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4. MATERIA  NAUCZANIA 
 

4.1.  Topologia sieci: gwiazda, magistrala, pier!cie"  
 

4.1.1. Materia# nauczania 

 
Podstawowe poj$cia: 

 
Sie% lokalna (ang. Local Area Network st d u!ywany tak!e w j"zyku polskim skrót 

LAN) to najmniej rozleg#a posta$ sieci komputerowej, zazwyczaj ogranicza si" do jednego 
budynku lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu). 
 

Sie% rozleg#a (ang. Wide Area Network, WAN) – sie$ znajduj ca si" na obszarze 
wykraczaj cym poza jedno miasto (b d% kompleks miejski). & czy najcz"'ciej sieci miejskie, 
b d% inne (mniejsze) sieci rozleg#e, rzadziej sieci lokalne czy pojedyncze komputery. 
Przyk#adem sieci rozleg#ych jest Internet. 
 

Model OSI (Open Systems Interconnection)– w celu umo!liwienia  wspó#pracy 
urz dze( pochodz cych od ró!nych dostawców konieczne sta#o si" opracowanie zasad 
opisuj cych sposoby ich komunikowania si". Standardy takie tworz  mi"dzynarodowe 
organizacje finansowane przez producentów sprz"tu sieciowego. Do najbardziej znanych 
nale!  ISO (International Standard Organization) i IEEE (Institute of Electrical and Electronic 
Engineers). Chocia! ich postanowienia nie maj  mocy prawnej, wiele rz dów czyni z nich 
obowi zuj ce standardy. Jednym z najszerzej stosowanych standardów jest model odniesienia 
ISO. Jest on zbiorem zasad komunikowania si" urz dze( sieciowych. Podzielony jest  
na siedem warstw, z których ka!da zbudowana jest na bazie warstwy poprzedniej tzn.  
do us#ug sieciowych 'wiadczonych przez poprzednie warstwy, bie! ca warstwa dodaje swoje, 
itd. Model ten nie okre'la fizycznej budowy poszczególnych warstw, a koncentruje si" na 
sposobach ich wspó#pracy. Takie podej'cie do problemu sprawia, !e ka!da warstwa mo!e by$ 
implementowana przez producenta na swój sposób, a urz dzenia sieciowe od ró!nych 
dostawców b"d  poprawnie wspó#pracowa$. Poszczególne warstwy sieci stanowi  niezale!ne 
ca#o'ci i chocia! nie potrafi  wykonywa$ !adnych widocznych zada( w odosobnieniu od 
pozosta#ych warstw, to z programistycznego punktu widzenia s  one odr"bnymi poziomami. 
 

Klient – Serwer: model sieci, w której na sta#e, programowo ogranicza si" prawa 
u!ytkowników sieci na zasadzie  komunikacji: klient do serwera, serwer do klienta. Z jednym 
serwerem mo!e naraz komunikowa$ si" wielu klientów, równocze'nie jedna maszyna mo!e 
by$ klientem kilku serwerów. 

 
P2P (od ang. peer–to–peer – równy z równym) – model komunikacji w sieci 

komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorz"dne prawa (w przeciwie(stwie do 
modelu klient–serwer). 

 
Hub (z ang., w j"z. polskim koncentrator) – urz dzenie # cz ce wiele urz dze( 

sieciowych w sieci komputerowej o topologii gwiazdy. Hub najcz"'ciej pod# czany jest  
do routera, za' do huba pod# czane s  komputery b"d ce stacjami roboczymi lub serwerami, 
drukarki sieciowe oraz inne urz dzenia sieciowe. Do po# czenia najcz"'ciej wykorzystuje si" 
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kabel UTP skr"tka np.: kategorii 5. Hub dzia#a na poziomie pierwszej warstwy OSI (warstwie 
fizycznej), kopiuj c sygna# z jednego komputera do wszystkich pozosta#ych do niego 
pod# czonych. 
 

Switch (z ang., w j"z. polskim prze# cznik lub prze# cznica) to urz dzenie # cz ce 
segmenty sieci komputerowej. Switch pracuje w warstwie drugiej modelu OSI (# cza 
danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramek mi"dzy segmentami. 
Switch–e okre'la si" te! mianem wieloportowych mostów (ang. bridge) lub inteligentnych 
hubów – switch u!ywa logiki podobnej jak w przypadku mostu do przekazywania ramek 
tylko do docelowego segmentu sieci (a nie do wszystkich segmentów jak hub), ale umo!liwia 
po# czenie wielu segmentów sieci w gwiazd" jak hub (nie jest ograniczony do # czenia dwóch 
segmentów jak most). 
 

Router (ruter, trasownik) to urz dzenie sieciowe, które okre'la nast"pny punkt sieciowy  
do którego nale!y skierowa$ pakiet. Ten proces nazywa si" routingiem (rutingiem) b d% 
trasowaniem. Routing odbywa si" w warstwie trzeciej modelu OSI. 
Router u!ywany jest przede wszystkim do # czenia ze sob  sieci WAN, MAN i LAN. 
Routing jest najcz"'ciej kojarzony z protoko#em IP, cho$ procesowi trasowania mo!na 
podda$ datagramy dowolnego protoko#u routowalnego. Pierwotne routery z lat 
sze'$dziesi tych by#y komputerami ogólnego przeznaczenia. Chocia! w roli routerów mo!na 
u!ywa$ zwyk#ych komputerów, nowoczesne szybkie routery to wysoce wyspecjalizowane 
urz dzenia, w których interfejsy sieciowe s  po# czone bardzo szybk  magistral  wewn"trzn . 
Zazwyczaj maj  wbudowane dodatkowe elementy (takie jak pami"$ podr"czna, czy uk#ady 
wyr"czaj ce procesor w pakowaniu i odpakowywaniu ramek warstwy drugiej) w celu 
przyspieszenia typowych czynno'ci, takich jak przekazywanie pakietów. 
Wprowadzono równie! inne zmiany w celu zwi"kszenia pewno'ci dzia#ania, takie jak 
zasilanie z baterii oraz pami"$ trwa#a zamiast magnetycznej. Nowoczesne routery zaczynaj  
wi"c przypomina$ centrale telefoniczne, a obie te technologie coraz bardziej si" upodabniaj   
i prawdopodobnie wkrótce si" po# cz . 
Aby móg# zaj'$ routing, router musi by$ pod# czony przynajmniej do dwóch podsieci (które 
mo!na okre'li$ w ramach jednej sieci komputerowej). 
 

Datagram to podstawowa jednostka przesy#anych danych. Datagram podzielony jest  
na nag#ówek i dane. Nag#ówek datagramu zawiera adres nadawcy i odbiorcy oraz pole typu, 
które identyfikuje zawarto'$ datagramu. Datagram przypomina ramk" sieci fizycznej. 
Ró!nica polega na tym, !e nag#ówek ramki zawiera adresy fizyczne, za' nag#ówek datagramu 
adresy IP. Poniewa! przetwarzaniem datagramów zajmuj  si" programy, zawarto'$ i format 
datagramów nie s  uwarunkowane sprz"towo. 
 
Proces instalacji sieci lokalnej nale!y rozpocz $ od pewnych wst"pnych za#o!e(: 

  Wyboru topologii i technologii – w ma#ych sieciach, # cz cych kilkunastu 
u!ytkowników, zazwyczaj stosuje si" topologi" gwiazdy, a w wi"kszych systemach 
topologi" rozszerzonej gwiazdy. Stosowane tu urz dzenia wykorzystuj  zazwyczaj ró!ne 
odmiany technologii Ethernet. 

  Doboru przepustowo!ci sieci – sieci Ethernet budowane s  aktualnie w standardzie 
100Mb/s (tzw. Fast Ethernet)– takie po# czenia s  u!ywane prawie zawsze do # czenia 
komputerów z najbli!szym prze# cznikiem (np.: swith) lub koncentratorem (np.: hub), 
czyli urz dzeniami # cz cymi kable odchodz ce od komputerów poszczególnych 
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u!ytkowników. W newralgicznych miejscach (np.: po# czenia mi"dzy blokami albo 
mocno obci !onymi koncentratorami) warto zastosowa$ technologi" Gigabit Ethernet  
o przepustowo'ci 1000Mb/s. W pewnych sytuacjach sporo korzy'ci mo!e odnie'$ 
zastosowanie # cza radiowego. & cza te, cho$ nieco wolniejsze (54MB/s), pozwalaj  
wygodnie pod# czy$ oddalonych u!ytkowników albo #atwo nawi za$ komunikacj" 
mi"dzy blokami. 

  Zaprojektowania logicznej i fizycznej struktury sieci – nale!y przemy'le$, czy sie$ 
b"dzie ma#a, czy te! na tyle du!a, !e op#acalne stanie si" podzielenie jej na mniejsze 
segmenty komunikuj ce si" miedzy sob  za pomoc  szybkich # czy 100MB/s. 

  Sporz&dzenie kosztorysu inwestycji – kalkuluj c koszty, trzeba uwzgl"dni$ nie tylko 
ceny kabli i sprz"tu aktywnego (prze# cznik, koncentratory itp.), ale te! os#onek kabli, 
gniazdek logicznych, wtyczek i szafek chroni cych sprz"t przed dost"pem 
niepowo#anych osób. 

 
Topologia sieci 

W zale!no'ci od sposobu, w jaki komputery s  # czone w sieci oraz w jaki przesy#ane s  
dane poprzez sie$, mamy zwykle do wyboru kilka rozwi za(. Komputery mo!na po# czy$  
w sie$ w kilka sposobów. Poni!ej zostanie omówiona budowa sieci o topologii magistrali, 
pier'cienia i gwiazdy. 

 
Topologia magistrali  

W sieci typu magistrala (ang. Bus), wszystkie komputery # czy si" kolejno ze sob , jeden 
za drugim, jednym kablem sieciowym.  

 
Rys. 1. Sie$ o topologii magistrali 

 
Dzi"ki odpowiednim z# czkom typu BNC, kabel taki jest rozdzielany przy ka!dej stacji  

i do kabla wpinamy kart" sieciow  komputera. Tylko na skrajnych po# czeniach do kabla 
pod# czone s  specjalne terminatory „zamykaj ce” sie$. 
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         a)            b) 
Rys. 2. Wtyczki BNC a) m"ska ko(cówka z# czki BNC , b) !e(ska ko(cówka z# czki BNC [11] 

 

W tym rozwi zaniu komputery komunikuj  si" bezpo'rednio ze sob  i nie jest potrzebny 
wydzielony serwer sieciowy, który sterowa#by prac  sieci. Pozwala to na pocz tkowe 
obni!enie kosztów utworzenia sieci, niestety powoduje równie! ograniczenie pr"dko'ci 
wymiany danych, poniewa! ka!dy pakiet danych przechodzi przez ca#  sie$ i dociera  
do wszystkich stacji, które dopiero identyfikuj , czy jest on przeznaczony dla nich, czy te! 
nie. W zwi zku z tym rozwi zanie takie nadaje si" do po# czenia niewielkiej liczby 
komputerów. Najlepiej zreszt , aby z przyczyn u!ytkowych i serwisowych, znajdowa#y si" 
one w jednym lub kilku po# czonych ze sob  pomieszczeniach. 

 Problematyczne jest równie! pod# czenie takiej sieci do Internetu. Mo!na to zrealizowa$ 
# cz c z Internetem dowolny z komputerów, który nast"pnie udost"pnia Internet pozosta#ym 
stacjom. Niestety, jego wy# czenie spowoduje odci"cie wszystkich komputerów w sieci. 
Obs#uga takiego po# czenia mo!e równie! utrudnia$ wykorzystanie go do innych celów. 
Utrudniona jest tak!e przysz#a rozbudowa takiej sieci i bardzo szybko rosn  jej koszty, 
bowiem w praktyce trzeba wielokrotnie dublowa$ po# czenia kablowe, zw#aszcza, gdy sie$ 
jest mocno zag"szczona. 

 
Podsumowanie: 
Topologi" typu Magistrala mo!na traktowa$ jak „autostrad"” s#u! c  transmisji danych  

i # cz c  stacje sieci. Dane, nim dotr  do stacji przeznaczenia, przechodz  po drodze przez 
wszystkie pozosta#e stacje. W rozwi zaniu tym do wspólnego kabla transmisyjnego zostaj  
pod# czone komputery o dzielonym dost"pie do medium transmisyjnego. Ka!dy komputer 
jest przy# czony do kana#u, nadawane sygna#y docieraj  do wszystkich stacji, ale pakiety 
odbierane s  tylko przez stacj", do której s  adresowane, poniewa! ka!da stacja sprawdza, czy 
dane s  skierowane do niej. Topologia magistrali jest jedn  z najstarszych konfiguracji sieci 
komputerowych. 
Zalety magistrali:  

  ma#e zu!ycie kabla,  

  prosta instalacja,  

  niska cena instalacji,  

  bardzo prosta rozbudowa sieci,  

  #atwe # czenie segmentów sieci w jeden system (bez zmian oprogramowania 
komunikacyjnego),  

  ka!dy komputer jest pod# czony tylko do jednego kabla,  

  pojedyncze uszkodzenie (przerwa w kablu lub awaria komputera) nie powoduje 
unieruchomienia ca#ej sieci.  

Wady magistrali:  

  konkurencja o dost"p – wszystkie komputery musz  dzieli$ si" kablem,  

  utrudniona diagnostyka b#"dów z powodu braku centralnego systemu zarz dzaj cego 
sieci ,  

  rozproszenie zada( zarz dzaj cych sieci , co w okre'lonych przypadkach niekorzystnie 
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wp#ywa na szybko'$ realizacji zada( informatycznych,  

  zwykle dla unikni"cia zak#óce( sygna#ów nale!y zachowa$ pewn  odleg#o'$ mi"dzy 
punktami przy# czenia poszczególnych stacji. 
 

Topologia gwiazdy (ang. star) 

W rozwi zaniu zwanym gwiazd  ka!dy komputer pod# czony do sieci tworzy jedno  
z ramion: gwiazdy, której centrum stanowi serwer sieciowy, czyli wydzielony komputer 
zajmuj cy si" sterowaniem praca sieci. Przy niewielkiej liczbie stanowisk ka!de z nich mo!e 
by$ obs#ugiwane przez osobn  kart" sieciow  zamontowan  w serwerze. Oczywi'cie 
rozwi zanie takie nie pozwala na pod# czenie zbyt du!ej liczby komputerów i jest w sumie 
do'$ kosztowne. Dlatego te! zwykle do obs#ugi ka!dego z komputerów wykorzystywany jest 
specjalny koncentrator sieciowy, który pod# czony jest do serwera i rozdziela sygna#  
na wszystkie ramiona stanowiska w sieci. Mo!na zreszt  pod# czy$ do niego kolejny 
koncentrator i dalej rozdziela$ sygna#. Je!eli serwer pod# czony jest do Internetu, mo!e 
udost"pnia$ to pod# czenie wszystkim komputerom w sieci. 

 
Rys. 3. Sie$ o topologii Gwiazdy [11] 

 

Sie$ typu gwiazda mo!e pocz tkowo wydawa$ si" nieco dro!sza w zwi zku  
z konieczno'ci  wydzielenia serwera oraz zakupu koncentratora. Jednak # czny koszt 
utworzenia takiej sieci  w praktyce oka!e si" ni!szy. Ni!szy koszt sieci typu gwiazda wynika 
przede wszystkim z prowadzenia okablowania sieciowego wy# cznie od koncentratora  
do ka!dej ze stacji. Przy odpowiednim ustawieniu koncentratora # czna d#ugo'$ kabla mo!e 
by$ krótsza ni! w przypadku kolejnego po# czenia oddalonych od siebie komputerów. 

 
Je'li budowana przez nas sie$ b"dzie si" stale rozwija$ lub od razu pod# czamy wielu 

u!ytkowników, rozs dnie jest zastosowa$ tzw. schemat szkieletu i otoczki. Szkielet tworzy 
jedno b d% wi"cej # czy o wysokiej przepustowo'ci, najcz"'ciej 100Mb/s lub wy!ej, 
zbudowanych na bazie wydajnego sprz"tu sieciowego, wyposa!onego w funkcje zarz dzania 
ruchem. W oparciu o szkielet budowany jest system cz"sto wolniejszych podsieci. 
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Rys. 4. Schemat rozbudowanej sieci w topologii Gwiazda 

 

Podsumowanie: 
Jest to sie$ zawieraj ca jeden centralny w"ze# (serwer), do którego zostaj  przy# czone 

pozosta#e elementy sk#adowe sieci za pomoc  koncentratora (np.: huba). Chroni to sie$ przed 
awariami, gdy! awaria jednego # cza nie powoduje unieruchomienia ca#ej sieci. Stosowana 
jest do # czenia komputerów w jednej instytucji, budynku. Wi"kszo'$ zasobów sieci znajduje 
si" w komputerze centralnym przetwarzaj cym i zarz dzaj cym sieci . Pozosta#e komputery 
zwane terminalami s  stacjami przygotowania danych lub maj  niewielkie mo!liwo'ci 
obliczeniowe. Wszystkie informacje s  przekazywane przez centralny komputer. Topologia  
ta mo!e by$ okre'lona jako drzewo z jednym poziomem po# cze(. Okablowanie: popularna 
skr"tka (UTP,FTP) lub 'wiat#owód. 

Zalety topologii typu gwiazda:  

  #atwa konserwacja i lokalizacja uszkodze(  

  prosta rekonfiguracja  

  proste i szybkie oprogramowanie u!ytkowe sieci  

  centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci  

  mo!liwe wysokie szybko'ci transmisji (warunek – szybki komputer centralny)  
Wady topologii typu gwiazda:  

  du!a liczba kabli  

  wszystkie maszyny wymagaj  pod# czenia wprost do g#ównego komputera  

  ograniczona mo!liwo'$ rozbudowy sieci  

  zale!no'$ dzia#ania sieci od sprawno'ci komputera centralnego  

  ograniczenie odleg#o'ci komputera od huba  

  w przypadku awarii huba przestaje dzia#a$ ca#a sie$. 
 

Topologia pier!cienia (ang. Ring) 

W topologii tej komputery po# czone s  za pomoc  jednego no'nika informacji  
w uk#adzie zamkni"tym – okablowanie nie ma !adnych zako(cze( (tworzy pier'cie().  
W ramach jednego pier'cienia mo!na stosowa$ ró!nego rodzaju # cza. D#ugo'$ jednego 
odcinka # cza dwupunktowego oraz liczba takich # czy s  ograniczone. Sygna# w"druje  
w p"tli od komputera do komputera, który pe#ni rol" wzmacniacza regeneruj cego sygna#  
i wysy#aj cego go do nast"pnego komputera. W wi"kszej skali, sieci LAN mog  by$ 
po# czone w topologii pier'cienia za pomoc  grubego kabla koncentrycznego  
lub 'wiat#owodu. 
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 Metoda transmisji danych w p"tli nazywana jest przekazywaniem !etonu dost"pu. )eton 
dost"pu jest okre'lon  sekwencj  bitów zawieraj cych informacj" kontroln . Przej"cie !etonu 
zezwala urz dzeniu w sieci na transmisj" danych w sieci. Ka!da sie$ posiada tylko jeden 
!eton dost"pu. Komputer wysy#aj cy, usuwa !eton z pier'cienia i wysy#a dane przez sie$. 
Ka!dy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego 
pakiet jest adresowany. Nast"pnie komputer odbieraj cy wysy#a komunikat do komputera 
wysy#aj cego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysy#aj cy tworzy nowy !eton 
dost"pu i wysy#a go do sieci. 

 

 
Rys. 5. Sie$ o topologii Pier'cienia 

Podsumowanie: 
Topologia pier'cieniowa ma wiele zalet. Funkcjonowanie sieci nie zostaje przerwane 

nawet w razie awarii g#ównego komputera, gdy! jego zadanie mo!e przej $ inna stacja. 
Dzi"ki uk#adom obej'ciowym (ang. by–pass) mo!na wy# czy$ z sieci dowoln  stacj" i tym 
sposobem unikn $ awarii sieci. Ka!dy w"ze# sieci bierze bezpo'redni udzia# w procesie 
transmisji informacji i jest po# czony z dwoma innymi „s siadami”. W"z#y po# czone  
w pier'cie( przekazuj  komunikaty steruj ce (tokeny) do nast"pnego; w"ze# aktualnie maj cy 
token mo!e wysy#a$ komunikat; termin „token ring” cz"sto odnosi si" do standardu Institute 
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.5 sieci token ring, który jest najbardziej 
powszechnym typem sieci token ring; pierwszy standard przewidywa# przesy#anie  
z szybko'ci  4 Mb/s, natomiast w obecnych sieciach osi gana pr"dko'$ to 16 Mb/s. 
Informacja w"druje w jednym kierunku i po przej'ciu wszystkich w"z#ów wraca do miejsca 
nadania. Interfejs sieciowy ka!dego komputera musi odbiera$ dane od jednego s siada  
i przesy#a$ je do nast"pnego. Podczas przechodzenia przez kolejne w"z#y sygna# w ka!dym  
z nich jest wzmacniany. 
 
Zalety topologii typu pier'cie(:  
  ma#e zu!ycie kabla, 
  mo!liwo'$ zastosowania # cz optoelektronicznych, które wymagaj  bezpo'redniego 

nadawania i odbierania transmitowanych sygna#ów,  
  mo!liwe wysokie osi gi, poniewa! ka!dy kabel # czy dwa konkretne komputery.  
Wady topologii typu pier'cie(:  

  awaria pojedynczego kabla lub komputera powoduje przerwanie pracy ca#ej sieci, je'li 
nie jest zainstalowany dodatkowy sprz"t , 

  z#o!ona diagnostyka sieci (mo!liwe usprawnienie przez wyposa!enie ka!dego w"z#a, 
w procedury samotestowania),  

  trudna lokalizacja uszkodzenia, 

  trudna rekonfiguracja sieci, 

  wymagane specjalne procedury transmisyjne, 

  do# czenie nowych stacji jest utrudnione, je'li w pier'cieniu jest wiele stacji. 
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4.1.2. Pytania sprawdzaj&ce 
 

Odpowiadaj c na pytania, sprawdzisz, czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 
1. Co to jest hub, switch i router? 
2. Czym ró!ni  si" sieci LAN i WAN? 
3. Od czego nale!y rozpocz $ proces instalacji sieci  lokalnej? 
4. W jaki sposób s  ze sob  # czone komputery w sieci typu magistrala? 
5. Czym si" ró!ni  od siebie sieci w topologii magistrali od  sieci w topologii gwiazdy ? 
6. Co to s  „tokeny”? 
7. Do którego standardu sieci najcz"'ciej odnosi si" poj"cie „token ring”? 
8. Co to jest serwer? 
9. Z wykorzystaniem jakiego rodzaju okablowania budowana jest sie$ o topologii 

pier'cienia? 
 

4.1.3. 'wiczenia 
 

'wiczenie 1 

Wybierz, które zdania s  prawdziwe, a które fa#szywe: 
Zdanie: prawda fa#sz 

Internet jest sieci  LAN.   
Ka!da sie$ komputerowa zawiera co najmniej jeden serwer.   
Pojedyncze uszkodzenie (przerwa w kablu lub awaria komputera) nie 
powoduje unieruchomienia ca#ej sieci zbudowanej w oparciu o topologi" 
magistrali. 

  

Przepustowo'$ sieci jest okre'lana w Mb/s lub MB/s.   
Sie$ o topologii gwiazdy budowana jest przy u!yciu kabla 
koncentrycznego. 

  

Router jest niezb"dny do pod# czenia komputerów w sieci peer–to–peer   
Jedn  z zalet sieci o topologii gwiazdy jest #atwa konserwacja  
i lokalizacja uszkodze(. 

  

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) dok#adnie przeczyta$ zdania, 
2) przeanalizowa$ ich tre'$ decyduj c, czy zdanie jest prawdziwe czy fa#szywe, 
3) zaprezentowa$ wykonane $wiczenie, 
4) dokona$ oceny poprawno'ci wykonanego $wiczenia. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  tre'$ zadania dla ka!dego ucznia, 
  literatura z rozdzia#u 6. 
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4.1.4. Sprawdzian post$pów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) zdefiniowa$ podstawowe poj"cia dotycz ce sieci komputerowych? ! " ! "
2) omówi$ podstawowe za#o!enia budowy sieci w  topologii magistrala? ! " ! "
3) omówi$ podstawowe za#o!enia budowy sieci w  topologii pier'cienia? ! " ! "
4) omówi$ podstawowe za#o!enia budowy sieci w  topologii gwiazda? ! " ! "
5) uzasadni$ wybór jednej z topologii? ! " ! "
6) wymieni$ rodzaje okablowania, na których budowane s  poszczególne 

rodzaje sieci? 
! " ! "
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4.2 Standard Ethernet 
 

4.2.1. Materia# nauczania 
 

Ethernet to standard wykorzystywany w budowie lokalnych sieci komputerowych. 
Obejmuje on specyfikacj" kabli oraz przesy#anych nimi sygna#ów. Ethernet opisuje równie! 
format pakietów i protoko#y z dwóch najni!szych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja 
zosta#a podana w standardzie 802.3 IEEE ( ang. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers – Instytut In!ynierów Elektryków i Elektroników). Ethernet jest 
najpopularniejszym standardem w sieciach lokalnych. Inne wykorzystywane specyfikacje to 
Token Ring, FDDI czy Arcnet. Ethernet zosta# opracowany w Xerox PARC, czyli o'rodku 
badawczym firmy Xerox i opublikowany w roku 1976. Ethernet bazuje na idei w"z#ów 
pod# czonych do wspólnego medium i wysy#aj cych oraz odbieraj cych za jego pomoc  
specjalne komunikaty (ramki). Ta metoda komunikacji nosi nazw" CSMA/CD (ang. Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection). Wszystkie w"z#y posiadaj  unikalny adres 
Mac. 

Klasyczne sieci Ethernet maj  cztery cechy wspólne. S  to: parametry czasowe, format 
ramki, proces transmisji oraz podstawowe regu#y obowi zuj ce przy ich projektowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys.6. Model sieci Ethernet [11] 
 

Ramka sieci Ethernet 

Istniej  4 standardy ramek: 

  Ethernet wersja 1 – ju! nie u!ywana,  

  Ethernet wersja 2 (Ethernet II) – zwana te! ramk  DIX od firm DEC, Intel i Xerox, które 
opracowa#y wspólnie ten typ ramki i opublikowa#y w 1978. Jest ona w tej chwili 
najcz"'ciej stosowana,  

  IEEE 802.x LLC,  

  IEEE 802.x LLC/SNAP.  
Ramki ró!ni  si" pomi"dzy sob  d#ugo'ciami nag#ówków, maksymaln  d#ugo'ci  ramki 

(MTU) i innymi szczegó#ami. Ró!ne typy ramek mog  jednocze'nie korzysta$ z tej samej 
sieci. 

 



 

  „Projekt wspó finansowany ze !rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego” 

17 
 

Tabela 1.  Ramka Ethernet (typ II) 

D#ugo!% w 

bajtach 
8 6 6 2 46 – 1500 4 

Zawarto!% Preambu#a 
Adres 

docelowy 
Adres 

%ród#owy 
D#ugo'$ Dane 

FCS 
(CRC)

 

Wersje Ethernetu: 

1. Wczesne wersje:  

  Xerox Ethernet – oryginalna implementacja firmy Xerox u!ywaj ca ramek formatu 1 i 2.  

  10BASE5 zwana te! ang. Thicknet albo "gruby koncentryk" – standard z 1980 roku IEEE 
802.3 u!ywajacy grubego (12 mm) kabla koncentrycznego o impedancji 50 *. 
Umo!liwia# budow" segmentów o d#ugo'ci do 500 m. Obecnie ju! nie stosowany,  
ale czasami mo!na spotka$ jeszcze pracuj ce instalacje. Pracowa# z szybko'cia 10 Mb/s.  

  10BROAD36 – pracowa# na 75 * kablu TV.  

  1BASE5 – pracowa# z szybko'ci  1 Mb/s.  

  StarLAN 1 – pierwsza implementacja kabla typu skr"tka.  
2. Wersje 10 Mbit/s 

  10BASE2 zwany te! ang. ThinNet, Cheapernet lub „cienki koncentryk” – u!ywa kabla 
koncentrycznego o 'rednicy ok. 5 mm. Kabel musi biec pomi"dzy wszystkimi kartami 
sieciowymi wpi"tymi do sieci. Karty pod# cza si" za pomoc  tzw. „trójnika”, do którego 
podpina si" tak!e kabel za pomoc  z# cz BNC. Na obu ko(cach kabla montowany jest 

d#awik (tzw. „terminator”) o impedancji 50 #. Maksymalna d#ugo'$ segmentu wynosi#a 
185 m., chocia! rozwi zania niektórych firm np. 3COM dopuszcza#y 300 m. Przez wiele 
lat by#a to dominuj ca forma sieci Ethernet. Jej wad  by#o to, !e uszkodzenie kabla  
w jednym miejscu powodowa#o zanik dost"pu do sieci w ca#ym segmencie.  

  StarLAN 10 – pierwsza implementacja kabla typu „skr"tka” przy szybko'ci 10 Mbit/s.  

  10Base–T – pracuje na 4 !y#ach (2 pary 'skr"tki') kategorii 3 lub 5. Ka!da karta sieciowa 
musi by$ pod# czona do huba lub switcha. Maksymalna d#ugo'$ kabla wynosi 100 m.  
W przeciwie(stwie do 10BASE2 awaria kabla w jednym miejscu powodowa#a zanik 
dost"pu do sieci tylko jednego komputera, dlatego 10Base–T wypar# 10Base2.  

  FOIRL – (ang. Fiber–optic inter–repeater link) – pierwotny standard Ethernetu za 
pomoc  'wiat#owodu.  

  10BASE–F – rodzina standardów 10BASE–FL, 10BASE–FB i 10BASE–FP Ethernetu  
za pomoc  'wiat#owodu.  

  10BASE–FL – ulepszony standard FOIRL. Jedyny z szeroko stosowanych z rodziny 
10BASE–F.  

  10BASE–FB – przeznaczony do # czenia hubów lub switchy, przestarza#y.  

  10BASE–FP – do sieci nie wymagaj cych elementów aktywnych (hubów, switchy), 
Nigdy nie zaimplementowany.  

3. Fast Ethernet 

  100BASE–T – rodzina 3 standardów Ethernetu 100 Mb/s na kablu typu skr"tka 
obejmuj ca 100BASE–TX, 100BASE–T4 i 100BASE–T2.  

  100BASE–TX – podobny do 10BASE–T, ale z szybko'ci  100 Mb/s. Wymaga 2 par 
skr"tki i kabli kategorii 5. Obecnie jeden z najpopularniejszych standardów sieci opartych 
na „skr"tce”.  

  100BASE–T4 – U!ywa 4 par „skr"tki”  kategorii 3. Obecnie przestarza#y.  

  100BASE–T2 – Mia# u!ywa$ 2 par „skr"tki” kategorii 3 jednak nie ma sprz"tu 
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sieciowego wspieraj cego ten typ Ethernetu.  

  100BASE–FX – Ethernet 100 Mb/s za pomoc  w#ókien 'wiat#owodowych.  
4. Gigabit Ethernet 

  1000BASE–T – 1 Gb/s na kablu miedzianym kat. 5 lub wy!szej. Poniewa! kabel 
kategorii 5e mo!e bez strat przenosi$ do 125 Mbit na sekund", osi gniecie 1000 Mb/s 
wymaga u!ycia czterech par przewodów oraz modyfikacji uk#adów transmisyjnych 
daj cej mo!liwo'$ transmisji ok 250Mb/s na jedn  par" przewodów w skr"tce.  

  1000BASE–SX – 1 Gb/s na 'wiat#owodzie (do 550 m).  

  1000BASE–LX – 1 Gb/s na 'wiat#owodzie (do 550 m). Zoptymalizowany dla po# cze(  
na d#u!sze dystanse (do 10 km) za pomoc  'wiat#owodów jednomodowych.  

  1000BASE–LH – 1 Gb/s na 'wiat#owodzie (do 100 km).  

  1000BASE–CX – 1 Gb/s na specjalnym kablu miedzianych na odleg#o'$ do 25 m. 
Obecnie przestarza#y i wyparty przez 1000BASE–T.  

5. 10 Gigabit Ethernet 

  10GBASE–SR – 10 Gb/s przeznaczony dla 'wiat#owodów wielomodowych  
o maksymalnym zasi"gu od 26 do 82 m (przy 850nm). Umo!liwia tak!e zasi"g 300 m na 
nowych 'wiat#owodach wielomodowych 2000MHz/km.  

  10GBASE–LX4 – stosuj c modulacj" typu „WDM” umo!liwia zasi"g 240 lub 300m  
za pomoc  'wiat#owodów wielomodowych (przy 1310nm) lub 10 km za pomoc  
jednomodowych.  

  10GBASE–LR – Ethernet za pomoc  'wiat#owodów jednomodowych na odleg#o'$  
10 km.  

  10GBASE–ER – Ethernet za pomoc  'wiat#owodów jednomodowych na odleg#o'$  
40 km.  

  10GBASE–SW, 10GBASE–LW i 10GBASE–EW – odpowiedniki 10GBASE–SR, 
10GBASE–LR i 10GBASE–ER u!ywaj ce transmisji synchronicznej na tych samych 
typach 'wiat#owodów i na te same odleg#o'ci.  

6. Inne standardy 

  100BaseVG – standard zaproponowany przez firm" Hewlett–Packard o szybko'ci 100 
Mb/s na 2 parach skr"tki kategorii 3.  

  Ethernet bezprzewodowy – opisany w IEEE 802.11. Wymiana danych  
z szybko'ciami od 11 do 54 Mbit/s za pomoc  urz dze( radiowych.  
Ta ostania jest bardzo rozwijana i coraz popularniejsza ze wzgl"du na do'$ #atwy dost"p 

do urz dze( nadawczo– odbiorczych. 
Zak#adaj c tak  sie$ trzeba okre'li$ standard transmisji radiowej,  w którym b"d  pracowa$ 
urz dzenia nadawczo–odbiorcze. Obecnie sprzedawane s  urz dzenia zgodne z trzema 
standardami transmisji radiowej: IDEE 802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g. Podstawowymi 
ró!nicami mi"dzy nimi s :  przepustowo'$ oraz pasmo radiowe, w którym dzia#aj . 
Najwolniejszym z nich jest standard 802.11b, gwarantuj cy w idealnym 'rodowisku transfer 
rz"du 11Mb/s (rzeczywista to zazwyczaj 8 Mb/s). Standard g charakteryzuje si" znacznie 
wi"ksz  przepustowo'ci , wynosz ca nominalnie 54Mb/s. System ten jest zgodny  
z urz dzeniami starszego typu b, co pozwala budowa$ sieci z#o!one  
z podzespo#ów obydwu typów. Charakterystyczn  cech  obu standardów jest 
wykorzystywanie pasma radiowego z przedzia#u 2,4–2,5 GHz. 
Trzecia z podstawowych specyfikacji transmisji 802.11a pracuje na cz"stotliwo'ci 5GHz 
(pasmo w Europie zarezerwowane  do celów wojskowych), z pr"dko'ci  tak  sam  jak  
w standardzie 802.11g , czyli 54Mb/s.  



 

  „Projekt wspó finansowany ze !rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego” 

19 
 

Podsumowanie:  
Jest bardzo wiele odmian Ethernetu– poszczególne wersje specyfikacji ró!ni  si" 

szybko'ci  przesy#ania danych (od 10 do 1000 Mb/s a nawet wi"cej), rodzajem po# cze( 
(przewód miedziany, 'wiat#owód), topologi  oraz maksymaln  odleg#o'ci  miedzy skrajnymi 
urz dzeniami. 

Nazwa ka!dego ze standardów sk#ada si" z trzech segmentów: 

  rodzaj stosowanego po# czenia, 

  typ transmisji: analogowa (broadband) lub cyfrowa (baseband), 

  pr"dko'$ transmisji. 
Tabela 2. Specyfikacja standardów Ethernet  

 100BaseT 100BaseT

X 

100BaseF

X 

1000BaseT 1000BaseS

X 

1000BaseL

X 

Media Skr"tka 
UTP 
(kategoria 
3 lub 5) 

Skr"tka 
UTP, FTP, 
STP (kat. 5 
i 5e) 

+wiat#o 
wód 
wielomodo
wy 

Skr"tka 
FTP, STP 
(kategoria 
5e) 

+wiat#o 
wód 
wielomodo
wy 

+wiat#o 
wód 
wielomodo
wy 

Typ z#&cza RJ–45 RJ–45 ST RJ–45 SC SC 

Maksymal

na d#ugo!% 
segmentu 

100m 100m 412 100m 260–550 m 440–
3000m 

Topologia gwiazda gwiazda punkt–
punkt 

gwiazda punkt–
punkt 

punkt–
punkt 

Szybko!% 
transmisji 

10 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 

 

4.2.2. Pytania sprawdzaj&ce 
 
Odpowiadaj c na  pytania, sprawdzisz, czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 

1. Co oznacza skrót IEEE? 
2. Czy potrafisz wymieni$ 4 cechy klasycznej sieci Ethernet? 
3. Czy potrafisz wymieni$ 4 standardy ramek stosowanych w Ethenet? 
4. Jakie dodatkowe zewn"trzne elementy s  potrzebne do pod# czenia komputerów  

w standardzie 10BASE2? 
5. Na ilu !y#ach kabla i jakiej kategorii odbywa si" transmisja danych w standardzie 

10BaseT? 
6. Jaka jest maksymalna  d#ugo'$ kabla w standardzie 10BaseTX? 
7. Jaki jest rodzaj stosowanego okablowania, typ transmisji oraz pr"dko'$ transmisji  

w standardzie 10BaseSX? 
8. Jakie s  standardy transmisji radiowej? 
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4.2.3. 'wiczenia  
 

'wiczenie 1 

 Rozpoznaj i okre'l, w jakich typach sieci Ethernet, s  u!ywane poni!sze rodzaje 
okablowania. 
 

Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) pobra$ od nauczyciela zestaw próbek okablowania, 
2) zapozna$ si" z opisami i oznaczeniami umieszczonych przez producentów na w/w 

przewodach, 
3) u#o!y$ próbki odpowiednio w kolejno'ci: cienki koncentryk, gruby koncentryk, skr"tka 

UTP kat.3, skr"tka UTP kat.5, skr"tka FTP kat.5, skr"tka FTP kat.5e, 'wiat#owód  
(w przypadku, gdy jest dost"pne kilka próbek 'wiat#owodu to kolejno 'wiat#owód 
jednodomowy i wielodomowy). 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  zestawy próbek okablowania z widocznymi opisami , 
  materia# z rozdzia#u 4.2 i 4.3. 

 

4.2.4 Sprawdzian post$pów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) opisa$ standard Ethernet? ! " ! "
2) okre'li$ rodzaj okablowania u!ywanego w standardzie Fast Ethernet? ! " ! "
3) okre'li$ specyfikacje u!ywaj ce do transmisji danych  'wiat#owodu? ! " ! "
4) okre'li$, za pomoc  opisu standardu, jaki typ transmisji jest stosowany  

w danej specyfikacji? 
! " ! "

5) okre'li$ parametry transmisji bezprzewodowej? ! " ! "
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4.3. Karty sieciowe 

 
4.3.1 Materia# nauczania 

Karta sieciowa (ang. NIC – Network Interface Card) s#u!y do przekszta#cania pakietów 
danych w sygna#y, które s  przesy#ane w sieci komputerowej. Ka!da karta NIC posiada 
w#asny, unikatowy w skali 'wiatowej adres fizyczny, znany jako adres MAC, 
przyporz dkowany w momencie jej produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony na 
sta#e w jej pami"ci ROM. W niektórych wspó#czesnych kartach adres ten mo!na jednak 
zmienia$. 

Karta sieciowa pracuje tylko w jednym standardzie np. Ethernet. Nie mo!e pracowa$  
w   dwu standardach jednocze'nie np. Ethernet i FDDI. 
Karty sieciowe, podobnie jak switche s  elementami aktywnymi sieci Ethernet. 

 
Rys. 7. Karta sieciowa wyposa!ona w dwa rodzaje z# cz [11] 

 

Instalowanie w systemie Windows wi"kszo'ci kart sieciowych wyst"puj cych aktualnie 
na rynku nie powinno sprawi$ przeci"tnemu u!ytkownikowi problemu. System „plug and 
play”(w#ó! i graj) praktycznie samodzielnie przeprowadzi za nas instalacje nowej karty  
w systemie. W przypadku gdy system nie posiada w swojej bazie sterowników do u!ytej 
karty sieciowej poprosi nas o w#o!enie dyskietki  lub p#yty z baz  sterowników dla 
powy!szego sprz"tu. W przypadku  zastosowania starszej karty i nie wykrycia jej przez 

system nale!y taka instalacje przeprowadzi$ r"cznie. Wej'$ w menu Start$Ustawienia $Panel 
Sterowania, a nast"pnie Dodaj Sprz"t. Po uruchomieniu procesu instalacji nale!y post"powa$ 
zgodnie z poleceniami systemu i w odpowiednim czasie umie'ci$ no'nik ze sterownikami  
w odpowiednim nap"dzie. 

Aby sprawdzi$, czy karta zosta#a poprawnie zainstalowana nale!y wej'$ w menu 

Start$Ustawienia$Panel Sterowania$System. W systemie Windows98 oraz Windows 
Milenium od razu zostanie pokazany wykaz zainstalowanego sprz"tu. W nowszych 
systemach Windows2000 oraz kolejne edycje WindowsXP trzeba wej'$ w zak#adk" Sprz"t 
a potem w odno'nik Menad!er urz dze(. Je'li instalacja zosta#a zako(czona pomy'lnie to  
w wykazie sprz"tu b"dzie widoczna nasza karta sieciowa.  

Aby po# czy$ komputery  ze sob  lub „do sieci”, nale!y wykona$ (kupi$) przewody 
# cz ce zwane PatchCord'ami. PatchCord to przewód zrobiony z kabla typu skr"tka, z dwóch 
stron zako(czony wtykami typu RJ–45. Przewody te, w zale!no'ci czy maj  s#u!y$  
do pod# czenia dwóch komputerów ze sob  albo komputera do switcha lub huba s  ró!nie 
zaszyte („zaszyciem” nazywa si" w slangu zawodowym monta! wtyków lub gniazd RJ–45  
na okablowaniu). 

Wtyk i gniado RJ–45 (ang. Registered Jack – Type 45; "RJ" jest skrótem od Registered 
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Jack, który stanowi cz"'$ Ameryka(skiego Kodu Norm Federalnych)– to  rodzaj 
o'miostykowego z# cza (gniazdo i wtyk) u!ywanego najcz"'ciej do zako(czenia przewodów 
typu „skr"cona para” (UTP, STP, itp.). Wykorzystywane s  w ró!nego rodzaju sprz"cie 
telekomunikacyjnym i komputerowym. Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe 
z# cze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet. 

  
Rys. 8. Wtyczki RJ–45 [11] 
 

Przewód u!ywaj cy z# czy RJ–45 mo!e by$ wykonany w trzech wersjach – normalnej, 
skrosowanej oraz odwróconej (tzw. roll back): 
  wersja standardowa (normalna) s#u!y do # czenia urz dzenia ko(cowego (np. komputera, 

drukarki, itp.) z koncentratorem (hubem) b d% switchem, 
  wersja skrosowana s#u!y do # czenia komputerów bez po'rednictwa koncentratora, b d% 

do # czenia koncentratorów, 
  wersja odwrócona s#u!y mi"dzy innymi do pod# czania routera Cisco do komputera przez 

# cze konsolowe. 
Istnieje te! wersja wtyku podwójnie skrosowana wyst"puj ca przyk#adowo w gotowym 

kablu o oznaczeniu YFC UTP CAT.5E PATCH IS0/IEC 11801 & EN 50288 $ TIA /EIA 
568B.2 3P VERIFIED FOR GIGABIT ETHERNET 24AWGx4P TYPE CM (UL) C(UL) 
CMH E164469–F3. W tym wtyku równie! pary przewodów 1 i 4 s  skrosowane. Drugi wtyk 
w tym kablu jest standardowy. 

 W wersji normalnej ko(cówki musz  by$ wykonane symetrycznie – tzn. te same kolory 
przewodów na pinach o tych samych numerach. 

W skrosowanej wersji kabla jedna ko(cówka powinna by$ wykonana normalnie, a druga 
z zamienionymi niektórymi sygna#ami (wed#ug schematu: z jednej strony standard T568B,  
a z drugiej T568A). Poszczególne warianty s  przedstawione poni!ej. 

 
 

Rys. 9. Wtyk RJ–45 zaszyty w standardzie T568B [11] 
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Tabela 3 Specyfikacja po# cze( kabli we wtykach 

Nr 
Sygna# 

Ethernet 

Zasilanie 
48 V 350 

mA 
tylko 

gniazda z 
PoE 

(IEEE 
802.3af) 

Standard 
T568B 

 

10/100BASE–
T 

skrosowany 
T568A 

 

10/100BASE–T 
podwójnie 

skrosowany 
P568B 

 

10/100BASE–T
podwójnie 

skrosowany 
P568A 

  

1 Tx+  bia#o pomar.  bia#o zielony  bia#o zielony  bia#o pomar.

  

2 Tx–  pomara(czowy  zielony  zielony  pomara(czowy

  

3 Rx+  bia#o zielony  bia#o pomar.  bia#o pomar.  bia#o zielony

  

4 NC/(Rx–) + niebieski  niebieski  bia#o br z.  bia#o br z. 

  

5 NC/(Rx+) + bia#o nieb.  bia#o nieb.  br zowy  br zowy 

  

6 Rx–  zielony  pomara(czowy  pomara(czowy  zielony 

  

7 NC/(Tx+) – bia#o br z.  bia#o br z.  niebieski  niebieski 

  

8 NC(Tx–) – br zowy  br zowy  bia#o nieb.  bia#o nieb. 

 
Do montowania z# cz  przewodów sieciowych stosuje si" urz dzenie mechaniczne 

nazywane popularnie zaciskark . 

Rys. 10. Zaciskarka [11] 

4.3.2 Pytania sprawdzaj&ce 
 
Odpowiadaj c na pytania sprawdzisz , czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 

1. Co to jest karta sieciowa? 
2. Gdzie montuje si" kart" sieciow ? 
3. Co to jest z# cze RJ–45? 
4..Co to jest kabel typu skr"tka? 
5. Co to jest Standard T568A? 
6. Do czego s#u!y zaciskarka? 
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4.3.3. 'wiczenia 
 

'wiczenie 1 

Instalacja karty sieciowej w komputerze PC. 
 
Sposób wykonania $wiczenia: 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) przygotowa$ kart" sieciow , 
2) od# czy$ przewody zasilaj ce od komputera PC i zdj $ obudow", 
3) fizycznie zamontowa$ kart" sieciow  w gnie%dzie na p#ycie g#ównej, 
4) zamkn $ obudow" i pod# czy$ komputer PC do zasilania, 
5) uruchomi$ komputer i instalacj" karty sieciowej, 
6) sprawdzi$ poprawno'$ instalacji karty w systemie. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  karta sieciowa, 
  komputer PC z wolnym gniazdem PCI na p#ycie g#ównej oraz z zainstalowanym 

systemem operacyjnym Windows98 lub nowszym, 
  wkr"tak krzy!akowy, 
  literatura z rozdzia#u 6. 

 
'wiczenie 2 

Wykonanie przewodu w wersji normalnej oraz skrosowanej. 
 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) odmierzy$ odpowiedni  ilo'$ przewodu i uci $ go, 
2) zamontowa$ na  kablu  wtyki RJ–45 w wersji normalnej, 
3) odmierzy$ odpowiedni  ilo'$ przewodu i uci $ go, 
4) zamontowa$ na  kablu wtyki RJ–45 w wersji skrosowanej. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy 

  kabel typu skr"tka UTP, 
  wtyczki RJ–45, 
  zaciskarka do z# cz RJ–45 

 

4.3.4 Sprawdzian post$pów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) zamontowa$ kart" sieciow  w odpowiednim gnie%dzie komputera? ! " ! "
2) prawid#owo zainstalowa$ kart" sieciow  w systemie? ! " ! "
3) wykona$ kabel w wersji  normalnej i skrosowanej? ! " ! "
4) okre'li$ kiedy stosujemy kabel skrosowany? ! " ! "
5) wymieni$ i opisa$ standardy stosowane przy krosowaniu kabla? ! " ! "
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4.4. Protoko#y sieci i ich adresowanie w systemie Windows 

 
4.4.1. Materia# nauczania 

 
Dzia#anie ka!dej sieci polega na wymianie danych pomi"dzy poszczególnymi 

komputerami. Kontrol" nad ni  sprawuje sprz"t, oprogramowanie oraz wyspecjalizowane 
protoko#y sieciowe. Modyfikuj  one dane dodaj c lub ujmuj c pewne informacje, tak  
aby komunikacja przebiega#a sprawnie i bez zak#óce(. Najcz"'ciej u!ywanymi dzisiaj 
protoko#ami komunikacyjnymi s  sieciowy IPX/SPX (u!ywany w sieci LAN) i internetowy 
TCP/IP (u!ywany w Internecie, a tak!e w sieciach lokalnych). Przejmuj  one od aplikacji 
dane przeznaczone do przes#ania i dostarczaj  je do wybranego komputera, procesu oraz 
kontroluj  sam proces komunikacji.  

Pierwsze wersje systemu Windows u!ywa#y ca#ej gamy ró!nych protoko#ów sieciowych, 
co mog#o czasem sprawia$ problemy z konfiguracj . Windows 95 u!ywa# protoko#ów 
NetBEUI, IPX/SPX i TCP/IP. Pocz wszy od systemu Windows 98, poprzez NT 4.0, 
Windows 2000, a! do Windows XP standardowym protoko#em transmisyjnym jest TCP/IP – 
w zupe#no'ci wystarczy do wi"kszo'ci zastosowa(. 

Adresowanie w TCP/IP 

Obecnym standardem adresowania internetu jest IP v 4 i w materiale poni!ej u!ywaj c 
skrótu IP  zawsze b"dziemy si" odnosi$ do protoko#u IP v 4. 

Ka!dy, kto korzysta z protoko#u IP, musi posiada$ unikalny adres. Adresy s  po# czone  
w klasy adresów. Adresowanie w obr"bie ca#ej sieci IP by#oby bardzo trudne, zosta#a wi"c 
ona podzielona na po# czone routerami podsieci. Wszyscy cz#onkowie podsieci komunikuj  
si" ze sob  bezpo'rednio, komunikacja pomi"dzy cz#onkami ró!nych podsieci–  
za po'rednictwem routerów. Poprawne adresowanie wymaga jednoznacznej identyfikacji 
podsieci w ramach ca#ej sieci IP oraz unikalno'$ podmiotów (hostów) w ramach ka!dej 
podsieci. Aby warunek ten móg# by$ spe#niony adres IP musi sk#ada$ si" z dwóch cz"'ci: 

  identyfikatora podsieci– unikalnego w ramach ca#ej sieci IP, 

  identyfikatora podmiotu (hosta)– unikalnego w ramach danej podsieci. 
Adres IPv4 

Adres IP to 32 cyfrowa liczba binarna. Ze wzgl"du na wygod" adres IP najcz"'ciej 
przedstawia si" w zapisie dziesi"tnym. Adres jest podzielony na o'miobitowe grupy (oktety), 
które s  zapisywane dziesi"tnie oddzielaj c ka!dy oktet kropk  np.: 

adres IP 10011101110010110111001010100011, po podzieleniu na oktety: 
    10011101.11001011.01110010.10100011, a w zapisie dziesi"tnym:  157.203.114.163. 
Adresy s  zgrupowane w klasy. Generalnie adresy s  podzielone na 5 klas: A, B, C, D  

i E, ale tylko trzy pierwsze A, B i C s  wykorzystywane do zwyk#ego adresowania, pozosta#e 
maj  przeznaczenia specjalne. Klasy ró!ni  si" ilo'ci  oktetów wykorzystywanych  
do identyfikowania podsieci oraz oktetów do identyfikacji  hosta w ramach podsieci: 

 

Tabela 4. Klasy adresów IP 

Klasa A ID podsieci ID podmiotu 
Klasa B ID podsieci ID podmiotu 
Klasa C ID podsieci ID podmiotu 
      

 8 bitów 8 bitów 8 bitów 8 bitów  
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Liczb" podsieci i hostów w ramach ka!dej z klas, a tak!e dopuszczalny zakres warto'ci 
(przyjmuj c zapis adresu W.X.Y.Z) przedstawia tabela 5: 

  
Tabela 5 Ilo'$ podsieci i podmiotów dla poszczególnych klas oraz zakres warto'ci dopuszczalnych  
dla najstarszego oktetu: 

Klasa  
adresowa 

Identyfikator 
podsieci 

Identyfikator 
hosta 

Ilo'$ 
podsieci 

Ilo'$ hostów 
w ramach 
podsieci 

Zakres 
warto'ci dla 

oktetu W 
A W.0.0.0 X.Y.Z 126 16 777 214 1–126 
B W.X.0.0 Y.Z 16 384 65 534 128–191 
C W.X.Y.0 Z 2 097 152 254 192–223 

 
Maska podsieci 

Zadaniem maski podsieci jest wskazanie, która cz"'$ adresu tworzy identyfikator  
do podsieci, a która do hosta. Maska podsieci to równie! 32 bitowa liczba binarna, w której 
na pozycjach podsieci s  jedynki, a na pozycjach hosta zera. W zapisie dziesi"tnym maski dla 
poszczególnych klas s  nast"puj ce: 

  klasa A– 255.0.0.0 

  klasa B– 255.255.0.0 

  klasa C – 255.255.255.0. 
Wynikiem iloczynu logicznego maski podsieci i adresu IP jest identyfikator podsieci. 

Przyk#ad: adres IP 157.203.114.163 nale!y do klasy C czyli iloczyn logiczny adresu IP  
i maski podsieci czyli 157.203.114.163 i 255.255.255.0: 

10011101.11001011.01110010.10100011 
11111111.11111111.11111111.00000000 
10011101.11001011.01110010.00000000 
czyli dziesi"tnie adres podsieci: 157.203.144.0 
Dzi"ki maskom podsieci podmiot (host) nie musi wiedzie$ czy mo!e wysy#a$ pakiet 

bezpo'rednio (w ramach jednej podsieci), czy musi korzysta$ z po'rednictwa router (do innej 
podsieci). 

Przyk#adowo adres IP nadawcy: 157.158.192.133 nale!y do klasy B, czyli maska 
255.255.0.0, a adres IP odbiorcy 157.158.192.167 (nadawca nie musi zna$ klasy, a wi"c 
maski odbiorcy). 

Nadawca okre'la w#asny identyfikator podsieci jako: 
157.158.192.133 
255.255.0.0 
157.158.0.0 
oraz identyfikator odbiorcy jako: 
157.158.192.167 
255.255.0.0 
157.158.0.0 
Oba identyfikatory s  identyczne, czyli komunikacja odbywa si" w ramach jednej 

podsieci. 
Je!eli IP nadawcy wynosi 157.158.192.133 i nale!y on do klasy C (czyli maska podsieci 

255.255.255.0), a adres IP odbiorcy: 157.158.193.167 to nadawca okre'la w#asny 
identyfikator podsieci jako: 

157.158.192.133 
255.255.255.0 
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157.158.192.0 
oraz identyfikator odbiorcy jako: 
157.158.193.167 
255.255.255.0 
157.158.193.0 
Identyfikatory podsieci ró!ni  si", komunikacja musi odbywa$ si" za po'rednictwem 

routera. 
Zasady przyznawania adresu w ramach podsieci: 

  pierwszy oktet adresu nie mo!e by$ równy 127 (binarnie 01111111), jest to adres 
zarezerwowany dla tzw. adresu zwrotnego wykorzystywanego do testowania protoko#u 
TCP/IP. 

  warto'ci na wszystkich oktetach nie mog  równocze'nie wynosi$ 255 (11111111), adres 
ten jest wykorzystywany jako adres rozsy#ania (broadcast) w ramach danej podsieci, 

  wszystkie oktety nie mog  by$ równocze'nie równe 0 (00000000), taki adres oznacza 
podsie$ i nie by#oby mo!liwe odró!nienie podsieci od hosta, 

  identyfikator hosta musi by$ unikalny w ramach podsieci, 

  przyznaj c adresy podmiotom szczególnego przeznaczenia np. routerom, serwerom nazw 
itp. nale!y wykorzystywa$ albo pierwsze, albo ostatnie adresy w danej podsieci np.: dla 
podsieci 192.168.1.0 z mask  255.255.255.0 powinny to by$ adresy: 192.168.1.1, 
192.168.1.2 itd. lub 192.168.1.254, 192.168.1.253 itd. 

  przyznaj c adresy najlepiej by$ systematycznym i przechowywa$ informacje na temat 
adresów, co u#atwi rekonfiguracj" sieci oraz wszelkie czynno'ci administracyjne  
np. zidentyfikowanie podmiotu i odpowiednie filtrowanie przesy#anych do i od niego 
pakietów. 
 

4.4.2. Pytania sprawdzaj&ce 
 
Odpowiadaj c na pytania, sprawdzisz, czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 

1. Co to jest protokó# TCP/IP? 
2. Co to jest adres IP? 
3. 3.Co to jest maska podsieci? 
4. 4.Co to jest host? 
5. Jaka jest ilo'$ hostów w podcieci klasy C? 
6. Uzupe#nij zapis maski podsieci dla klasy B : 255. ? . ? . ?  
7. Które adresy z wymienionych s  adresami wspólnej podsieci w klasie C? 

 a) 192.168.69.4 
 b) 192.168.96.14 
 c) 192.168.69.24 

 

4.4.3. 'wiczenia 
 

'wiczenie 1 

Okre'l, jaki jest adres podsieci, a jaki hosta dla adresu IP 191.125.141.127: 
1. w klasie A, 
2. w klasie B, 
3. w klasie C. 
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Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) przygotowa$ maski podsieci dla poszczególnych klas, 
2) obliczy$ iloczyny logiczne adresu IP i maski podsieci, 
3) wskaza$ adres podsieci i adres hosta w ka!dym z przypadków, 
4) zaprezentowa$ wykonane $wiczenie. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  zeszyt, 

  literatura z rozdzia#u 6. 
 
'wiczenie 2 

Adresowanie IP w rozbudowanej pracowni komputerowej. Nale!y zaprojektowa$ 
schemat adresowy IP w szkole, która ma otrzyma$ now  pracowni", a jednocze'nie posiada 
wcze'niej za#o!on  sie$. Adresy IP przydzieli$ tak, aby ca#o'$ zintegrowa$. 
 

Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) przygotowa$ schemat po# cze( mi"dzysieciowych uwzgl"dniaj cy star  pracowni", now  
pracowni", bibliotek", gabinet dyrektora i sekretariat. 

2) zaplanowa$ sposób przydzia#u adresów IP pami"taj c, !e ka!da podsie$ fizyczna 
powinna posiada$ adresy nale! ce do odr"bnej podsieci logicznej (w#a'ciwy dobór 
masek). 

3) przydzieli$ adresy dla poszczególnych podsieci (nowa pracownia, stara pracownia, 
sekretariat/ gabinet dyrektora). Ustali$ pule adresów, w zale!no'ci od ilo'ci stacji 
roboczych i drukarek w ka!dej podsieci. 

4) zaprezentowa$ wykonane $wiczenie. 
 

Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  arkusz papieru A4, 

  przyrz dy kre'larskie, 

  literatura z rozdzia#u 6. 
 

4.4.4. Sprawdzian post$pów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) okre'li$, jakie s  klasy podsieci? ! " ! "
2) okre'li$ liczb" i rol" oktetów w adresie IP? ! " ! "
3) okre'la$ i wyznacza$ adresy IP dla komputerów pracuj cych w tej samej 

podsieci? 
! " ! "

4) okre'li$, kiedy wyst"puje konflikt adresów IP? ! " ! "
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4.5. Tworzenie i uruchomienie sieci komputerowej  
 

4.5.1 Materia# nauczania 
 
W tym rozdziale zosta#o omówione tworzenie i uruchamianie sieci komputerowej  

na przyk#adzie hipotetycznej pracowni, w której w sieci pracuje kilka komputerów  
z Windows 2000 i Windows 95/98, po# czonych bezpo'rednio (tzw. sie$ peer–to–peer). 

 
 Po#&czenie 

Przed uruchomieniem nawet najprostszej sieci, musisz w ka!dym z komputerów, które 
maj  by$ po# czone, nale!y zainstalowa$ kart" sieciow . W przypadku komputerów 
stacjonarnych, karty sieciowe s  zazwyczaj instalowane w którym' ze slotów PCI na p#ycie 
g#ównej. Karty sieciowe do komputerów przeno'nych produkowane s  najcz"'ciej  
w standardzie PC Card (pod# czane do odpowiedniego slotu na obudowie komputera).  
W nowych modelach komputerów karta sieciowa coraz cz"'ciej stanowi wyposa!enie 
standardowe. Czasami spotyka si" równie! karty pod# czane do portu USB, z regu#y jednak 
s  znacznie wolniejsze ni! ich odpowiedniki PCI czy PC Card. 

Pami"taj, aby przed zakupem wybranej karty sieciowej dok#adnie sprawdzi$, czy jest ona 
w pe#ni kompatybilna z systemem Windows. Musisz mie$ tak!e odpowiednie sterowniki 
wspó#pracuj ce z t  wersj  systemu (zazwyczaj sterowniki przeznaczone dla systemu 
Windows 95/98 i NT 4.0 nie pracuj  prawid#owo pod Windows 2000 oraz  Windows XP). 
Je!eli masz jakiekolwiek w tpliwo'ci co do danego typu karty sieciowej, to powiniene' 
sprawdzi$ list" zgodno'ci sprz"tu (HCL) umieszczon  na witrynie internetowej firmy 
Microsoft. Warto te! odwiedzi$ witryn" producenta karty sieciowej. 

Po zainstalowaniu kart sieciowych nadszed# czas na po# czenie komputerów za pomoc  
odpowiedniego kabla. Je!eli chcesz po# czy$ w sie$ tylko dwa komputery, powiniene' u!y$ 
kabla skrosowanego(z przeplotem par) – czasami w !argonie informatyków taki kabel jest 
nazywany kablem hubowym. Je!eli chcesz pod# czy$ do sieci wi"cej komputerów, 
powiniene' u!y$ normalnego kabla sieciowego – tzw. skr"tk" – a oprócz tego koncentrator  
sieciowy (wszystko zale!y od liczby komputerów, które chcesz pod# czy$. W sprzeda!y s  
koncentratory 4–, 6–, 8–, 12–, a nawet 24–portowe). Poszczególne komputery # czysz wtedy 
kablami sieciowym do koncentratora, który zapewni im po# czenia mi"dzy sob . 

 

Instalacja oprogramowania do obs#ugi sieci 

Po poprawnym zainstalowaniu  niezb"dnych kart sieciowych oraz po# czeniu 
komputerów odpowiednimi kablami powiniene' uruchomi$ ponownie komputery. Windows 
powinien automatycznie wykry$ kart" sieciow  i zainstalowa$ wymienione poni!ej elementy 
oprogramowania do obs#ugi sieci (je!eli karta sieciowa by#a ju! w komputerze podczas 
pierwszej instalacji systemu Windows, wszystkie niezb"dne sk#adniki prawdopodobnie zosta#y 
ju! zainstalowane). 

 
W przypadku systemu Windows 2000 oraz Windows XP b"d  to nast"puj ce sk#adniki: 

  Sterownik karty sieciowej. 
Je!eli Windows 2000 znajdzie sterownik odpowiedni do zainstalowanej karty sieciowej 
w swojej bazie, zainstaluje go automatycznie. Je!eli oprogramowania nie ma w bazie, 
Windows poprosi o dostarczenie odpowiedniego sterownika (np. z dyskietki czy 
wybranego folderu na dysku twardym). 
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  Oprogramowanie klienta sieciowego. 
Ten sk#adnik kontroluje transmisj" danych. Domy'lnym oprogramowaniem jest Klient 
sieci Microsoft Networks (Client for Microsoft Networks), który pozwala na swobodn  
komunikacj" pomi"dzy komputerami pracuj cymi pod dowoln  wersj  systemu 
Windows. 

  Us#ugi sieciowe. 
Aczkolwiek liczba dost"pnych us#ug sieciowych mo!e by$ dla niejednego u!ytkownika 
sporym zaskoczeniem, na wst"pie instalowana jest tylko jedna: Udost"pnianie plików  
i drukarek w sieciach Microsoft Networks (File and Printer Sharing for Microsoft Windows). 
G#ównym zadaniem tej us#ugi jest umo!liwienie u!ywania zasobów danego komputera 
u!ytkownikom pracuj cym na innych komputerach w tej samej sieci. 

  Protoko#y sieciowe. 
W ka!dym z komputerów musi by$ zainstalowany i poprawnie skonfigurowany taki sam 
protokó# sieciowy. W systemie Windows 2000 i Windows XP domy'lnym protoko#em 
sieciowym jest TCP/IP. 
 
W celu sprawdzenia poprawno'ci instalacji i konfiguracji oprogramowania do obs#ugi 

sieci wybierz z menu Start polecenie Ustawienia (Settings)%Po# czenia sieciowe i telefoniczne 
(Network and Dial–up Connections). Je!eli wszystko posz#o dobrze, powiniene' tam odnale%$ 
ikonk" lokalnych po# cze( sieciowych (LAN). Dwukrotnie kliknij j  lewym przyciskiem 
myszki – na ekranie pojawi si" okno statusu po# cze( LAN (patrz rysunek 11). 

 
Rys. 11. Okno statusu po# cze( LAN  

 

Naci'nij przycisk W#a'ciwo'ci (Properties), aby skontrolowa$ bie! ce ustawienia po# cze( 
LAN. Na ekranie pojawi si" okno w#a'ciwo'ci (patrz rysunek 12) – w górnej cz"'ci okna 
znajdziesz nazw" zainstalowanej karty sieciowej, a ni!ej wszystkie zainstalowane sk#adniki 
oprogramowania do obs#ugi sieci. Po lewej stronie ka!dego z nich zobaczysz ma#e kwadraty – 
mo!esz je odpowiednio w# cza$ lub wy# cza$, klikaj c lewym przyciskiem myszki.  
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           Rys. 12. W#a'ciwo'ci po# czenia lokalnego  

 

Aby zmodyfikowa$ lub skontrolowa$ ustawienia wybranego sk#adnika, zaznacz go  
na li'cie i naci'nij przycisk W#a'ciwo'ci (Properties). 

  Aby doda$ nowy protokó# sieciowy, now  us#ug" sieciow  lub klienta, naci'nij przycisk 
Instaluj (Install), nast"pnie wybierz z listy ! dany element i naci'nij przycisk Dodaj 
(Add). 

  Aby tymczasowo wy# czy$ wybrany sk#adnik, usu( zaznaczenie ma#ego kwadratu przy 
wybranym sk#adniku. 

  Aby usun $ wybrany sk#adnik, zaznacz go na li'cie i naci'nij przycisk Odinstaluj 
(Uninstall). 
 

Konfiguracja ustawie" sieciowych 

Je!eli wszystkie komputery pracuj ce w sieci pracuj  pod kontrol  Windows, nie 
musisz obawia$ si" problemów z konfiguracj . Domy'lnie Windows tak konfiguruje 
protokó# TCP/IP, aby wszystkie niezb"dne dane by#y ustawiane automatycznie. Je!eli 
otworzysz okno w#a'ciwo'ci protoko#u TCP/IP, powiniene' zobaczy$ na ekranie okienko 
bardzo podobne do przedstawionego na rysunku 13. Windows b"dzie si" stara# automatycznie 
uzyska$ adres IP twojego komputera – oczywi'cie je!eli chcesz, mo!esz wszystko wpisa$ 
r"cznie.  

 

Prywatne adresy IP 

Wszystkie serwery www oraz komputery pracuj ce w Internecie musz  mie$ adresy IP, 
przydzielone i zarezerwowane przez odpowiednie organizacje zajmuj ce si" utrzymywaniem  
i konfiguracj  ogólno'wiatowych sieci rozleg#ych. Jednak w przypadku ma#ych prywatnych 
sieci komputerowych mo!esz swobodnie przydziela$ adresy IP ze specjalnej puli utworzonej 
w#a'nie do tego celu – obejmuje ona adresy z zakresu 192.168.xxx.yyy 
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Rys. 13. Okno w#a'ciwo'ci protoko#u TCP/IP 

 

Konfiguruj c ustawienia protoko#u TCP/IP musisz poda$ nast"puj ce parametry: 

  adres IP (ang. IP address), 

  maska podsieci (ang. subnet mask),  

  serwery DNS (ang. DNS servers). 
DNS, zwany czasem systemem nazw domen, jest us#ug  'wiadczon  przez 

wyspecjalizowane komputery. Pozwala na u!ywanie tekstowych odpowiedników adresów IP, 
czasem trudnych do zapami"tania. Je!eli po uruchomieniu przegl darki sieciowej wpiszesz 
w polu adresu np. www.microsoft.com, odpowiedni serwer DNS odszuka powi zany z t  
nazw  adres IP i do# czy do przesy#anych pakietów danych. Dzi"ki temu dane trafiaj  do 
w#a'ciwego adresata, a u!ytkownik pos#uguje si" wygodnymi i #atwymi zapami"tania 
adresami tekstowymi. 

Bardziej szczegó#owe ustawienia protoko#u TCP/IP zale!  od konfiguracji sieci, do której 
jest wpi"ty dany komputer. Windows zawsze najpierw sprawdza, czy ustawienia TCP/IP 
zosta#y wprowadzone r"cznie. Zaakceptuje je pod warunkiem, !e nie powoduj  konfliktu  
z innymi komputerami w sieci.  

Je!eli wybra#e' automatyczn  konfiguracje protoko#u TCP/IP, Windows pos#u!y si" 
jednym z trzech poni!szych sposobów: 

  Je!eli w sieci zostanie odnaleziony serwer DHCP (ang. DHCP – Dynamic Host Control 
Protocol – protokó# dynamicznej konfiguracji hostów), Windows otrzyma od niego 
odpowiedni adres IP, mask" podsieci i inne ustawienia. Przydzielony adres IP zale!y  
od konfiguracji danego serwera DHCP. 

  Je!eli w twojej sieci pracuje komputer z systemem Windows 2000, który udost"pnia 
us#ug" po# cze( internetowych (ang. Internet Connection Sharing), nadaje on wszystkim 
pozosta#ym maszynom w sieci odpowiednie adresy IP, maski podsieci oraz ustawienia 
serwerów DNS. Adresy IP b"d  nadawane z zakresu 192.168.0.xxx; xxx jest 
niepowtarzalnym adresem poszczególnych komputerów; maska b"dzie ustalona  
na 255.255.255.0. 

  Je!eli # czysz ze sob  dwa lub wi"cej komputerów, pracuj cych pod kontrol  Windows 
2000, za pomoc  kabla z przeplotem (w przypadku dwóch komputerów)  
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lub koncentratora sieciowego (trzy i wi"cej komputerów), system automatycznie nada im 
adresy IP z zakresu 169.254.0.1 do 169.254.255.254 i mask" 255.255.0.0. Je!eli w sieci 
znajduj  si" komputery pracuj ce pod kontrol  Windows 98, b"d  mog#y równie! 
skorzysta$ z podanego zakresu – w przypadku starszych wersji Windows b"dziesz musia# 
wszystkie parametry ustawi$ r"cznie.  

 
W jaki sposób sprawdzi$, którego adresu IP u!ywa twój komputer? Najprostsza metoda 

polega na otwarciu linii polece( i wpisaniu polecenia Ipconfig/All. Na ekranie zostan  
wy'wietlone szczegó#owe informacje o konfiguracji protoko#u TCP/IP po# cze( sieciowych, 
# cznie z po# czeniami telefonicznymi i po# czeniami sieci lokalnych. 

 
     Rys. 14. Okno w#a'ciwo'ci Po# czenia lokalnego 

 

Identyfikacja komputera w sieci 

Ostatnim, równie wa!nym elementem konfiguracji jest nadanie komputerowi 
odpowiedniej nazwy, która b"dzie jednocze'nie jego identyfikatorem w obr"bie grupy 
roboczej lub domeny. Nazwy komputerów s  równie! wykorzystywane do odnajdywania 
zasobów sieciowych. W przypadku sieci bez serwera Windows 2000 lub NT nadanie 
odpowiedniej nazwy grupie roboczej pomaga w identyfikacji komputerów w obr"bie sieci  
i u#atwia odnalezienie ich w folderze Moje miejsca sieciowe (My Network Places). 

Aby zmodyfikowa$ nazw" komputera lub grupy roboczej, powiniene' skorzysta$ 
z kreatora identyfikacji sieciowej (ang. Network Identification Wizard). Nie odnajdziesz go  
w folderze Po# czenia sieciowe i telefoniczne (Network and Dial–up Connections), ale musisz 

z menu Start wybra$ polecenie Ustawienia (Settings)$Panel sterowania (Control 

Panel)%System (System), nast"pnie przej'$ na zak#adk" Identyfikacja sieciowa (Network 
Identification) (w systemie WindowsXP znajdziesz ja w zak#adce Nazwa Komputera) – patrz 
rysunek 15. Aby uruchomi$ kreator wystarczy teraz nacisn $ przycisk Identyfikator sieciowy 
(Network ID) i post"powa$ wed#ug wskazówek. 
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                Rys. 15. Okno W#a'ciwo'ci sytemu  

Testowanie po#&czenia 

Czy prawid#owo skonfigurowa#e' wszystkie opcje, niezb"dne do uruchomienia po# cze( 
sieciowych? Naj#atwiej przekona$ si" o tym otwieraj c folder Moje po# czenia sieciowe (My 
Network Places). Powiniene' odnale%$ tam ikony innych komputerów w# czonych do Twojej 
sieci. Je!eli jednak folder jest pusty, spróbuj w lini polece( u!y$ polecenia PING  
do sprawdzenia funkcjonowania po# cze( sieciowych. Na przyk#ad je!eli twój komputer ma 
adres 192.168.0.10, a komputer innego u!ytkownika sieci ma adres 192.168.0.20, wpisz 
polecenie PING 192.168.0.20 i zaobserwuj, co si" stanie. Je!eli otrzymasz odpowied%,  
to znaczy, !e wszystko dzia#a poprawnie; w przeciwnym wypadku b"dziesz musia# jeszcze raz 
przyjrze$ si" konfiguracji ustawie( sieciowych. 

Aby u#atwi$ diagnozowanie i usuwanie problemów, Windows 2000 zosta# wyposa!ony  
w dobre Narz"dzie do rozwi zywania problemów z sieci  (Network troubleshooter), które 
niejako prowadz c ci" za r"k", pomaga w zidentyfikowaniu przyczyny niepoprawnego 
funkcjonowania sieci. Aby je uruchomi$, musisz otworzy$ okno pomocy systemu Windows 
2000 (Help) i odszuka$ temat „Narz"dzia do rozwi zywania problemów” (patrz rysunek 16). 

 
Rys. 16. Okno Narz"dzia do rozwi zywania problemów z sieci  Network troubleshooter  
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Narz$dzia do testowania i diagnostyki sieci uruchamiane z okna terminala 

Aby uruchomi$ okno terminala nale!y: 

  wej'$ w menu  START, URUCHOM; 

  wpisa$ polecenie CMD; 
 

Polecenie ipconfig 

Wy'wietla wszystkie bie! ce warto'ci konfiguracji sieci protoko#u TCP/IP oraz od'wie!a 
ustawienia protoko#u dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP, Dynamic Host Configuration 
Protocol) i systemu DNS (Domain Name System). Polecenie ipconfig u!yte bez parametrów 
powoduje wy'wietlenie adresów IPv6 lub adresu IPv4, maski podsieci i bramy domy'lnej dla 
wszystkich kart. 
Sk#adnia 
ipconfig [/all] [/renew[karta]] [/release [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] 
[/showclassidkarta] [/setclassidkarta [identyfikator_klasy]] 

Polecenie ipconfig to u!ywany w wierszu polecenia odpowiednik polecenia winipcfg, 
które jest dost"pne w systemach Windows Millennium Edition, Windows 98  
i Windows 95. System Windows XP i systemy nale! ce do rodziny Windows Server 2003 nie 
zawieraj  graficznego odpowiednika polecenia winipcfg, mo!na jednak u!ywa$ okna 
Po# czenia sieciowe do przegl dania i odnawiania adresów IP. W tym celu nale!y otworzy$ 
okno Po# czenia sieciowe, klikn $ prawym przyciskiem myszy po# czenie sieciowe, klikn $ 
polecenie Stan, a nast"pnie klikn $ kart" Obs#uga. 

To polecenie jest najbardziej u!yteczne na komputerach, które skonfigurowano do 
automatycznego pozyskiwania adresów IP. U!ytkownicy mog  ustali$, które warto'ci 
konfiguracji protoko#u TCP/IP zosta#y ustawione przy u!yciu protoko#u DHCP, funkcji 
APIPA (Automatic Private IP Addressing) lub konfiguracji alternatywnej. 

Je!eli nazwa okre'lona w parametrze karta zawiera spacje, nale!y uj $ nazw" karty  
w cudzys#owy (czyli "nazwa karty"). 

W przypadku nazw kart polecenie ipconfig obs#uguje gwiazdk" (*) u!ywan  jako symbol 
wieloznaczny s#u! cy do okre'lania kart, których nazwy rozpoczynaj  si" od okre'lonego 
ci gu lub zawieraj  okre'lony ci g. Na przyk#ad zapis Lokalne* oznacza wszystkie karty, 
których nazwy rozpoczynaj  si" od ci gu „Lokalne”, a zapis *Po#* oznacza wszystkie karty, 
których nazwy zawieraj  ci g „Po#”. 

To polecenie jest dost"pne tylko wówczas, gdy protokó# internetowy (TCP/IP) jest 
zainstalowany jako sk#adnik we w#a'ciwo'ciach karty sieciowej w oknie Po# czenia sieciowe. 

Aby wy'wietli$ najprostsz   pomoc i opis polecenia ipconfig nale!y w oknie terminala 
wyda$ polecenie: ipconfig/? 
 

Przyk#ady 

Aby wy'wietli$ podstawow  konfiguracj" protoko#u TCP/IP wszystkich kart, nale!y wpisa$: 
ipconfig 

Aby wy'wietli$ pe#n  konfiguracj" protoko#u TCP/IP wszystkich kart, nale!y wpisa$: 
ipconfig /all 

Aby odnowi$ konfiguracj" adresów IP przypisan  do protoko#u DHCP tylko dla karty 
Po# czenie lokalne, nale!y wpisa$: 
ipconfig /renew "Po#&czenie lokalne" 

Aby opró!ni$ pami"$ podr"czn  programu rozpoznawania nazw DNS podczas 
rozwi zywania problemów z rozpoznawaniem nazw DNS, nale!y wpisa$: 
ipconfig /flushdns 
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Aby wy'wietli$ identyfikator klasy DHCP dla wszystkich kart, których nazwy rozpoczynaj  
si" od ci gu Lokalne, nale!y wpisa$: 
ipconfig /showclassid Lokalne* 

Aby ustawi$ identyfikator klasy DHCP dla karty Po# czenie lokalne na TEST, nale!y wpisa$: 
ipconfig /setclassid "Po#&czenie lokalne" TEST 

 

Polecenie ping 

Weryfikuje # czno'$ na poziomie protoko#u IP z innym komputerem obs#uguj cym 
protokó# TCP/IP, wysy#aj c komunikaty ! dania echa protoko#u ICMP (Internet Control 
Message Protocol). Potwierdzenia odpowiednich komunikatów odpowiedzi echa s  
wy'wietlane razem z czasami opó%nienia. Polecenie ping to podstawowe polecenie protoko#u 
TCP/IP u!ywane do rozwi zywania problemów z # czno'ci , dost"pno'ci  i rozpoznawaniem 
nazw. Polecenie ping u!yte bez parametrów powoduje wy'wietlenie Pomocy. 
Sk#adnia 
ping[–t ] [–a ] [–n liczba] [–l rozmiar] [–f ] [–i TTL] [–v TOS] [–r liczba] [–s liczba] [{–j 

lista_hostów | –k lista_hostów}] [–w limit_czasu] [–R ] [–S adres_%ród#owy] [–4] [–6] 
nazwa_obiektu_docelowego 
Aby wy'wietli$ najprostsz   pomoc i opis polecenia ping nale!y w oknie terminala wyda$ 
polecenie: ping/? 

Polecenia ping mo!na tak!e u!ywa$ do testowania nazwy i adresu IP komputera. Je!eli 
polecenie ping dotycz ce adresu IP b"dzie wykonane pomy'lnie, ale zawiedzie pingowanie 
zwi zane z nazw  komputera, by$ mo!e wyst pi# b# d rozpoznawania nazw. W tym 
przypadku nale!y upewni$ si", !e mo!na rozpozna$ okre'lon  nazw" komputera, korzystaj c 
z lokalnego pliku Hosts przy u!yciu kwerend systemu DNS (Domain Name System) lub 
technik rozpoznawania nazw NetBIOS.  

To polecenie jest dost"pne tylko wówczas, gdy protokó# internetowy (TCP/IP) jest 
zainstalowany jako sk#adnik we w#a'ciwo'ciach karty sieciowej w oknie Po# czenia sieciowe. 
 
Przyk#ady 

Poni!szy przyk#ad przedstawia dane wyj'ciowe polecenia ping: 

 
Rys. 17. Okno terminala z danymi wyj'ciowymi polecenia ping 

 
Aby wykona$ polecenie ping dotycz ce lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i rozpozna$ nazw" 
hosta z adresu 10.0.99.221, nale!y wpisa$: 
ping –a 10.0.99.221 

Aby wykona$ polecenie ping dotycz ce lokalizacji docelowej 10.0.99.221, u!ywaj c 10 
komunikatów ! dania echa zawieraj cych pole danych o wielko'ci 1000 bajtów, nale!y 
wpisa$: 
ping –n 10 –l 1000 10.0.99.221 
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Aby wykona$ polecenie ping dotycz ce lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i zarejestrowa$ 
tras" dla 4 przeskoków, nale!y wpisa$: 
ping –r 4 10.0.99.221 

Aby wykona$ polecenie ping dotycz ce lokalizacji docelowej 10.0.99.221 i okre'li$ 
swobodn  tras" %ród#ow  10.12.0.1–10.29.3.1–10.1.44.1, nale!y wpisa$: 
ping –j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 10.0.99.221 

 
Polecenie tracert 

Ustala 'cie!k" do lokalizacji docelowej przez wys#anie komunikatów protoko#u ICMP 
(Internet Control Message Protocol) typu Echo Request lub komunikatów ICMPv6  
do lokalizacji docelowej, stopniowo zwi"kszaj c warto'ci pola czasu wyga'ni"cia (TTL, 
Time to Live). Wy'wietlana 'cie!ka jest list  bliskich interfejsów routerów znajduj cych si" 
na 'cie!ce mi"dzy hostem %ród#owym a lokalizacj  docelow . Interfejs bliski jest interfejsem 
routera znajduj cym si" na 'cie!ce najbli!ej hosta wysy#aj cego komunikat. Polecenie tracert 
bez parametrów powoduje wy'wietlenie Pomocy. 
Sk#adnia 
tracert [–d ] [–h maksymalna_liczba_przeskoków] [–j lista_hostów] [–w limit_czasu] [–R ] 
[–S adres_%ród#owy] [–4][–6] nazwa_obiektu_docelowego 
Aby wy'wietli$ najprostsz   pomoc i opis polecenia tracert nale!y w oknie terminala wyda$ 
polecenie: tracert/? 

To narz"dzie diagnostyczne ustala 'cie!k" do lokalizacji docelowej, wysy#aj c 
komunikaty protoko#u ICMP typu Echo Request ze zmiennymi warto'ciami czasu 
wyga'ni"cia (TTL) do lokalizacji docelowej. Ka!dy router wzd#u! 'cie!ki musi zmniejszy$ 
czas TTL w pakiecie protoko#u IP przynajmniej o 1 przed przekazaniem pakietu. Czas TTL 
jest wi"c licznikiem maksymalnej liczby # czy. Gdy czas TTL zapisany w pakiecie jest równy 
0, oczekuje si", !e router zwróci do komputera %ród#owego komunikat protoko#u ICMP 
informuj cy o przekroczeniu limitu czasu (Time Exceeded). Polecenie tracert ustala 'cie!k", 
wysy#aj c pierwszy komunikat ! dania typu Echo Request z warto'ci  czasu TTL równ  1  
i zwi"kszaj c t" warto'$ o jeden przy ka!dej kolejnej transmisji a! do chwili, kiedy 
lokalizacja docelowa odpowie lub osi gni"ta zostanie maksymalna liczba przeskoków. 
Domy'lna maksymalna liczba przeskoków jest równa 30 i mo!e by$ okre'lana przy u!yciu 
parametru–h. +cie!ka jest ustalana przez sprawdzanie komunikatów protoko#u ICMP typu 
Time Exceeded zwracanych przez routery po'rednie i komunikatu typu Echo Reply 
zwracanego przez lokalizacj" docelow . Niektóre routery nie zwracaj  jednak komunikatów 
typu Time Exceeded dla pakietów, dla których przekroczono czas wyga'ni"cia (TTL) i s  
niewidoczne dla polecenia tracert. W tym przypadku dla danego przeskoku wy'wietlany jest 
wiersz gwiazdek (*).  

Aby 'ledzi$ 'cie!k" i dostarczy$ informacji dotycz cych czasu oczekiwania w sieci  
i utraty pakietów dla ka!dego routera i # czy na 'cie!ce, nale!y u!y$ polecenia pathping. 

To polecenie jest dost"pne tylko wówczas, gdy protokó# internetowy (TCP/IP) jest 
zainstalowany jako sk#adnik we w#a'ciwo'ciach karty sieciowej w oknie Po# czenia sieciowe.  
Przyk#ady 

Aby 'ledzi$ 'cie!k" do hosta o nazwie korp7.microsoft.com, nale!y wpisa$: 
tracert korp7.microsoft.com 

Aby 'ledzi$ 'cie!k" do hosta o nazwie korp7.microsoft.com i uniemo!liwi$ rozpoznawanie 
nazw z poszczególnych adresów IP, nale!y wpisa$: 
tracert –d korp7.microsoft.com 

Aby 'ledzi$ 'cie!k" do hosta o nazwie korp7.microsoft.com i u!y$ swobodnej trasy %ród#owej 
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10.12.0.1–10.29.3.1–10.1.44.1, nale!y wpisa$: 
tracert –j 10.12.0.1 10.29.3.1 10.1.44.1 korp7.microsoft.com 

 
Korzystanie z polecenia tracert 

Je'li wyst"puj  problemy z # czno'ci , mo!na u!y$ polecenia tracert, aby sprawdzi$ 'cie!k" 
do adresu IP miejsca docelowego, które ma zosta$ osi gni"te, i zarejestrowa$ wyniki. 
Polecenie tracert wy'wietla seri" routerów IP, które s  u!ywane przy dostarczaniu pakietów 
z danego komputera do miejsca docelowego, a tak!e czas trwania ka!dego przeskoku. Je'li 
dostarczenie pakietów do miejsca docelowego nie jest mo!liwe, polecenie tracert wy'wietla 
ostatni router, któremu uda#o si" przekaza$ pakiety. 
Aby uzyska$ wi"cej informacji o poleceniu tracert, nale!y wpisa$ w wierszu polecenia 
tracert –?. 
Oto najbardziej typowe u!ycie polecenia tracert: 
tracert Adres IP [–d ] 
Przyk#ad: 
Poni!szy przyk#ad przedstawia dane wyj'ciowe polecenia tracert: 

 
Rys. 18. Okno terminala z danymi wyj'ciowymi polecenia tracert 

 

4.5.2 Pytania sprawdzaj&ce 
 

Odpowiadaj c na pytania, sprawdzisz, czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 
1. Gdzie w komputerze mo!na zainstalowa$ kart" sieciow ? 
2. Jak po# czy$ w sie$ dwa komputery, a jak trzy lub wi"cej? 
3. Jakie sk#adniki oprogramowania musz  by$ zainstalowane w celu obs#ugi sieci? 
4. W jaki sposób mo!na sprawdzi$ poprawno'$ instalacji i konfiguracji oprogramowania do 

obs#ugi sieci? 
5. Do czego s#u!y polecenie ipconfig? 
6. Do czego s#u!y polecenie ping? 
7. Do czego s#u!y polecenie tracert? 
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4.5.3 'wiczenia 
 

'wiczenie 1 

Za pomoc   odpowiednio przygotowanego kabla po# cz bezpo'rednio ze sob  dwa 
komputery w sie$. W systemie pozostaw ustawienia automatyczne i za pomoc  narz"dzia 
systemowego Ipconfig sprawd%  parametry nadanego po# czenia sieciowego. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) wykona$ odpowiedni kabel do po# czenia dwóch komputerów  ze sob , 
2) po# czy$ dwa komputery PC wyposa!one w system Windows (najlepiej Windows 2000 

lub WindowsXP) w sie$, 
3) uruchomi$ na komputerach okno terminala, 
4) uruchomi$ na komputerach narz"dzie Ipconfig i porówna$ rezultaty dzia#ania programu. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy 

- przewód typu skr"tka; 
- z# cza RJ–45; 
- zaciskarka do z# cz RJ–45; 
- komputery PC wyposa!one w system Windows (najlepiej Windows 2000  

lub WindowsXP) oraz zainstalowanymi kartami sieciowymi; 
- literatura z rozdzia#u 6. 

 

'wiczenie 2 

Przy pomocy komputera pod# czonego do sieci Internet sprawd% najpierw w oknie 
terminala opis parametrów komend Ipcontrol, Ping, Tracert, a nast"pnie porównaj go  
z opisem umieszczonym na stronie www.microsoft.com.pl. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) uruchomi$ na komputerze okno terminala i wpisa$ odpowiednio komendy powoduj ce 
wy'wietlenie opisu polece( ipconfig, ping, tracert; 

2) uruchomi$  okno przegl darki internetowej i wej'$ na strone www.microsoft.pl; 
3) odnale%$ opisy parametrów polece( ipconfig, ping, tracert i zapozna$ si" z nimi; 
4) u!y$ polece( ping i ipconfig z ró!nymi parametrami, testuj c ustawienia i  po# czenia 

miedzy swoim komputerem a reszt  sieci (np. po# czenie komputer–serwer lub 
komputer–brama  je'li b"d  potrzebne konkretne numery IP informacji udzieli 
administrator systemu). 
 
Wyposa!enie stanowiska pracy 

  komputery PC wyposa!one w system Windows (najlepiej Windows 2000 lub 
WindowsXP) pod# czony do Internetu; 

  literatura z rozdzia#u 6. 
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'wiczenie 3 

Za pomoc  odpowiednio przygotowanych kabli oraz koncentratora sieciowego po# cz 
przynajmniej dwa komputery w sie$ i skonfiguruj po# czenie sieciowe tak aby wszystkie 
po# czone komputery by#y skonfigurowane w masce podsieci typu C. Za pomoc  narz"dzia 
Ipcontrol sprawd% poprawno'$ ustawie( po# czenia sieciowego na komputerach oraz  
za pomoc  narz"dzia Ping sprawd% poprawno'$ parametrów transmisji pomi"dzy 
komputerami w sieci. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) wykona$ odpowiednie kable do po# czenia komputerów z koncentratorem sieciowym, 
2) po# czy$  komputery PC wyposa!one w system Windows (najlepiej Windows 2000  

lub WindowsXP) w sie$, 
3) skonfigurowa$ prawid#owo parametry po# czenia sieciowego na ka!dym z komputerów, 
4) uruchomi$ na komputerach okno terminala, 
5) uruchomi$ programy Ipcontrol oraz Ping i sprawdzi$  ich dzia#anie. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy 

  przewód typu skr"tka, 

  z# cza RJ–45, 

  zaciskarka do z# cz RJ–45, 

  koncentrator sieciowy, 

  komputery PC wyposa!one w system Windows (najlepiej Windows 2000  
lub WindowsXP) oraz zainstalowanymi kartami sieciowymi, 

  literatura z rozdzia#u 6. 
 

4.5.4 Sprawdzian post$pów 
 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) po# czy$ komputery w sie$? ! " ! "
2) zainstalowa$ oprogramowanie sieciowe? ! " ! "
3) skonfigurowa$ po# czenia sieciowe? ! " ! "
4) nada$ komputerowi nazw" w sieci lub j  zmodyfikowa$? ! " ! "
5) sprawdzi$ konfiguracj" sieci u!ywaj c polecenia ipconfig? ! " ! "
6) sprawdzi$ # czno'$ z innym komputerem u!ywaj c polecenia ping?  ! " ! "
7) ustali$ 'cie!k" do lokalizacji docelowej u!ywaj c polecenia tracert? ! " ! "
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4.6. Udost$pnianie zasobów 
 

4.6.1 Materia# nauczania 
Po pod# czeniu komputera do sieci, mo!na udost"pnia$ wybrane foldery lub ca#e dyski 

innym u!ytkownikom. Aby w# czy$ udost"pnianie, trzeba  by$ zalogowanym  do konta  
z uprawnieniami administratora lub nale! cego do grupy u!ytkowników zaawansowanych.  

Dla ka!dego udost"pnianego folderu lub dysku mo!na niezale!nie ustawi$ odpowiednie 
uprawnienia, za pomoc  których b"dzie mo!na  sprawowa$ kontrol" nad tym, kto mo!e mie$ 
dost"p do danych. Nale!y pami"ta$, !e uprawnienia do folderów udost"pnianych w sieci  
i uprawnienia ustawione na dyskach NTFS to dwa ró!ne zagadnienia – pierwsze odnosz  si" 
do u!ytkowników korzystaj cych z folderów poprzez sie$, podczas gdy drugie okre'laj  
prawa dost"pu u!ytkowników lokalnych. Dzi"ki temu mo!na tak dobra$ uprawnienia,  
!e dost"p do odczytu danych b"dzie mia#a ca#kiem du!a grupa u!ytkowników, natomiast 
tylko nieliczni b"d  mieli prawo do ich modyfikacji i usuwania. 

Po udost"pnieniu  wybranego folder, dost"p do niego b"dzie mia# ka!dy u!ytkownik,  
który zaloguje si" do systemu. W rzeczywisto'ci foldery b"d  udost"pnione, nawet je!eli nikt 
nie jest zalogowany – co po cz"'ci pozwala traktowa$ taki komputer jako serwer. Dzi"ki temu 
b"dzie mo!na po  zako(czeniu pracy wylogowa$ si" i pozostawi$ w# czony komputer – 
wybrane foldery b"d  nadal dost"pne w sieci. Sam komputer jest bezpieczny – nikt nie 
zaloguje si" do niego bez znajomo'ci nazwy u!ytkownika i has#a dost"pu. 

Udost"pnianie folderów pozwala na zachowanie pe#nej kontroli nad wybranymi plikami 
przy jednoczesnym umo!liwieniu korzystania z nich innym u!ytkownikom. 

Udost$pnianie folderów w systemie Windows 2000: 

  Otwórz Eksploratora Windows, nast"pnie kliknij prawym przyciskiem myszki ikon" 
wybranego folderu i z menu podr"cznego wybierz polecenie Udost"pnianie (Sharing) – 
w ten sam sposób mo!esz równie! udost"pni$ dysk.  

  Na ekranie pojawi si" okno w#a'ciwo'ci wybranego folderu, otwarte na zak#adce 
Udost"pnianie (Sharing) – patrz rysunek 19. Odszukaj i zaznacz opcj" Udost"pnij ten folder 
(Share this folder). 

 
 

Rys. 19 Okno zak#adki Udost"pnienie.  
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W polu Nazwa udzia#u (Share Name) wpisa$  nazw", pod jak  udost"pniany folder 
b"dzie widoczny w sieci. Domy'lna nazwa udzia#u jest taka sama jak nazwa udost"pnianego 
folderu (w przypadku udost"pniania dysków, jako nazwa udzia#u, pojawia si" literka 
przypisana danemu dyskowi). Wpisa$ opis tworzonego udzia#u w polu Komentarz 

(Comment) – u#atwi to innym u!ytkownikom zorientowanie si" co do jego przeznaczenia.  

  Domy'lnie dost"p do utworzonego udzia#u maj  wszyscy u!ytkownicy sieci. Je!eli 
chcesz ograniczy$ do niego dost"p, naci'nij przycisk Uprawnienia (Permissions).  

  Je!eli pliki w udost"pnianym folderze maj  bardzo du!e rozmiary lub te! twój komputer 
ma za ma#o pami"ci operacyjnej, za pomoc  opcji Limit u(ytkowników (User Limit) 
mo!esz ograniczy$ liczb" u!ytkowników mog cych jednocze'nie korzysta$ z takiego 
udzia#u. Windows 2000 Professional pozwala na jednoczesne pod# czenie 10 
u!ytkowników do jednego udzia#u (nawet je!eli w polu Limit u!ytkowników wpiszesz 
wi"ksz  warto'$). Opcja Dopuszczalne maksimum (Maximum allowed) w zasadzie 
powinna by$ w# czona. 

  Naci'nij przycisk OK. Spowoduje to utworzenie udzia#u i zamkni"cie okna w#a'ciwo'ci 
folderu. Zwró$ uwag", !e przy ikonie tego folderu pojawi# si" ma#y symbol 
przedstawiaj cy r"k" – jest to wska%nik udost"pniania folderu. 

  Mo!esz utworzy$ wi"cej udzia#ów dla wybranego folderu lub dysku – ka!dy z tych 
udzia#ów mo!e mie$ ustawione inne uprawnienia. Jest to bardzo wygodne w sytuacji, 
kiedy kilka grup u!ytkowników musi mie$ dost"p do jednego folderu (ka!da na innych 
prawach).  

  Je!eli na ko(cu nazwy udzia#u wpiszesz symbol dolara, np. Raporty_odczyt$, udzia# ten 
nie b"dzie widoczny w sieci w normalny sposób – u!ytkownik b"dzie móg# z niego 
skorzysta$ dopiero po wpisaniu „z r"ki” pe#nej nazwy (# cznie ze znakiem $). 

  Po utworzeniu udzia#u, na dole okna w#a'ciwo'ci folderu pojawia si" przycisk Nowy 

udzia# (New Share). Jego naci'ni"cie powoduje wy'wietlenie okna dialogowego 
umo!liwiaj cego utworzenie nowego udzia#u dla tego samego folderu (patrz rysunek 20). 
Umo!liwia takie same operacje jak te, które mo!na wykona$ w oknie omówionym wy!ej 
(mo!na wpisa$ nazw" nowego udzia#u i ustawi$ odpowiednie uprawnienia. Po zako(czeniu 
naci'nij przycisk OK.). 

 
Rys. 20. Okno Nowego udzia#u 
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Udost$pnienie folderów w systemie Windows XP: 

 

  Ka!dy plik i folder umieszczony na dysku NTFS jest „w#asno'ci ” jednego  
z u!ytkowników. W#a'ciciel folderu mo!e w pe#ni nim zarz dza$, w tym zabroni$ innym 
u!ytkownikom modyfikowania danych umieszczonych w tym folderze. 

  Na dysku NTFS utwórz nowy folder o nazwie „prywatne”. 

  Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowoutworzonym folderze i z podr"cznego menu 
wybierz opcj" Udost"pniania i zabezpieczanie. 

  W oknie W#a'ciwo'ci: Prywatne wybierz zak#adk" Zabezpieczanie. Je!eli w oknie 
w#a'ciwo'ci nie znajduje si" omawiana zak#adka:  

  Z menu Start wybierz opcj" Panel sterowania. 

  Kliknij ikon" Wygl d i kompozycje, a nast"pnie kliknij ikon" Opcje folderów. 

  Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane wyczy'$ pole wyboru U!yj 
prostego udost"pniania plików [zalecane] (rysunek 21).  

  Kliknij przycisk OK i zamknij Panel sterowania. 

  Naci'nij przycisk Dodaj. W polu Wprowad% nazw" obiektów do wybrania wpisz 
U!ytkownicy zaawansowani i naci'nij OK. 

  Tytu# dolnego okna zostanie zmieniony na Uprawnienia dla U!ytkownicy zaawansowani. 

  Wyczy'$ pola Zezwalaj  dla wierszy Zapis i wykonanie oraz Wy'wietlanie zawarto'ci 
folderu i naci'nij przycisk OK. Od tej chwili !aden u!ytkownik nale! cy wy# cznie  
do grupy U!ytkownicy zaawansowani nie b"dzie móg# modyfikowa$ danych 
umieszczonych w tym folderze. 

 
Rys. 21.Okno Opcji folderów i ustawienie Prostego udost"pnienia plików
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Aby udost"pni$ innym u!ytkownikom sieci folder „prywatne”: 

  Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie folderu. Z menu podr"cznego wybierz 
opcj" Udost"pnianie i zabezpieczanie. 

  Je!eli zosta#a wy# czona opcja U!yj prostego udost"pniania plików, omówiona 
wcze'niej, pojawi si" okno w#a'ciwo'ci pokazane na rysunku 22. Wybierz opcje 
Udost"pnij ten folder. W polu Nazwa udzia#u mo!esz okre'li$ nazw", pod jak  folder 
zostanie udost"pniony. Wybieraj c opcj" Uprawnienia b"dziesz móg# okre'li$ zakres 
uprawnie( do folderu dla poszczególnych u!ytkowników. Naci'nij klawisz OK. 

Rys. 22. Zmiana uprawnie( dla folderu 
 

W przeciwnym razie zostanie wy'wietlone okno w#a'ciwo'ci przedstawione na rysunku. 
Wybierz opcj" Udost"pnij ten folder w sieci. W polu Nazwa udzia#u mo!esz okre'li$ nazw", 
pod jak  folder zostanie udost"pniony. Naci'nij klawisz OK. 
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Rys. 23. Uproszczona wersja okna udost"pniania folderu 

 
Ograniczanie uprawnie" do udzia#ów sieciowych 

 
Ze wzgl"du na to, !e j dro i administracja systemem Windows XP zosta#a oparta  

na j drze systemu Windows 2000 pozosta#e dzia#ania na plikach zostan  omówione na bazie 
systemu Windows 2000. 

Wszyscy u!ytkownicy, którzy mog  zalogowa$ si" do Twojego komputera, korzystaj c  
z sieci, maj  dost"p do nowo utworzonego udzia#u. Je!eli przyjrzysz si" domy'lnym 
uprawnieniom, z #atwo'ci  zauwa!ysz, !e pe#ne prawa do tego udzia#u maj  u!ytkownicy  
z grupy Wszyscy (Everyone).  

Je'li dokumenty mieszcz ce si" w danym folderze nie maj  tajnego charakteru, mo!esz 
zostawi$ domy'lne uprawnienia. Je!eli jednak zawieraj  poufne informacje, powiniene' 
nada$ uprawnienia dost"pu tylko wybranym u!ytkownikom. Aby tego dokona$, naci'nij 
przycisk Uprawnienia (Permissions) znajduj cy si" na zak#adce Udost"pnianie (Sharing),  
w oknie w#a'ciwo'ci danego folderu. Na ekranie pojawi si" okno dialogowe przedstawione na 
rysunku 24. Pos#uguj c si" przyciskami Dodaj (Add) i Usu( (Remove) mo!esz nada$ 
odpowiednie uprawnienia poszczególnym u!ytkownikom i grupom u!ytkowników. Naci'nij 
przycisk OK, aby zako(czy$ operacj". 
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Rys. 24. Okno uprawnie( dla wybranych u!ytkowników  
 

Ka!demu u!ytkownikowi lub grupie u!ytkowników mo!esz nada$ nast"puj ce uprawnienia: 

  Pe#na kontrola (FullControl). Ten poziom uprawnie( daj" pe#n  swobod" dzia#ania – 
mo!esz tworzy$ nowe pliki, a tak!e odczytywa$, modyfikowa$, zapisywa$ i usuwa$ 
istniej ce. Tego uprawnienia nale!y u!ywa$ ze szczególn  ostro!no'ci  – usuni"cie 
(nawet przypadkowe) plików z udzia#u sieciowego jest nieodwracalne! 

  Zmiana (Change). Daje u!ytkownikowi te same uprawnienia co Pe#na kontrola,  
za wyj tkiem prawa do zmiany uprawnie( i przejmowania folderu na w#asno'$. 

  Odczyt (Read). U!ytkownicy maj  prawo przegl dania plików i podfolderów, otwierania 
plików i uruchamiania programów. Nie mog  tworzy$ nowych plików, usuwa$ ani 
modyfikowa$ istniej cych. 
Po prawej stronie kategorii uprawnie( znajdziesz dwie kolumny czarnych kwadracików, 

oznaczone jako Zezwalaj (Allow) oraz Odmawiaj (Deny). Zaznaczenie pola Zezwalaj nadaje 
odpowiednie uprawnienie; pole Odmawiaj ma zastosowanie wtedy, kiedy dany u!ytkownik 
nie powinien mie$ uprawnie( do tego udzia#u, mimo !e wynikaj  one z przydzia#u do 
okre'lonej grupy u!ytkowników. Tak szczegó#owe okre'lanie praw dost"pu ma zazwyczaj 
miejsce w przypadku du!ych, rozbudowanych sieci korporacyjnych. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Pami"taj, !e uprawnienia do udzia#u sieciowego to 
zupe#nie co' innego ni! uprawnienia do tego folderu wynikaj ce z systemu plików NTFS. 
Je!eli dajesz u!ytkownikowi uprawnienia Pe#na kontrola (Full Control), b"dzie on móg# usun $ 
dowolny dokument z tego udzia#u, nawet je'li z praw NTFS wynika, !e nie mo!e tego zrobi$! 

W przypadku udzia#ów znajduj cych si" na dyskach z systemem FAT32 jedyn  ich ochron  s  
prawa dost"pu. Poniewa! FAT32 nie posiada mechanizmów kontroli dost"pu do plików, ka!da 
osoba, maj ca dost"p do danego folderu mo!e zrobi$ wszystko z plikami, które si" w nim znajduj . 
Dlatego polecam stosowanie systemu NTFS. 
 

Udost$pniane udzia#y Windows XP: 

 
Aby wy'wietli$ list" wszystkich udost"pnionych udzia#ów: 

  Wybierz menu Start | Wszystkie programy | Narz"dzia administracyjne | Zarz dzanie 
komputerem. 

  W folderze Foldery udost"pnione wybierz opcje Udzia#y, jak zosta#o to pokazane na 
rysunku 25. 
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  Zwró$ uwag" na nazwy udost"pnionych folderów zako(czonych znakiem $ — foldery te 
s  udost"pnione wy# cznie dla administratorów i nie s  wy'wietlane  w sieci lokalnej.  

 
Rys.25. Okno Zarz dzania komputerem w Narz"dziach administratora  
 

Udost$pnianie drukarek w sieci 

 
Udost"pnianie drukarek w sieci jest znakomit  metod  obni!enia kosztów (jedna drukarka 

mo!e obs#ugiwa$ kilka lub kilkana'cie komputerów). Dzi"ki takiemu rozwi zaniu mo!na 
unikn $ konieczno'ci kupowania osobnej drukarki dla ka!dego komputera. Drukark" sieciow  
mo!esz udost"pni$ podczas jej instalacji lub w dowolnym momencie pó%niej.  
 

W celu udost$pnienia  drukarki w sieci 

  Otwórz folder drukarek. 

  Kliknij prawym przyciskiem myszki ikon" wybranej drukarki i z menu podr"cznego 
wybierz polecenie Udost"pnianie (Sharing). 

  Na ekranie pojawi si" okno w#a'ciwo'ci wybranej drukarki, ustawione na zak#adce 
Udost"pnianie (patrz rysunek 26). Zaznacz opcj" Udost"pniona jako (Shared as) i wpisz 
nazw", pod jak  dana drukarka b"dzie widoczna w sieci. Domy'lnie Windows proponuje 
o'mioznakow  nazw" – kompilacj" nazwy drukarki (bez spacji). 

  Je!eli jeste' zalogowany do domeny Windows 2000, mo!esz udost"pni$ swoj  drukark" 
innym u!ytkownikom w domenie, w# czaj c opcj" Wy'wietl w katalogu (List in the 
Directory). Spowoduje to dodanie drukarki do katalogu us#ugi Active Directory.  
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Rys. 26. Widok zak#adki Udost"pnienie w oknie W#a'ciwo'ci wybranej drukarki. 

 

Aby u!ytkownicy pracuj cy w ró!nych wersjach Windows mogli korzysta$ z drukarki, 
musisz nacisn $ przycisk Dodatkowe sterowniki (Additional drivers). Umo!liwi to 
zainstalowanie sterowników do innych wersji systemu (np. 95/98) – patrz rysunek 27. 

 
Rys.27. Okno instalowania sterowników drukarki dla innych systemów. 

 

Przejd% na zak#adk" Zabezpieczenia (Permissions) i wybierz u!ytkowników, którzy b"d  
mogli korzysta$ z drukarki sieciowej. Odpowiednie uprawnienia s  nadawane analogicznie 
jak w przypadku udost"pniania plików i folderów. 

Naci'nij przycisk OK. Na dole ikony wybranej drukarki pojawi si" symbol udost"pniania 
w sieci („r czka”). 
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Rys. 28. Okno przydzielania uprawnie( do korzystania z drukarki   

 

Udost$pnianie po#&czenia z Internetem 

Co zrobi$ z kilkoma komputerami i tylko jednym po# czeniem z Internetem? 
Instalowanie osobnej linii telefonicznej i modemu dla ka!dego z nich nie ma sensu. Windows 
2000 oferuje bardzo funkcjonaln  i tani  alternatyw" – udost"pnianie po# czenia z Internetem 
(ang. Internet Connection Sharing ICS). Idea tego rozwi zania jest bardzo prosta – najpierw 
# czysz z Internetem jeden komputer, nast"pnie umo!liwiasz innym dost"p do Internetu 
poprzez wybrany komputer. 

Us#uga ICS zosta#a zaprojektowana dla ma#ych sieci, nie przekraczaj cych pi"ciu 
komputerów; znakomicie sprawdza si" w domu lub ma#ym biurze. Udost"pnianie po# czenia 
z Internetem nie b"dzie dzia#a$ w sieciach komputerowych, w których pracuj  serwery 
domen, serwery DNS lub DHCP. Wszystkie rozwi zania, zawarte w tym podrozdziale, 
zosta#y opracowane przy nast"puj cych za#o!eniach: 

  Masz uprawnienia administratora systemu – bez nich nie b"dziesz w stanie  
w uruchomi$ us#ugi ICS. 

  W twojej sieci nie pracuj  serwery Windows 2000. Je!eli pracuje cho$ jeden, skontaktuj 
si" z administratorem sieci przed uruchomieniem us#ugi ICS. 

  Tylko jeden komputer w sieci b"dzie pod# czony do Internetu (np. Twój) – na potrzeby 
tego podrozdzia#u b"dziemy nazywali go bramk  internetow . Jego zadaniem b"dzie 
zarz dzanie przep#ywem danych mi"dzy Internetem a pozosta#ymi komputerami. 
Komputer pe#ni cy rol" bramki internetowej musi posiada$ dwa skonfigurowane 
po# czenia sieciowe – jedno do Internetu, drugie do sieci komputerowej. Po# czenie  
z Internetem mo!e by$ inicjowane za pomoc  modemu lub osobnej karty sieciowej, 
pod# czonej do interfejsu DSL.  

 

Udost$pnianie po#&czenia z Internetem 

  Uruchom po# czenie z Internetem i sprawd%, czy dzia#a poprawnie. 

  Zaloguj si" do komputera, który b"dzie pracowa# jako bramka internetowa. Z menu Start 

wybierz polecenie Ustawienia (Settings)%Po# czenia sieciowe i telefoniczne (Network and 
Dial–up Connections). 
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  Kliknij prawym przyciskiem myszki ikon" reprezentuj c  po# czenie komputera  
z Internetem, nast"pnie z menu podr"cznego wybierz polecenie W#a'ciwo'ci (Properties). 
Przejd% na zak#adk" Udost"pnianie (Sharing). 
 

 
Rys. 29. Okno udost"pnienia # cza Internetowego 

 

  Zaznacz opcj" W# cz udost"pnianie po# czenia internetowego dla tego po# czenia 
(Enable Internet Connection Sharing for this connection). 

  Je!eli chcesz, aby komputer–bramka, wykorzystuj cy po# czenie modemowe, 
automatycznie # czy# si" z Internetem w momencie, gdy który' z pozosta#ych 
komputerów zg#asza ! danie dost"pu do Internetu, zaznacz opcj" W# cz wybieranie na 
! danie (Enable on–demand dialing). 

  Naci'nij przycisk OK. 

  Ustaw w#a'ciwo'ci protoko#u TCP/IP w ka!dym z pozosta#ych komputerów w taki 
sposób, aby automatycznie otrzymywa#y adres IP oraz adresy serwerów DNS. 

  Uruchomienie us#ugi ICS powoduje nast"puj ce zmiany w konfiguracji sieci: 
1. Karta sieciowa w komputerze–bramce, za pomoc  której # czy si" z pozosta#ymi 

komputerami, otrzymuje adres 192.168.0.1. 
2. Us#uga udost"pniania po# czenia internetowego jest zainstalowana i uruchamiana  

w komputerze–bramce. 
3. Komputer–bramka automatycznie nadaje pozosta#ym komputerom kolejne adresy IP: 

192.168.0.2; 192.168.0.3 itd. 
4. Komputer–bramka w pe#ni zarz dza przep#ywem danych mi"dzy Internetem  

a pozosta#ymi komputerami, przejmuj c obowi zki serwera DNS i routera adresów IP. 
  Po uruchomieniu us#ugi ICS wszystkie pozosta#e komputery maj  domy'lnie dost"p  

do witryn www oraz poczty elektronicznej wykorzystuj cej standard POP3 i SMTP. Je!eli 
chcesz udost"pni$ inne us#ugi, np. strumieniowe przesy#anie multimediów czy 
wielodost"pne serwery gier, prawdopodobnie b"dziesz musia# ustawi$ kilka 
zaawansowanych opcji. Skontaktuj si" z producentem danego oprogramowania (np. gry) 
i popro' o specyfikacj" ustawie( dla us#ugi ICS. Nast"pnie kliknij prawym przyciskiem 
myszki ikon" po# czenia komputera z Internetem i z menu podr"cznego wybierz polecenie 
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W#a'ciwo'ci (Properties). Przejd% na zak#adk" Udost"pnianie (Sharing), naci'nij przycisk 
Ustawienia (Settings) i wpisz otrzymane informacje. 
 

4.6.2. Pytania sprawdzaj&ce 
 
Odpowiadaj c na  pytania, sprawdzisz, czy jeste' przygotowany do wykonania $wicze(. 

1. Jakie czynno'ci nale!y wykona$, aby udost"pni$ folder w sieci? 
2. W jaki sposób mo!na okre'li$ udzia#y dla udost"pnionych folderów? 
3. Jak ograniczy$ lub nada$ uprawnienia do udzia#ów?  
4. Jakie czynno'ci nale!y wykona$, aby udost"pni$ drukark" w sieci? 
5. W jaki sposób mo!na udost"pni$ po# czenie internetowe dla innych komputerów w sieci? 
6. Jakie uprawnienia musi mie$ u!ytkownik udost"pniaj cy zasoby? 
 

4.6.3. 'wiczenia 
 

'wiczenie 1 

Utwórz na swoim komputerze pracuj cym w sieci katalog o nazwie „prywatne” i umie'$  
w nim dowolne pliki testowe. Nast"pnie udost"pnij ten katalog dla pozosta#ych u!ytkowników 
sieci. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) zapozna$ si" ze sposobami udost"pniania plików, dysków i folderów, 
2)  uruchomi$ komputer z systemem Windows pracuj cy w sieci, 
3) utworzy$ katalog „prywatne” i umie'ci$ w nim pliki tekstowe, 
4) udost"pni$ ten katalog dla pozosta#ych u!ytkowników sieci, 
5) sprawdzi$ czy katalog i jego zawarto'$ jest dost"pna dla innych u!ytkowników sieci. 

 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  komputery PC z systemem Windows (najlepiej Windows 2000 lub Windows XP) 
pracuj ce w sieci (przynajmniej dwa komputery) 

  literatura z rozdzia#u 6 
 

'wiczenie 2 

Zainstaluj  i uruchom na przynajmniej jednym z komputerów w sieci drukark" i udost"pnij 
j  dla pozosta#ych u!ytkowników. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) przygotowa$ przynajmniej dwa komputery wyposa!one w system operacyjny Windows 
(Windows98 i nowsze) oraz karty sieciowe, 

2) przygotowa$ odpowiednie kable do po# czenia komputerów w sie$, 
3) uruchomi$ ma#  sie$ komputerow , 
4) zainstalowa$ i uruchomi$ drukark" na przynajmniej jednym z komputerów; 

udost"pni$ drukark" dla pozosta#ych u!ytkowników w sieci; 
5) sprawdzi$ poprawno'$ wykonanych czynno'ci poprzez wydruk dowolnego pliku 
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tekstowego zleconego z innych  komputerów pracuj cych w sieci. 
 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  przynajmniej dwa komputery wyposa!one w system operacyjny Windows (Windows 98  
i nowsze) oraz karty sieciowe, 

  odpowiednie kable do po# czenia komputerów w sie$ oraz, je'li to konieczne, koncentrator 
sieciowy, 

  drukarka wraz z niezb"dnym zestawem okablowania do pod# czenia jej do komputera oraz 
sterowniki do prawid#owej instalacji drukarki w systemie, 

  literatura z rozdzia#u 6. 
 

'wiczenie 3 

Uruchom w sieci po# czenie internetowe na jednym z komputerów i udost"pnij je dla 
pozosta#ych u!ytkowników sieci. 

 
Sposób wykonania $wiczenia 
 
Aby wykona$ $wiczenie powiniene': 

1) zapozna$ si" z zasadami konfigurowania i udost"pniania po# czenia internetowego  
w komputerach wyposa!onych w system Windows. 

2) uruchomi$ siec typu  peer-to-peer z#o!on  przynajmniej z dwóch komputerów. 
3) skonfigurowa$ i uruchomi$ po# czenie internetowe na jednym z komputerów. 
4) udost"pni$ po# czenie internetowe dla pozosta#ych u!ytkowników sieci. 
5) sprawdzi$, czy po# czenie jest dost"pne na pozosta#ych komputerach z sieci przez 

odwiedzenie jakiejkolwiek witryny www np.: www.google.pl 
 
Wyposa!enie stanowiska pracy: 

  przynajmniej dwa komputery wyposa!one w system operacyjny Windows (Windows 98  
lub nowsze) oraz karty sieciowe, 

  odpowiednie kable do po# czenia komputerów w sie$ oraz je'li to konieczne koncentrator 
sieciowy, 

  dost"p do Internetu przynajmniej dla jednego komputera wraz z niezb"dnymi 
parametrami do konfiguracji po# czenia internetowego 

  literatura z rozdzia#u 6. 
 

4.6.4. Sprawdzian post$pów  

 
Czy potrafisz:  

Tak 

 

Nie 

1) udost"pni$ dowolne pliki, foldery lub dyski  w sieci pozosta#ym 
u!ytkownikom sieci? 

! " ! "

2) udost"pni$ innym u!ytkownikom sieci drukark" zainstalowan  na Twoim 
komputerze? 

! " ! "

3) skonfigurowa$ na Twoim komputerze i udost"pni$  innym u!ytkownikom 
sieci Twoje po# czenie internetowe? 

! " ! "

4) korzysta$ z plików, folderów i dysków udost"pnionych w sieci przez innych 
u!ytkowników? 

! " ! "

5) korzysta$ z drukarki udost"pnionej w sieci? ! " ! "
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