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SYSTEMY OPERACYJNE 

Temat: Lista przystawek MMC. 

W podręcznika: T.Marciniuk, K.Pytel, S.Osetek WSiP „Przygotowanie stanowiska 

komputerowego do pracy.cz2”, opisany jest ten temat. Proszę zapoznać się z treścią tego 

podręcznika. Wstępnie omówiliśmy ten temat w klasie, mamy również sporządzoną notatkę. 

Proszę wypróbować przystawki, wpisując je kolejno w konsoli. 

https://forum.instalki.pl/lista-przystawek-mmc-t16096.html 

 Lista przystawek MMC 

Program MMC, czyli Microsoft Management Console jest to konsola obsługi narzędzi 

administracyjnych (przystawek). 

Przystawki służą do wykonywania zadań administracyjnych oraz naprawczych. 

Aby wywołać określoną przystawkę systemu, w Menu Start --> Uruchom --> wpisz jej 

nazwę z rozszerzeniem "msc" --> kliknij OK. Przykładowo wpisanie "gpedit.msc" otworzy 

przystawkę "Zasady grupy". Niektóre przystawki wymagają podniesienia uprawnień. 

Wtedy należy uruchomić konsolę w trybie administratora. 

Obecność przystawki jest zależne od systemu operacyjnego oraz obecności dodatkowego 

oprogramowania. 

Przystawki: 

azman.msc ----> Menedżer autoryzacji 

certmgr.msc ----> Certyfikaty 

certsrv.msc ----> Urząd certyfikacji 

certtmpl.msc ----> Szablony certyfikatów 

ciadv.msc ----> Usługa indeksowania 

comexp.msc ----> Usługi składowe 

compmgmt.msc ----> Zarządzanie komputerem 

dcpol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń kontrolera domeny 

https://forum.instalki.pl/lista-przystawek-mmc-t16096.html
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devmgmt.msc ----> Menadżer urządzeń 

dfrg.msc ----> Defragmentator dysków 

dfsgui.msc ----> Rozproszony system plików (DFS) 

dhcpmgmt.msc ----> Menedżer DHCP 

diskmgmt.msc ----> Zarządzanie dyskami 

dnsmgmt.msc ----> Menedżer DNS 

domain.msc ----> Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory 

dompol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń domeny 

dsa.msc ----> Użytkownicy i komputery usługi Active Directory 

dssite.msc ----> Lokacje i usługi Active Directory 

eventvwr.msc ----> Podgląd zdarzeń 

fsmgmt.msc ----> Foldery udostępnione 

filesvr.msc ----> Zarządzanie serwerem plików 

gpedit.msc ----> Zasady grupy 

gpmc.msc ----> Zarządzenie zasadami grupy 

ias.msc ----> Usługa uwierzytelniania internetowego 

iis.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 

iis6.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0 

lusrmgr.msc ----> Użytkownicy i grupy lokalne 

napclcfg.msc ----> Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci 

ntmsmgr.msc ----> Magazyn wymienny 

ntmsoprq.msc ----> Żądania operatora magazynu wymiennego 

perfmon.msc ----> Wydajność (Monitor niezawodności i wydajności) 

printmanagement.msc ----> Zarządzanie drukowaniem 

rrasmgmt.msc ----> Routing i dostęp zdalny 

rsop.msc ----> Wynikowy zestaw zasad 



secpol.msc ----> Ustawienia zabezpieczeń lokalnych 

services.msc ----> Usługi 

SQLServerManager.msc ----> SQL Server Configuration Manager 

taskschd.msc ----> Harmonogram zadań 

tapimgmt.msc ----> Telefonia 

tpm.msc ----> Zarządzanie modułem TPM na komputerze lokalnym 

tscc.msc ----> Konfiguracja usług terminalowych\Połączenia 

tsmmc.msc ----> Pulpity zdalne 

wf.msc ----> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi 

wmimgmt.msc ----> Sterowanie usługą WMI (Windows Management Infrastructure) 
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