poznan tudi kot : T.128).

• Podpira 24bitne barve
• 128bitno kodiranje podatkou
• Podpira predvajanje zvoka tako, da zvok slišimo na našem 

računalniku



Več računalnikov v mreži z ON 
 

Če želimo imeti v omrežju več računalnikov z oddaljenim namizjem 
moramo ročno  spremeniti porte tako, da ima vsak računalnik 
svojega. 

Odpremo “ regedit “ ter poiščemo naslednji ključ: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\
TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber. To datoteko 
odpremo ter spremenimo port iz 3389 v naprimer 3404.

Do tega računalnika dostopamo tako, da napišemo naslov omrežja ter 
port npr.: Kokrca.kicks-ass.net:3404.



Viri:

www.microsoft.com

www.wikipedia.org

www.slo-tech.si
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