
17. Dokumentacja stanowiska komputerowego
Aby w pełni korzystać ze sprzętu komputerowego, należy zapoznać się z jego budo-
wą i obsługą. Niezbędne informacje są dostępne w dokumentacji dostarczonej wraz ze 
sprzętem oraz na stronach internetowych jego producentów. Oprócz instrukcji obsługi 
mogą się również okazać przydatne sterowniki przeznaczone do sprzętu, dostępne na 
stronach producentów.

Dokumentacja stanowiska komputerowego pozwala poznać możliwości sprzętu, zasa-
dy obsługi oraz zakres konfiguracji. W jej skład wchodzą dokumentacje:

jednostki centralnej – powinna zawierać dokładny opis budowy jednostki oraz infor-
macje o tym, jakie urządzenia i gdzie można podłączyć;
płyty głównej z oprogramowaniem i sterownikami – drukowana instrukcja użytkowa-
nia płyty głównej w postaci książeczki zawierająca kompletny opis płyty głównej oraz 
montażu podzespołów; dokumentacja obejmuje również płytę CD/DVD ze sterowni-
kami oraz oprogramowaniem dodatkowym;
procesora;
karty graficznej z oprogramowaniem i sterownikami – drukowana instrukcja użytkowa-
nia karty graficznej, wyjść oraz możliwości konfiguracji; dodatkowo dołącza się sterow-
niki oraz programy do zarządzania kartą;
monitora z oprogramowaniem – instrukcja obsługi monitora oraz informacja na temat 
użytkowania i konfiguracji; może być dołączona płyta CD z dodatkowym oprogramo-
waniem oraz z instrukcją w wersji elektronicznej;
drukarki / urządzenia wielofunkcyjnego z oprogramowaniem i sterownikami – instruk-
cja instalacji i montażu urządzenia drukującego oraz instrukcja użytkowania urządze-
nia zarówno od strony mechanicznej, jak i od strony oprogramowania; dołącza się 
sterowniki i oprogramowanie dodatkowe na płycie CD lub DVD;
oprogramowania systemowego – każde oprogramowanie (systemowe, użytkowe czy 
do obsługi firmy) zawsze zawiera instrukcję instalacji oraz użytkowania, dołączoną do 
płyty z instalatorem programu; w dokumentacji podaje się informacje o wymaganiach 
dotyczących komputera, na którym to oprogramowanie zainstalowano;
oprogramowania użytkowego;
oprogramowania do obsługi firmy.

Dokumentacja płyty głównej powinna obejmować następujące elementy:
instrukcję obsługi i instalacji podzespołów – instrukcja obsługi w postaci książeczki do-
łączona do każdej płyty głównej; ze strony internetowej producenta płyty można pobrać 
instrukcję w formie elektronicznej;
sterowniki i oprogramowanie użytkowe – sterownik to oprogramowanie niezbędne do 
tego, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcji danego urządzenia. Niewłaściwie 
dobrane sterowniki lub ich brak mogą powodować konflikty sprzętowe, zawieszanie 
się komputera lub jego niestabilną pracę. Niektóre urządzenia, np. karty graficzne lub 
płyty główne, mogą pracować bez odpowiednich sterowników, ale przy najniższych 
parametrach (korzystają w takim przypadku ze standardowych sterowników systemu 
operacyjnego). BIOS to zestaw podstawowych procedur pośredniczących między sys-
temem operacyjnym a sprzętem. Od BIOS-u zależy, jakie procesory, pamięci i dyski 
twarde będzie obsługiwała płyta główna. Część problemów z brakiem obsługi urządze-
nia przez BIOS można rozwiązać przez jego aktualizację. Oprogramowanie dodatkowe  
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dołączone do płyty ułatwia jej eksploatację, np. aktualizację BIOS-u ze strony produ-
centa, wyszukiwanie najnowszych sterowników, konfigurowanie i zmianę parametrów 
pracy podzespołów (podkręcanie procesora, pamięci);
informacje na temat obsługiwanych procesorów i pamięci.

Producenci płyt głównych do opisu swoich produktów używają skrótów:
PCX – gniazdo PCI Express x16,
VGA – zintegrowana karta graficzna,
DZW – zintegrowana karta dźwiękowa,
GLAN – gigabajtowa karta sieciowa LAN,
SATA – obsługa urządzeń na magistrali SATA,
DDR2 lub DDR3 – obsługa odpowiednich modułów pamięci,
RAID – wbudowana macierz dyskowa,
CrossFire – obsługa wielu kart ATI,
mATX – standard płyty microATX.

Przykładowe oznaczenia płyt głównych:
pod procesory Intel – G41 Socket 775 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/DDR2) mATX;
pod procesory AMD – 790GX Socket AM3 (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA/RAID/
DDR3/CrossFireX).

Podzespoły komputera mogą mieć swoje parametry i oznaczenia, np.:
procesory:

 – Intel Celeron Socket 478 1.7 GHz/I28/400/1.75 V – oznacza procesor Intel Celeron, 
Socket 478 – typ gniazda, 1.7 GHz – częstotliwość procesora, 128 – pojemność pa-
mięci podręcznej (cache), 400 – częstotliwość magistrali systemowej (FSB), 1.75 V – 
zasilanie rdzenia,

 – AMD APU X4 A6-3650 2.6 GHz BOX (FM1) (100 W) – oznacza procesor AMD z ukła-
dem graficznym ATI, X4 – procesor czterordzeniowy, A6-3650 – model procesora, 
2.6 GHz – częstotliwość procesora, FM1– gniazdo procesora, 100 W – pobierana moc;

pamięci:
 – RIMM 128/16/PC800/ECC – RIMM oznacza typ pamięci, 128 – pojemność pamięci, 
16 – szerokość magistrali danych, PC800 – częstotliwość, ECC – kontrola błędów,

 – DDR2 4096 MB PC800 2*2 GB CL5 – DDR2 oznacza typ pamięci, 4096 MB – po-
jemność pamięci, PC800 – częstotliwość, 2*2 GB – liczba modułów pamięci 2 (każdy 
o pojemności 2 GB), CL5 – opóźnienie;

karty graficzne:
 – AMD Radeon HD7850 2048 MB DDR5/256bit DVI/HDMI/DP PCI-E (870/4840) – 
Radeon HD 7850 oznacza model układu graficznego ATI, 2048 MB – pojemność 
pamięci, DDR5 – rodzaj pamięci VRAM, 256 bit – szerokość szyny, DVI/HDMI/DP 
– wyjścia z karty graficznej, PCI-E – interfejs PCI Express, 870 – częstotliwość układu 
graficznego, 4840 – częstotliwość efektywna pamięci;

 – GeForce GTX 550Ti 1024 MB DDR5/192bit DVI/HDMI PCI-E (910/4104) – GF 550Ti 
– model układu graficznego NVIDIA, GTX – model extreme, 1024 MB – pojemność 
pamięci, DDR5 – rodzaj pamięci VRAM, 192 bit – szerokość szyny, DVI/HDMI/DP – 
wyjścia z karty graficznej, PCI-E – interfejs PCI Express, 910 – częstotliwość układu 
graficznego, 4104 – częstotliwość efektywna pamięci.
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Wyniki testów wydajności sprzętu prezentuje się na stronach niezależnych portali, 
które zajmują się testowaniem sprzętu komputerowego, np.:

www.benchmark.pl
www.pclab.pl
www.chip.pl
www.pcworld.pl
www.komputerswiat.pl

Informacje na temat sprzętu komputerowego oraz rozwiązania niektórych problemów 
można zdobyć na forach dyskusyjnych poświęconych sprzętowi komputerowemu, np.:

www.forumpc.pl
www.pececik.com
www.elektroda.pl

Jednym z czynników, czasami decydującym o wyborze sprzętu komputerowego, jest 
jego cena. Przed zakupem należy się zastanowić nad wyborem poszczególnych elementów 
sprzętowych i oprogramowania, tak aby spełniały wymagania użytkownika. Warto spraw-
dzić jego ceny w kilku różnych kanałach dystrybucji: w stacjonarnym sklepie komputero-
wym, na portalu z wyszukiwarką cen (www.skapiec.pl, www.ceneo.pl, www.allegro.pl) oraz 
w sklepie internetowym. Kolejny krok po skompletowaniu cen podzespołów to przygoto-
wanie kosztorysu stanowiska komputerowego, na który składają się ceny:

podzespołów;
montażu podzespołów;
oprogramowania;
instalacji oprogramowania systemowego i użytkowego – koszt instalacji oprogramo-
wania systemowego i biurowego łatwo policzyć, natomiast instalacja oprogramowa-
nia użytkowego, np. magazynowo-księgowego, może wymagać konfiguracji serwera 
współpracującego z oprogramowaniem oraz wprowadzenia wielu ustawień i danych 
firmy; koszt tych prac może być liczony w roboczogodzinach;
instalacji i konfiguracji stanowiska u klienta (dostosowania stanowiska do sieci kompu-
terowej albo udostępnienia plików czy drukarek w sieci);
przeprowadzenia szkolenia pracowników (oprogramowanie systemowe i użytkowe 
może wymagać szkolenia pracowników pod kątem obsługi);
serwisu sprzętu i oprogramowania.

18. Urządzenia peryferyjne komputera
Urządzenie peryferyjne to rodzaj urządzenia zewnętrznego dołączanego do komputera za 
pośrednictwem układów wejścia-wyjścia. Można je podzielić na:

wejściowe – tylko do wprowadzania danych do komputera (mysz, klawiatura, skaner);
wyjściowe – tylko do wyprowadzania danych z komputera (drukarka, monitor);
wejścia-wyjścia – do wprowadzania i wyprowadzania danych (pendrive, dysk twardy, 
modem, faks).

18.1. Interfejsy urządzeń peryferyjnych
Interfejsem nazywamy urządzenie służące do połączenia dwóch innych urządzeń w spo-
sób umożliwiający transmisję danych, np. płytę główną z urządzeniami zewnętrznymi, 
takimi jak klawiatura, mysz, drukarka czy monitor.
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Dane mogą być transmitowane w sposób:
szeregowy – bity informacji są przesyłane kolejno, bit po bicie;
równoległy – jednocześnie jest przesyłanych tyle bitów, ile wynosi szerokość magistrali;
synchroniczny – informacje są przesyłane w wyznaczonych chwilach określonych dodat-
kowym sygnałem, tzw. sygnałem zegarowym CLK, wspólnym dla nadajnika i odbiornika;
asynchroniczny – informacje są przesyłane w dowolnych odstępach, przy czym początek 
i koniec przesyłanych danych oznacza się w specjalny sposób – jako start i stop.

W urządzeniach komputerowych występują różne rodzaje interfejsów.
1. COM (RS-232C) – interfejs szeregowy w wersji 25-stykowej (DB-25S) lub 9-stykowej 

(DB-9). Wykorzystuje się go do podłączenia myszy, modemu i sprzętu diagnostycznego. 
Parametry interfejsu COM:

szybkość przesyłania danych: do 1 Mb/s,
długość kabla: do 15 m,
liczba urządzeń do podłączenia: 1.

2. LPT (IEEE 1284/Centronics) – interfejs równoległy z 25 stykami, wykorzystywany do 
podłączenia urządzeń peryferyjnych: drukarki, skanera i plotera (zgodny z wcześniej 
używanym jednokierunkowym złączem Centronics). Parametry interfejsu LPT:

szybkość przesyłania danych: do 3 MB/s,
długość kabla: do 2 m,
liczba urządzeń do podłączenia: 64.

Interfejs IEEE 1284 może pracować w trybie:
SPP – standardowy port równoległy do 50 KB/s,
EPP – rozszerzony port równoległy do 3 MB/s,
ECP – rozszerzona zdolność portu do 3 MB/s.

3. USB (Universal Serial Bus) – uniwersalne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrz-
nych, np. klawiatury, drukarki, skanera, pamięci przenośnej, kamery wideo, aparatu 
fotograficznego, telefonu komórkowego. Urządzenia te są automatycznie wykrywane 
i rozpoznawane przez system, a instalacja i konfiguracja sterowników odbywają się 
automatycznie. Podłączanie i odłączanie urządzeń jest możliwe bez konieczności wyłą-
czania i ponownego uruchamiania komputera. Do portu można podłączyć maksymal-
nie 127 urządzeń.
Standardy USB:

1.0 – szybkość przesyłania danych: 1,5 Mb/s, długość kabla: do 3 m, obciążenie 500 mA;
1.1 – szybkość przesyłania danych: 12 Mb/s, długość kabla: do 5 m, obciążenie 500 mA;
2.0 – szybkość przesyłania danych: 480 Mb/s, długość kabla: do 5 m, obciążenie 
500 mA lub 1500 mA;
3.0 – szybkość przesyłania danych: 4800 Mb/s, długość kabla: do 5 m, obciążenie 
900 mA;
3.1 – 10 Gb/s:

 – gen. 1. – 5 Gb/s;
 – gen. 2. – 10 Gb/s;

3.2 – 20 Gb/s
 – gen. 1.:

komunikacja jednopasmowa – 5 Gb/s;
komunikacja dwupasmowa – 10 Gb/s;

 – gen 2.: 
komunikacja jednopasmowa – 10 Gb/s;
komunikacja dwupasmowa – 20 Gb/s.
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Kontrolery USB występują w dwóch odmianach:
zewnętrzne – aby podłączyć więcej niż jedno urządzenie do kontrolera, należy sko-
rzystać z koncentratora USB (hub USB); hub aktywny ma własny zasilacz pozwalają-
cy podłączać urządzenia z większym obciążeniem; a w przypadku huba pasywnego 
obciążenie całego huba nie może przekroczyć obciążenia portu USB (standardowo 
500 mA dla USB 2.0);
wewnętrzne – mogą być podłączane do gniazda, np. PCI na płycie głównej w celu 
zwiększenia liczby portów lub aby zapewnić obsługę wyższego standardu USB.

4. FireWire (IEEE 1394) jest złączem szeregowym ogólnego przeznaczenia służącym 
głównie do podłączania urządzeń multimedialnych (np. w kamerach cyfrowych). 
Można za jego pomocą podłączyć również karty muzyczne, miksery i przenośne dyski 
twarde. Istnieją dwa rodzaje kabla FireWire:

kabel 6-żyłowy (z dwoma przewodami zasilającymi i dwoma parami sygnałowymi) 
do złącza 6-stykowego,
kabel 4-żyłowy bez zasilania wykorzystujący mniejsze wtyki.

Parametry interfejsu FireWire:
szybkość przesyłania danych: do 3200 Mb/s (istnieją standardy: 400 Mb/s, 800 Mb/s, 
1600 Mb/s i 3200 Mb/s),
długość kabla: do 4,5 m,
liczba urządzeń do podłączenia: 63.

5. IrDA (Infrared Data Association) służy do przesyłania danych za pomocą światła pod-
czerwonego. Jest stosowany głównie w komputerach przenośnych, telefonach komór-
kowych, drukarkach i aparatach cyfrowych.
Parametry interfejsu IrDA:

SIR (Serial Infrared) – szybkość przesyłania danych: do 115 Kb/s,
FIR (Fast Infrared) – szybkość przesyłania danych: do 4 Mb/s,
zasięg do ok. 3 m (urządzenia muszą być w zasięgu bezpośredniej widoczności),
liczba urządzeń do podłączenia: 2.

6. Bluetooth to technologia bezprzewodowej komunikacji między różnymi urządzeniami 
elektronicznymi, takimi jak klawiatura, mysz, laptop, palmtop i telefon komórkowy. 
Zasięg zależy od standardu i wynosi ok. 10 m w otwartym terenie. Parametry interfejsu 
Bluetooth:

standard 1.0 – szybkość przesyłania danych: do 21 Kb/s;
standard 1.1 – szybkość przesyłania danych: do 124 Kb/s;
standard 1.2 – szybkość przesyłania danych: do 328 Kb/s;
standard 2.0 – szybkość przesyłania danych: do 3,1 Mb/s;
standard 3.0 – szybkość przesyłania danych: do 24 Mb/s;
standard 3.1 – szybkość przesyłania danych: do 40 Mb/s;
standard 4.0 + LE3 – do 1 Mb/s zwiększono realny zasięg do 100 m;
standard 4.1 – umożliwia bezpośrednią łączność z internetem urządzeniom zawiera-
jącym komputer (tzw. wearables);
standard 4.2 – szybszy transfer, większe bezpieczeństwo, łatwe nawiązywanie łącz-
ności z urządzeniami;
standard 5.0 – do 2 Mb/s dla wearables i 50 Mb/s dla zwykłych urządzeń;
zasięg: do 100 m;
liczba urządzeń do podłączenia: 255.
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18.2. Klawiatury i urządzenia wskazujące
Klawiatura komputerowa (keyboard) to zestaw uporządkowanych klawiszy służący do wpro-
wadzania danych lub sterowania urządzeniami. Po naciśnięciu i zwolnieniu klawisza od-
powiedni sygnał jest wysyłany do komputera. Standardowy układ klawiatury to QWERTY, 
ale spotyka się też inny – QWERTZ.

Klawisze podzielono na następujące grupy:
klawisze numeryczne (cyfrowe): 0–9,
klawisze alfabetyczne (a, b, c,… z),
znaki specjalne, np. @, %, $, &, *,
klawisze funkcyjne: F1–F12,
definiowane przez użytkownika.

Dodatkowo w klawiaturę mogą być wbudowane elementy sterujące, np.:
przyciski, pokrętła i suwaki do sterowania funkcjami multimedialnymi;
kontrolne diody świecące;
czytniki kart pamięci, porty USB;
gniazda do zestawu słuchawkowego;
dodatkowe elementy przeznaczone do obsługi gier, np. wyświetlacze LCD.

Klawiatura jest łączona z jednostką centralną za pomocą portu:
PS/2,
USB,
podczerwieni IrDA,
Bluetooth,
fal radiowych.

Klawiatury można podzielić ze względu na konstrukcje na:
mechaniczne – popularne klawiatury dla graczy;
stykowe – najpopularniejsze klawiatury membranowe;
optomechaniczne – szybsze od klawiatur mechanicznych;
ekranowe – klawiatura wyświetlana na ekranie urządzenia;
wirtualne – klawiatura wyświetlana na płaskiej powierzchni.

Klawiatury najczęściej ulegają uszkodzeniu przez zalanie płynem, gdy użytkownik spo-
żywa posiłki i pije napoje przy stanowisku komputerowym. Po zalaniu należy przeczyścić 
klawiaturę z pozostałości płynu, aby nie doszło do zwarcia klawiszy. W laptopach z kolei 
może dojść do wyłamania klawiszy z zaczepów lub uszkodzenia gumek pod tymi przyci-
skami (taki klawisz należy wymienić na nowy). Klawiatura może mieć powyginane piny 
we wtyczce PS/2.

Urządzenie wskazujące (pointing device) to urządzenia wejścia-wyjścia komputera słu-
żące do wprowadzenia danych przez wykonanie ruchów wskazywania, klikania i przecią-
gania. Ruchy te są odzwierciedlane na ekranie monitora za pomocą ruchów kursora lub 
innych zmian wizualnych. Do urządzeń wskazujących należą:

mysz komputerowa – urządzenie umożliwiające poruszanie kursorem na ekranie mo-
nitora oraz wykonywanie poleceń wskazywanych za pomocą kliknięcia przyciskiem. 
Standardowa mysz jest wyposażona w dwa przyciski funkcyjne oraz kółko do przewija-
nia (liczba przycisków i kółek może być różna). Mysz może być kulkowa (mechanizm 
mechaniczno-optyczny) lub optyczna (z diodą LED lub laserową). Najważniejszym pa-
rametrem myszy jest rozdzielczość wyrażona w cpi. Rozdzielczość oznacza odległość,  
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jaką na ekranie (w punktach) pokonuje kursor po przesunięciu myszy o jeden cal 
(2,54  cm). Myszy mogą być podłączane do komputera kablem za pomocą interfejsu 
szeregowego (COM), PS/2, USB lub bezprzewodowo za pomocą IrDA albo Bluetooth. 
Najczęściej w myszy uszkadzają się intensywnie używane przyciski i ślizgacze ułatwia-
jące poruszanie myszą po powierzchni (zabrudzenie, zgubienie);
trackball (manipulator kulkowy) służy do sterowania kursorem na ekranie, ale w prze-
ciwieństwie do myszy porusza się zamontowaną w nim kulą, natomiast trackball pozo-
staje nieruchomy. Trackball może być oddzielnym urządzeniem lub zamontowany pod 
najniższym rzędem klawiszy w komputerach przenośnych, optyczny lub mechaniczno-
-optyczny;
pióro świetlne kształtem przypomina długopis, lecz we wskazującej końcówce ma 
element światłoczuły. Dotykanie nim ekranu monitora powoduje przesłanie sygnału 
umożliwiającego zlokalizowanie przez komputer wskazanego punktu. Pióra świetlnego 
można używać jedynie z monitorami CRT. Wykorzystuje się je głównie do pracy z pro-
gramami graficznymi;
touchpad ma postać panelu dotykowego, w którym za pomocą czujników pojemności 
jest odczytywana zmiana położenia palca w pionie i w poziomie;
tablet graf iczny składa się ze specjalnej podkładki oraz rysika. Podkładka jest wrażliwa 
na dotyk i stopień nacisku, a w bardziej złożonych urządzeniach również na nachylenie 
i obrót rysika wokół własnej osi i względem powierzchni tabletu. Wykorzystuje się go 
najczęściej do tworzenia grafiki na komputerze. Najważniejsze parametry tabletu:

 – wielkość obszaru roboczego,
 – rozdzielczość podawana w dpi (punktach na cal),
 – liczba poziomów nacisku,
 – dokładność,
 – wysokość odczytu, np. 10 mm;

dżojstik (joystick) to urządzenie wejściowe zbudowane z podstawki, w której umieszczo-
no manipulator w postaci drążka. Wychylenie drążka powoduje reakcję sterowanego 
obiektu na ekranie. Dżojstik zwykle jest wyposażony w przyciski, którym można przy-
pisać funkcje. Używa się go w grach komputerowych, np. w symulatorach lotu (przypo-
mina swoją budową układy sterowania śmigłowców i samolotów);
ekran dotykowy (touchscreen) to ekran, który reaguje na dotyk. Można go obsługiwać za 
pomocą palca lub specjalnego rysika. Stosuje się go w palmtopach (PDA), telefonach 
komórkowych, urządzeniach nawigacji GPS, tabletach i komputerach przenośnych. 
Jest urządzeniem zarówno wyjściowym, jak i wejściowym.

18.3. Drukarki
Drukarka jest urządzeniem wyjściowym służącym do przenoszenia tekstu lub obrazu na 
papier lub inne nośniki, np. folie. Niektóre drukarki mogą drukować bez podłączenia 
do komputera, np. drukarki do zdjęć drukują cyfrowe zdjęcia zapisane na karcie pamięci.

Istnieją różne rodzaje drukarek.
1. Igłowe (dot-matrix printer) – drukowane litery i elementy graficzne składają się z kro-

pek powstałych po uderzeniu igły w taśmę barwiącą, pod którą umieszczono nośnik. 
W ruchomej głowicy drukarki znajduje się zespół igieł (9, 18 lub 24), które uderzają 
kolejno w nasączoną atramentem taśmę, papier i gumowy wałek. Kropki na papie-
rze powstają w miejscu, w którym igła przez taśmę uderza w papier. Gumowy wałek 
stanowi element oporowy dla uderzających igieł. Skala szarości na wydruku powsta-
je na skutek różnej siły uderzenia igły lub różnej gęstości punktów. W kolorowych  
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drukarkach igłowych taśma z atramentem jest podzielona na trzy kolory: żółty, czerwo-
ny i niebieski, a igły uderzają w każdy z kolorowych pasków. Głowica porusza się od le-
wej do prawej i uderza kolejno igłami. Gdy głowica dojdzie do końca wiersza, papier jest 
przewijany do kolejnego wiersza. Aby taśma zużywała się równomiernie, przewija się 
wewnątrz pudełka, w którym się znajduje, wraz z przesuwaniem się głowicy. Do zalet 
drukarek igłowych zaliczają się niskie koszty eksploatacji i możliwość drukowania kilku 
kopii na ciągłym papierze samokopiującym, natomiast do wad – niska jakość druku, 
powolna i głośna praca. Te drukarki są  używane np. do drukowania faktur.
Materiałem eksploatacyjnym drukarki igłowej jest pojemnik z taśmą nasączoną tuszem. 
Parametry drukarki igłowej:

interfejs, np. USB, LPT,
liczba igieł,
maksymalna liczba kopii,
prędkość druku w znakach na sekundę,
rozdzielczość,
szerokość wydruku (wałka) podawana w calach,
rozmiar zainstalowanej pamięci,
metoda podawania papieru, np. ręczna, traktor tylny,
głośność podawana w decybelach.

W drukarkach igłowych uszkodzeniu ulegają przeważnie głowice drukujące, w których 
łamią się igły. Po dłuższej eksploatacji należy pamiętać o czyszczeniu rolek podawania 
papieru, aby się nie zabrudziły.

2. Atramentowe (ink-jet printer) – drukują przez umieszczanie na papierze bardzo małych 
kropli atramentu. Sterownik drukarki tłumaczy zawartość strony wydruku na język zro-
zumiały dla danej drukarki, po czym wysyła dane do pamięci drukarki. Elektronicz-
ny układ sterujący drukarki interpretuje kolejne rozkazy dotyczące przesuwu papieru 
i głowicy drukującej. W głowicy niewielkie ilości atramentu są wyrzucane w kierunku 
papieru (w głowicach termicznych na skutek podgrzania do temperatury 300°C lub 
w głowicach piezoelektrycznych przyspieszane za pomocą elementu piezoelektryczne-
go). Wydruk powstaje z plamek atramentu w czterech kolorach (standard CMYK: Cyan, 
Magenta, Yellow, BlacK – cyjan, purpura, żółty, czarny). W niektórych drukarkach moż-
na stosować specjalne tusze fotograficzne do drukowania zdjęć lub tylko czarny atra-
ment (drukarki monochromatyczne) do drukowania tekstu bądź w odcieniach szarości. 
Wśród zalet drukarek atramentowych należy wymienić dobrą jakość druku, szybkość 
i stosunkowo niską cenę. Wady to wysokie koszty eksploatacji i nietrwały wydruk.
Materiałem eksploatacyjnym drukarki atramentowej są pojemniki z tuszem. Producen-
ci drukarek stosują dwa pojemniki – z tuszem czarnym i kolorowym – lub cztery po-
jemniki na cztery kolory: czarny, cyjan, magenta i żółty. Pojemniki mogą być zintegro-
wane z głowicą drukującą lub wykonane jako oddzielne naboje montowane w głowicy.  
Pojemniki zawierające głowice można regenerować przez napełnianie ich tuszem.
Parametry drukarek atramentowych:

interfejs, np. LPT, USB, Ethernet;
maksymalny rozmiar nośnika;
maksymalna prędkość wydruku monochromatycznego podawana w stronach na 
minutę;
maksymalna prędkość wydruku kolorowego podawana w stronach na minutę;
rozdzielczość druku podawana w liczbie punktów;
rozmiar podajnika papieru podawany w liczbie kartek;
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rozmiar zainstalowanej pamięci;
opcje dodatkowe, np. możliwość drukowania na płytach CD, DVD, kopertach, praca 
w sieci.

W drukarkach atramentowych najczęstszym uszkodzeniem jest zaschnięcie głowicy 
drukującej. W drukarkach, które mają głowice wbudowane w kartridż, można temu 
zaradzić dzięki zanurzeniu ich w gorącej wodzie lub użyciu specjalnego płynu udraż-
niającego.

3. Laserowe (laser printer) – przeznaczone do drukowania dużej liczby dokumentów przy 
wysokiej jakości i trwałości oraz z dużą szybkością. W drukarce laserowej występują: 
układ prowadzenia papieru, układ wywołujący oraz układ utrwalający. Papier prze-
znaczony do druku jest elektryzowany, aby mógł utrzymać na sobie drobinki tonera. 
Następnie przechodzi do układu wywołującego, w którym bęben światłoczuły jest 
elektryzowany ujemnie i naświetlany przez laser lub diody LED. Miejsca naświetlone, 
naładowane dodatnio, przyciągają drobinki tonera rozmieszczane przez specjalne wał-
ki. Toner z bębna jest przenoszony na naelektryzowaną kartkę papieru. W ostatniej 
fazie wydruku w układzie utrwalającym następuje zgrzanie tonera z kartką przez wałki 
grzejne. Drobinki tonera z bębna są usuwane przez układ czyszczący bęben.
Zalety drukarek laserowych: bardzo dobra jakość druku, niskie koszty eksploatacji oraz 
szybkość i trwałość wydruku. Wada: wysoka cena, zwłaszcza w przypadku laserowych 
drukarek kolorowych.
Materiałami eksploatacyjnymi drukarki laserowej są pojemnik z tonerem (sproszkowa-
nym tuszem) oraz bęben światłoczuły.
Parametry drukarek laserowych:

interfejs, np. LPT, USB, Wi-Fi, Ethernet;
maksymalny rozmiar nośnika;
maksymalna prędkość wydruku podawana w stronach na minutę;
maksymalna rozdzielczość podawana w punktach;
wydajność podawana w przewidywanej liczbie stron drukowanych na miesiąc;
rozmiar podajnika papieru;
rozmiar zainstalowanej pamięci;
wydajność materiału eksploatacyjnego (tonera) podawana w liczbie stron możliwych 
do wydrukowania przy zaczernieniu 6% strony (wydruk tekstu);
praca w sieci.

W drukarkach laserowych uszkodzeniu najczęściej ulega bęben światłoczuły, który zu-
żywa się lub zostaje porysowany przez ciała obce dostające się do drukarki – należy go 
wówczas wymienić na nowy.

4. Sublimacyjne – służą głównie do wydruku zdjęć. Do przenoszenia barwnika na papier 
fotograficzny wykorzystuje się ciepło. Barwnik nawinięty na przezroczystą trójkolorową 
taśmę z dodatkową warstwą zabezpieczającą jest podgrzewany i przechodzi do postaci 
gazowej, osiadając na papierze. Warstwy koloru są nakładane kolejno jedna po drugiej: 
warstwa z kolorem żółtym, warstwa z kolorem czerwonym, warstwa z kolorem niebie-
skim oraz warstwa zabezpieczająca zdjęcie. Drukarka może być wyposażona w czytnik 
kart pamięci i interfejs USB do bezpośredniego drukowania z aparatu cyfrowego. Ma-
teriał eksploatacyjny drukarek składa się z kompletu taśm barwiących i odpowiadającej 
im liczby arkuszy papieru fotograficznego.

5. Termiczne – drukują na specjalnym papierze termicznym, który ciemnieje pod wpły-
wem ciepła. Nie są potrzebne taśma barwiąca, toner ani atrament. Najczęściej wyko-
rzystywane w kasach i drukarkach fiskalnych. Ich zaletami są szybkość wydruku i cicha 
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praca, a wadą zanikanie wydruku, szczególnie pod wpływem światła słonecznego lub 
wysokiej temperatury.

6. Żelowe – konstrukcja i zasady działania są podobne do drukarki atramentowej. Podsta-
wową różnicą jest używanie żelu zamiast atramentu, jako materiału eksploatacyjnego.
Zalety stosowania żelu zamiast tuszu:

szybkie wysychanie żelu, wydruk nie rozmazuje się, większa odporność na wodę;
żel nie wsiąka mocno w papier, brak przebijania i możliwość szybkiego druku 
dwustronnego;
odporność na światło, kolory mniej blakną;
mniejsze zużycie żelu, tańsza eksploatacja.

7. Drukarki 3D – urządzenia, które wytwarzają zaprojektowane na komputerze trójwy-
miarowe obiekty przy użyciu odpowiedniego materiału (filamentu). Do wydruku jest 
potrzebny model przygotowany w programie 3D (np. Blender, Tinkercad, FreeCad,  
DesignSpark). Model należy „pociąć” w warstwy. Każda z warstw o określonej grubości 
jest nakładana na stół według współrzędnych x i y. Po nałożeniu warstwy zmienia się 
współrzędna z (przesunięcie stołu lub głowicy) i drukuje kolejną warstwę. Wydruk 
polega na podgrzaniu filamentu do temperatury jego topnienia i wstrzyknięciu go na 
stół roboczy drukarki.

18.4. Skanery
Skaner to urządzenie wejściowe, które umożliwia przetworzenie obrazu na postać cyfro-
wą do dalszej obróbki komputerowej lub wydruku. Skanery mają zastosowanie w obróbce 
grafiki, rozpoznawaniu pisma (OCR), systemach zabezpieczeń (skanowanie odcisków pal-
ca, siatkówki oka itp.). Dokument lub obraz przeznaczony do skanowania umieszcza się 
na szklanym blacie skanowaną stroną do wnętrza urządzenia. Podczas skanowania doku-
ment jest oświetlany przez lampę. Wiązka światła odbita od dokumentu przechodzi przez 
układ soczewek, luster i filtrów oddzielających poszczególne barwy, a następnie trafia do 
elementów światłoczułych CCD. Elementy CCD znajdują się na listwie, która przesuwa 
się wewnątrz skanera. Przetwornik analogowo-cyfrowy zamienia dane na sygnał cyfrowy 
rozpoznawalny przez komputer.

Parametry skanerów:
rozdzielczość optyczna podawana w dpi (liczbie punktów na cal) – im większa roz-
dzielczość, tym dokładniejszy skanowany obraz, ale też większy rozmiar pliku na dys-
ku; rozdzielczość zależy od gęstości ułożenia elementów światłoczułych na listwie 
skanującej;
rozdzielczość interpolowana – sztucznie podwyższona rozdzielczość uzyskiwana przez 
cyfrową obróbkę obrazu (między sąsiadujące punkty obrazu jest wstawiany dodatkowy 
o jasności i kolorze wyliczanym z punktów sąsiednich);
czas skanowania strony;
głębia koloru – liczba bitów wykorzystywanych do reprezentacji koloru lub odcieni sza-
rości pojedynczego punktu – większa głębia oznacza większy zakres koloru lub odcieni;
maksymalny format skanowania;
typ interfejsu, np. USB, LPT, SCSI.

Typy skanerów
Ręczne – obsługiwane ręcznie przez przesuwanie jego głowicy nad skanowanym do-
kumentem. Większe obszary muszą być podzielone i skanowane we fragmentach. 
Maksymalna rozdzielczość jest ograniczona. Zeskanowany obraz może być nierówny 
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i poszarpany, trudno dopasować skanowane fragmenty. Skanery te umożliwiają skano-
wanie powierzchni niedostępnych dla innych skanerów.
Płaskie – do skanowania używają lampy przesuwającej się pod szybą skanera. Wykorzy-
stywane głównie do zastosowań profesjonalnych w pracy biurowej lub w domu. Mogą 
być wyposażone w przystawki do skanowania negatywów i slajdów. W zależności 
od typu używanej lampy rozróżnia się skanery płaskie:

 – CCD – wyposażone w lampę fluorescencyjną do oświetlania oryginału oraz zestaw 
luster, które kierują odbite światło na matrycę CCD. Skanery te bardzo dobrze od-
wzorowują kolory, lecz nie zapewniają najwyższej jakości podczas odwzorowywania 
monochromatycznych projektów i schematów;

 – CIS – jako układu optycznego używają trójkolorowych diod LED. Odbite światło tra-
fia do światłoczułych czujników optycznych. Skanery takie słabiej niż skanery CCD 
odwzorowują kolory, lecz dużo lepiej radzą sobie ze skanowaniem schematów i pro-
jektów;

bębnowe (drum scanner) – umożliwiają skanowanie oryginałów przezroczystych, slaj-
dów, negatywów. Skanowany oryginał jest umieszczany na obracającym się bębnie. 
Skanery te znajdują zastosowanie głównie w profesjonalnych studiach graficznych, 
w których wymaga się wysokiej jakości skanowanych obrazów;
do slajdów – przeznaczone do skanowania 35-milimetrowych slajdów w celu kompute-
rowej edycji uzyskanego obrazu. Zamiast tego typu urządzenia można stosować skane-
ry płaskie ze specjalnymi przystawkami do skanowania negatywów i slajdów;
do kodów kreskowych – ręczne lub stacjonarne skanery stosowane w biurach lub w han-
dlu, służące do odczytywania kodu kreskowego na produktach. Po zeskanowaniu kodu 
z produktu informacja ze skanera jest przekazywana do kasy fiskalnej lub systemu 
komputerowego.

W skanerach najczęściej uszkodzeniu ulegają świetlówka oświetlająca oryginał, a tak-
że – podobnie jak w drukarkach – rolki podające kartki z oryginałem do skanowania lub 
jedno z kół zębatych odpowiedzialnych za przesuwanie papieru.

18.5. Urządzenia wielofunkcyjne
Urządzenie wielofunkcyjne stanowi połączenie kilku urządzeń: najczęściej drukarki, ska-
nera i faksu. Może być wyposażone w drukarkę atramentową lub laserową. Może też pra-
cować jako typowa drukarka lub skaner. Z niektórych funkcji urządzenia można korzystać 
bez użycia komputera, np. skaner i drukarka zastępują kserokopiarkę. Podczas korzysta-
nia z faksu obraz pobierany ze skanera jest wysyłany przez linię telefoniczną albo dane 
odbierane z linii telefonicznej są kierowane do wydruku na drukarce. Urządzenia wie-
lofunkcyjne są dostarczone przez producenta wraz z oprogramowaniem do zarządzania 
i skanowania oraz z oprogramowaniem OCR.

Parametry urządzeń wielofunkcyjnych:
interfejs: USB, Ethernet, Wi-Fi,
technologia druku: atramentowa lub laserowa,
maksymalny format nośnika,
maksymalna prędkość wydruku w trybie monochromatycznym,
maksymalna prędkość wydruku w kolorze,
rozdzielczość wydruku,
rozdzielczość skanowania,
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głębia koloru skanowania,
zmniejszanie / powiększanie – używane podczas kopiowania,
rozmiar podajnika papieru,
rozmiar zainstalowanej pamięci,
wbudowany czytnik kart: SD, MMC, XD Picture,
praca w sieci.

18.6. Plotery
Plotery to urządzenia wyjściowe zapisujące informacje na papierze lub folii w postaci ry-
sunku liniowego. Służą do wykonywania rysunków technicznych, rejestracji wyników 
pomiarów, kreślenia map, planów, schematów elektronicznych itp. Wykorzystuje się je 
do kreślenia projektów wykonanych za pomocą oprogramowania CAD (Computer Aided 
Design). Pracę w trybie tekstowym umożliwia wbudowany zestaw znaków. W typowych 
ploterach do pisania służą pisaki wypełnione różnokolorowym tuszem. Plotery mogą też 
kreślić na materiale światłoczułym (funkcję pióra pełni dioda, np. laserowa). Plotery są 
wykorzystywane w biurach projektowych, w agencjach reklamowych, np. do wydruków 
wielkoformatowych, banerów reklamowych, wycinanych reklam zewnętrznych oraz do 
grawerowania na materiałach twardych.

Rodzaje ploterów:
kreślący – rysuje obraz za pomocą pisaków o różnych kolorach i grubościach; wykorzy-
stywany głównie przez projektantów, architektów i geodetów;
atramentowy – to wielkoformatowa drukarka, która jest w stanie wydrukować zarówno 
grafikę rastrową, jak i wektorową na dowolnej powierzchni płaskiej;
laserowy – to wielofunkcyjny ploter tnąco-grawerujący stosowany do wielu rodzajów 
materiałów – drewna, plastiku, pleksi, tkaniny, skóry, kartonu, gumy, korka, folii, szkła, 
ceramiki, marmuru i metalu;
solwentowy – służy do drukowania banerów wielkoformatowych (reklamy zewnętrzne) 
za pomocą specjalnych farb solwentowych odpornych na działanie warunków atmosfe-
rycznych i światła;
grawerujący – urządzenie grawerujące w twardych materiałach, takich jak metal, szkło, 
tworzywa sztuczne; plotery mogą grawerować na płaszczyźnie (w dwóch osiach) lub 
w przestrzeni (w trzech osiach);
tnący – elementem wykonawczym jest ostrze stosowane do wycinania napisów i grafi-
ki na folii samoprzylepnej, do tworzenia szablonów do piaskowania napisów i grafiki 
w kamieniu, a także w fabrykach odzieżowych do wycinania z materiału elementów 
ubrań.

Parametry ploterów:
prędkość pracy podawana w mm/s,
obszar pracy,
rozdzielczość kreślenia,
dokładność,
rodzaj napędu, np. silnik krokowy,
formaty plików wejściowych: BMP, CDR, PSD, AI, DST, DXF,
typ interfejsu, np. LPT, COM, USB.
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18.7. Aparaty i kamery cyfrowe
Cyfrowy aparat fotograf iczny rejestruje obraz w postaci cyfrowej (mapy bitowej). Światło 
odbite od fotografowanych obiektów przechodzi przez układ optyczny aparatu (obiektyw, 
przesłonę i migawkę) i pada na przetwornik obrazu (matrycę CCD lub CMOS). Sygnał 
z matrycy, po obróbce w układzie elektronicznym (przetwornik analogowo-cyfrowy i róż-
nego rodzaju filtry), jest kierowany na wyświetlacz aparatu oraz do jego pamięci. Obraz 
może być zapisywany w formacie: JPEG (kompresja stratna), TIFF (kompresja bezstratna) 
lub RAW (pełna informacja z matrycy aparatu).

Rodzaje aparatów cyfrowych:
lustrzanki cyfrowe – zbudowane jak klasyczne lustrzanki jednoobiektywowe, w których 
błonę światłoczułą zastąpiono matrycą CCD. Obraz, który widać w wizjerze optycznym, 
jest rzutowany na matówkę bezpośrednio z obiektywu przez ruchome lustro zasłania-
jące migawkę i matrycę. W chwili wykonywania zdjęcia lustro obraca się tak, by światło 
padało na matrycę. Zaletą lustrzanek jest możliwość wymiany obiektywów;
kompaktowe – mają zwykle mniejszą niż lustrzanki matrycę światłoczułą oraz chowany 
obiektyw o mniejszym zoomie optycznym i cyfrowym;
kieszonkowe – są mniejsze niż aparaty kompaktowe, co zwykle oznacza rezygnację 
z części funkcji. Mogą mieć grubość kilku lub kilkunastu milimetrów.

Parametry aparatów cyfrowych:
wielkość i typ matrycy podawane w liczbie pikseli;
maksymalna rozdzielczość zdjęć podawana w punktach;
maksymalna rozdzielczość sekwencji wideo podawana w punktach;
format obsługiwanych kart pamięci, np. SD, SDHC, MMC;
ogniskowa obiektywu podawana w milimetrach;
zoom optyczny i cyfrowy, np. x3;
przekątna wyświetlacza LCD;
format zapisu wideo;
dodatkowe funkcje, np. wykrywanie twarzy, redukcja efektu czerwonych oczu.

Kamera cyfrowa jest urządzeniem służącym do nagrywania ruchomego obrazu i dźwię-
ku w postaci cyfrowej na taśmie, karcie pamięci lub dysku twardym albo CD/DVD.  
W  kamerach cyfrowych stosuje się dwa rodzaje matryc światłoczułych: CCD (Charge 
Coupled Device) i CMOS (Complementary MOS).

Parametry kamer cyfrowych:
format zapisu, np. Standard Video (SD), High Definition (HD 1080i) – tu różnica doty-
czy rozdzielczości nagrania;
rodzaj nośnika, np. dysk twardy, karta pamięci, kaseta MiniDV (dysk twardy ma dużą 
pojemność, ale pobiera duże ilości energii, skracając tym samym czas pracy na baterii; 
karta pamięci jest nośnikiem o małej pojemności, co ogranicza czas rejestracji lub wy-
maga niskiej rozdzielczości; kasety z taśmą cechują się długim czasem pracy na baterii, 
ale nie zapewniają wystarczająco dobrej jakości nagrań);
rodzaj przetwornika;
maksymalny zoom optyczny i cyfrowy;
wielkość wyświetlacza LCD;
wyjścia, np. HDMI, USB, DV, AV;
dodatkowe funkcje, np. stabilizator obrazu, tryb nocny, możliwość wykonywania zdjęć.
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Kamera internetowa (webcam) to rodzaj minikamery cyfrowej, podłączanej do kompute-
ra zazwyczaj przez port USB do komunikacji z innymi użytkownikami internetu. Kamera 
ma zazwyczaj niewielkie rozdzielczość i matrycę światłoczułą.

Parametry kamer internetowych:
interfejs USB,
typ matrycy, np. CMOS,
maksymalna rozdzielczość,
dodatkowe funkcje, np. możliwość wykonywania zdjęć, wbudowany mikrofon.

18.8. Systemy głośników
Systemy głośników są urządzeniami wyjściowymi umożliwiającymi odtwarzanie dźwię-
ku zapisanego lub generowanego w komputerze. Do budowy systemu głośników wyko-
rzystuje się głośniki satelitarne – nieduże głośniki realizujące dźwięk przestrzenny, oraz 
subwoofer (głośnik niskotonowy) – dodatkowy głośnik służący do odtwarzania dźwięków 
o niskiej częstotliwości (20–200 Hz).

Systemy głośników mogą być budowane w różnych układach, np.:
2.0 – dwa głośniki satelitarne,
2.1 – dwa głośniki satelitarne + subwoofer,
4.1 – cztery głośniki satelitarne + subwoofer,
5.1 – cztery głośniki satelitarne + subwoofer + głośnik centralny,
6.1 – pięć głośników satelitarnych + subwoofer + głośnik centralny,
7.1  – sześć głośników satelitarnych + subwoofer + głośnik centralny.

Dźwięk w głośnikach może być odtwarzany zgodnie z technologią Dolby Surround – 
systemem kodowania i odtwarzania dźwięku przestrzennego. W systemie tym wykorzy-
stuje się co najmniej trzy głośniki (dwa z przodu, po prawej i lewej stronie, oraz jeden 
z tyłu osoby słuchającej). Gniazda w karcie dźwiękowej są oznaczone następującymi kolo-
rami: gniazdo zielone to głośniki przednie, gniazdo różowe – mikrofon, a gniazdo niebie-
skie – wejście liniowe (przy użyciu oprogramowania dołączonego do karty można zmienić 
przeznaczenie gniazd, np. do gniazd niebieskiego i różowego podłączyć głośniki tylne 
oraz głośnik centralny z subwooferem).

Do odtwarzania dźwięku wykorzystuje się również słuchawki.
Problemem w głośnikach jest najczęściej uszkodzenie membrany, przewodów lub 

wtyczki.

18.9. Monitory
Monitor to urządzenie wyjściowe do wyświetlania wyników pracy komputera. Sygnał do 
monitora jest dostarczany za pośrednictwem karty graficznej. Rozróżnia się kilka rodza-
jów monitorów.
1. CRT (kineskopowe, Cathode-Ray Tube) – obraz jest wyświetlany przy użyciu lam-

py kineskopowej. Działo elektronowe monitora wysyła trzy strumienie elektronów 
odpowiadające trzem kolorom luminoforów: czerwonemu – R (red), zielonemu – 
G (green) i niebieskiemu – B (blue). Układ odchylający złożony z cewek odchylania 
poziomego i pionowego kieruje strumienie przez maskownicę we właściwe miejsce 
na kineskopie. Elektrony uderzają w luminofor i tworzą plamkę (piksel) o określo-
nym kolorze i jasności. Piksele są wyświetlane kolejno, punkt po punkcie, w liniach 
od lewej do prawej strony ekranu, a proces odbywa się z częstotliwością 60–85 Hz.
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ZADANIE PRAKTYCZNE 1
Za pomocą dostępnych narzędzi, urządzeń, oprogramowania oraz pozostałych elementów 
wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego wykonaj:

połączeniowy kabel sieciowy, 
połączenie urządzeń sieciowych i ich konfigurację, 
konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na stacji roboczej i serwerze,
diagnostykę, modernizację lub naprawę podzespołów komputera.

Podczas prac w systemie Windows oraz Linux skorzystaj z konta Operator z uprawnie-
niami administratora z hasłem Egzamin!2020 (w systemie Linux jest to konto z upraw-
nieniami użytkownika root).

Niezbędne programy, dane oraz dokumentacja techniczna są dostępne na nośniku 
o nazwie DANE/PROGRAMY. Wszystkie zrzuty zapisuj na nośniku o nazwie EFEKTY. 
Na sieciowym systemie operacyjnym zainstalowano serwer Samba z niezbędnymi do wła-
ściwego działania dodatkami oraz hasłem i loginem administratora usług takimi samymi 
jak do logowania w systemie Linux. 

1. Wykonaj element okablowania strukturalnego:
wykonaj kabel krosowy (z przeplotem) UTP według normy EIA/TIA zakończony 
z dwóch stron wtykiem 8P8C.

Uwaga!

Po wykonaniu czynności opisanych w punkcie 1 zgłoś przez podniesienie ręki 
przewodniczącemu ZN gotowość do przeprowadzenia testów okablowania.  
Test przeprowadź samodzielnie w obecności egzaminatora za pomocą właściwie 
dobranego urządzenia diagnostycznego.

2. Przygotuj do pracy serwer oraz stację roboczą:
zamontuj w serwerze dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym Linux;
zamontuj w stacji roboczej przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym napęd 
dysków optycznych oraz dysk twardy z zainstalowanym systemem operacyjnym 
Windows 8.1 lub Windows 10 w wersji Professional;
zainstaluj na stacji roboczej przygotowaną na stanowisku egzaminacyjnym kartę 
WLAN. Jeżeli jest to niezbędne, zainstaluj sterowniki dostępne na nośniku o nazwie 
DANE/PROGRAMY;
na stacji roboczej zainstaluj program Speccy.
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3.  Za pomocą przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym kabli patch cord wykonaj 
połączenie aktywnych urządzeń sieciowych oraz systemów komputerowych zgodnie 
ze schematem przedstawionym na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat struktury sieciowej

Uwaga! 

Router pracuje na ustawieniach fabrycznych, zgodnych z dokumentacją dostępną 
na nośniku DANE/PROGRAMY.

4.  Wykonaj konf igurację routera zgodnie z wytycznymi (jeżeli konf iguracja wymusza zmia-
nę hasła, to ustaw je oraz zapisz w tabeli „Hasło routera”):

skonfiguruj interfejs sieciowy WAN:
 – ustaw adres IP 192.168.0.5/24,
 – ustaw bramę domyślną 192.168.0.1,
 – ustaw serwer DNS 4.4.4.4;

skonfiguruj LAN:
 – ustaw adres IP na 10.0.0.1/24,
 – wyłącz serwer DHCP;

skonfiguruj WLAN (wybierz jedną z dostępnych częstotliwości):
 – włącz obsługę WLAN,
 – wprowadź nazwę SSID jako egzamin_X,
 – ustaw kanał na X,
 – ustaw sposób autoryzacji połączenia z WLAN na WPA/WPA2,
 – ustaw hasło na Qwerty_X.

Podczas konfiguracji WLAN wszędzie tam, gdzie mamy parametr X, należy podać nu-
mer stanowiska egzaminacyjnego.

Z każdej czynności konfiguracyjnej wykonaj zrzut ekranu i zapisz go na nośniku  
EFEKTY w plikach o nazwach według schematu: router_N, gdzie N to numer kolejnego 
pliku.
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5.  Wykonaj konf igurację interfejsów sieciowych na serwerze i stacji roboczej według  
wytycznych:

skonfiguruj połączenie bezprzewodowe na stacji roboczej:
 – nazwa połączenia: WLAN,
 – adres IP: 10.0.0.3/24,
 – brama domyślna: 10.0.0.1,
 – serwer DNS: 4.4.4.4,
 – SSID egzamin_X, gdzie X to numer twojego stanowiska egzaminacyjnego,
 – hasło: Qwerty_X;

skonfiguruj interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 1  
przełącznika:

 – nazwa połączenia: LAN 1,
 – adres IP: 10.0.0.2/24,
 – brama domyślna: 10.0.0.1,
 – serwer DNS: 8.8.8.8;

sprawdź, czy istnieje połączenie serwera ze stacją roboczą oraz routerem;
testy wykonaj na serwerze w konsoli cmd i udokumentuj zrzutami ekranu;
zrzuty zapisz na nośniku EFEKTY pod nazwami test_sr oraz test_router.

6. Wykonaj konf igurację komputera serwera:
utwórz użytkownika Adam z hasłem zaq1@WSX (typ konta Administrator);
utwórz w katalogu domowym użytkownika Adam (folder o nazwie zadanie); 
utwórz w folderze plik tekstowy o nazwie dane i podaj w nim swój numer PESEL;
zainstaluj serwer Samba (jeżeli serwer będzie wymuszał podanie nazwy i hasła ad-
ministratora usługi, to podaj dane konta, na które logowałeś się do systemu Linux);
dodaj do użytkowników Samby użytkownika Adam;
skonfiguruj serwer Samba:

 – nazwa grupy roboczej: egzamin,
 – nazwa serwera (server string i nazwa netbios): Samba,
 – security: share,
 – path: ścieżka do folderu zadanie,
 – ustawić przyznanie dostępu do współdzielonej zawartości na IP stacji roboczej.

7. Wykonaj konf igurację stacji roboczej:
utwórz użytkownika standardowego uczen bez hasła;
wymuś pojawianie się okna logowania po naciśnięciu klawiszy [Alt] + [Ctrl] +  
[Del];
utwórz grupę roboczą klasa i dodaj do niej użytkownika uczen;
zmień nazwę komputera na PC-uczen;
zmień nazwę grupy roboczej na egzamin;
wykonaj diagnostykę połączenia bezprzewodowego za pomocą programu Speccy;
wykonaj zrzut ekranu programu Speccy z widocznymi parametrami połączenia bez-
przewodowego i zapisz go na nośniku EFEKTY pod nazwą wlan;
zmapuj dysk sieciowy pozwalający na korzystanie z udostępnionych zasobów serwera;
wykonaj zrzut ekranu pulpitu z widoczną zawartością udostępnionego folderu, otwar-
tym plikiem tekstowym i widocznymi na pasku zadań datą i czasem systemowym;
zapisz zrzut ekranu na nośniku EFEKTY pod nazwą samba.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie będą podlegały rezultaty:
wykonanie kabla z przeplotem;
przygotowanie do pracy komputera serwera i stacji roboczej;
skonfigurowanie routera;
połączenie routera i komputerów według podanej struktury sieciowej;
skonfigurowanie interfejsów sieciowych na serwerze i stacji roboczej;
skonfigurowanie stacji roboczej;
skonfigurowanie komputera serwera;
uruchomienie i skonfigurowanie serwera Samba;
wykonanie czynności testowych i diagnostycznych działania sieci
oraz
przebieg wykonania okablowania strukturalnego oraz przestrzeganie zasad bhp pod-
czas montażu podzespołów komputerowych.

HASŁO ROUTERA

Zasady oceniania zadania praktycznego 1

Lp. Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny
Liczba punktów 

możliwych do uzyskania 
za spełnienie kryterium

Rezultat 1: Okablowanie sieciowe oraz urządzenia i komputery  
połączone według schematu

15

1.1 Wszystkie żyły kabla są zaciśnięte w pierwszym wtyku 8P8C według 
standardu EIA/TIA 568B 

2

1.2 Wszystkie żyły kabla są zaciśnięte w drugim wtyku 8P8C według 
standardu EIA/TIA 568A

2

1.3 Płaszcz izolacji zewnętrznej jest zaciśnięty we wtykach 8P8C 2

1.4 Test okablowania z przeplotem potwierdził poprawność połączenia 
(test wykonał zdający)

5

1.5 Urządzenia, stację roboczą i serwer podłączono zgodnie  
ze schematem przedstawionym na rysunku 1

4

Rezultat 2: Stacja robocza przygotowana do pracy oraz tabela  
z parametrami technicznymi

15

2.1 Stabilnie zamontowany dysk twardy z systemem Linux w komputerze  
serwerze, bez zbędnego luzu oraz podłączone kable  
zasilające i sygnałowe

4

2.2 Stabilnie zamontowany dysk twardy z systemem Windows w stacji 
roboczej, bez zbędnego luzu oraz podłączone kable zasilające 
i sygnałowe

4
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Lp. Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny
Liczba punktów 

możliwych do uzyskania 
za spełnienie kryterium

2.3 Stabilnie zamontowany napęd optyczny w stacji roboczej,  
bez zbędnego luzu oraz podłączone kable zasilające i sygnałowe

4

2.4 Zainstalowany program Speccy 3

Rezultat 3: Skonf igurowany router sieciowy oraz interfejsy sieciowe 
na serwerze i stacji roboczej

30

3.1 Ustawiony adres IP 192.168.0.5 z maską 255.255.255.0, brama  
domyślna 192.168.0.1 oraz DNS 4.4.4.4 na interfejsie routera WAN

3

3.2 Ustawiony adres IP 10.0.0.1 z maską 255.255.255.0 na interfejsie 
routera LAN

3

3.3 Wyłączony serwer DHCP na routerze 3

3.4 Włączony WLAN oraz ustawiona nazwa SSID egzamin_X, gdzie X 
to numer stanowiska egzaminacyjnego

3

3.5 Ustawiony kanał na X oraz hasło Qwerty_X (WPA/WPA2), gdzie X 
to numer stanowiska egzaminacyjnego

3

3.6 Interfejs połączenia bezprzewodowego na stacji roboczej ma nazwę 
WLAN oraz IP 10.0.0.3 z maską 255.255.255.0, bramę domyślną 
10.0.0.1 oraz DNS 4.4.4.4

3

3.7 Interfejs sieciowy na komputerze serwerze podłączony do portu 1 
przełącznika ma nazwę LAN 1 oraz IP 10.0.0.2 z maską 255.255.255.0 
oraz bramę domyślną 10.0.0.1 i DNS 8.8.8.8

3

3.8 Ustawiono połączenie z siecią bezprzewodową na stacji roboczej 3

3.9 Zrzut ekranu o nazwie test_sr potwierdza połączenie serwera 
ze stacją roboczą (IP 10.0.0.3). Test wykonano za pomocą polecenia 
ping w konsoli cmd

3

3.10 Zrzut ekranu o nazwie test_router potwierdza połączenie serwera 
z drukarką (IP 10.0.0.1). Test wykonano za pomocą polecenia ping 
w konsoli cmd

3

Rezultat 4: System operacyjny Linux skonf igurowany na serwerze 15

4.1 Utworzony użytkownik Adam z hasłem zaq1@WSX i dodany do grupy 
Administratorzy

3

4.2 Utworzony w katalogu domowym użytkownika Adam folder o nazwie 
zadanie, a w nim plik tekstowy o nazwie dane, w którym zapisano 
numer PESEL zdającego

3

4.3 Dodany użytkownik Adam do serwera Samba oraz ustawiona nazwa 
grupy roboczej egzamin

3

4.4 Ustawione przyznanie dostępu do współdzielonej zawartości na IP 
stacji roboczej 10.0.0.3

3
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Lp. Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny
Liczba punktów 

możliwych do uzyskania 
za spełnienie kryterium

4.5 Nadana nazwa serwera – Samba oraz skonfigurowana ścieżka 
do folderu zadanie

3

Rezultat 5: System operacyjny Windows skonf igurowany na stacji 
roboczej

15

5.1 Utworzony użytkownik standardowy uczen oraz dodany 
do utworzonej grupy roboczej klasa

2

5.2 Wymuszono pojawianie się okna logowania po naciśnięciu klawiszy 
[Alt] + [Ctrl] + [Del]

3

5.3 Zmieniona nazwa komputera na PC-uczen oraz grupa robocza 
na egzamin

2

5.4 Zmapowany dysk sieciowy pozwalający na korzystanie 
z udostępnionych zasobów serwera

3

5.5 Zapisany na nośniku EFEKTY pod nazwą samba zrzut ekranu 
z pulpitem serwera z widoczną zawartością udostępnionego folderu 
oraz otwartym plikiem tekstowym z zapisanym numerem PESEL 
oraz widocznymi na pasku zadań – datą i czasem systemowym

3

5.6 Zapisany na nośniku EFEKTY pod nazwą wlan zrzut ekranu programu 
Speccy z widocznymi parametrami połączenia bezprzewodowego. 
Zrzut potwierdza parametry z punktu 3.6

2

Przebieg 1: Wykonywanie prac montażowych 10

1.1 Montaż napędu ODD oraz dysków przeprowadzono przy wyłączonym 
zasilaniu oraz z założoną opaską antystatyczną 

4

1.2 Do wykonania okablowania wykorzystano odpowiednie narzędzia 4

1.3 Po wykonaniu okablowania zdający uprzątnął stanowisko pracy oraz 
odłożył narzędzia na właściwe miejsce

2

ROZWIĄZANIE ZADANIA PRAKTYCZNEGO 1

1. Wykonanie elementu okablowania strukturalnego
Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.6.1. Materiał niezbędny do wykonania 
tego zadania znajduje się w rozdziałach 48 i 61 podręcznika Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019).

Kabel krosowy to kabel ethernetowy używany do łączenia urządzeń sieciowych tego sa-
mego typu, np. dwóch komputerów, przełączników, routerów lub komputera z routerem. 
Na jednym z końców kabla jest wykonane zakończenie przewodu we wtyczce 8P8C zgodnie 
ze standardem T568A, a na drugim końcu zgodnie ze standardem T568B. Opis standardów 
T568A i T568B oraz informacje o narzędziach niezbędnych do wykonania złącza znajdują 
się w tabeli 1.1. Przykład wykonania złączy w kablu skrosowanym pokazano na rysunku 1.1.
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Tabela 1.1. Standardy EIA/TIA 568A i EIA/TIA 568B

PIN
Kolor według standardu

TIA/EIA 568A TIA/EIA 568B

1 biało-zielony biało-pomarańczowy

2 zielony pomarańczowy

3 biało-pomarańczowy biało-zielony

4 niebieski niebieski

5 biało-niebieski biało-niebieski

6 pomarańczowy zielony

7 biało-brązowy biało-brązowy

8 brązowy brązowy

Rys. 1.1. Złącza kabla skrosowanego

Uwaga! 

Po wykonaniu kabla, ale przed zgłoszeniem tego egzaminatorowi, sprawdź testerem 
poprawność wykonania kabla.

2. Przygotowanie do pracy serwera oraz stacji roboczej
Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.3.3, INF.02.3.4, INF.02.3.5, INF.02.3.6, 
INF.02.5.3. Materiał niezbędny do wykonania tego zadania znajduje się w rozdziałach 49 
i 53 podręcznika Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryfe-
ryjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 1 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 2019) oraz w rozdziale 6 podręcznika Administracja i eksploatacja systemów kom-
puterowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 (Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019).
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Napęd optyczny jest urządzeniem, które za 
pomocą wiązki lasera odczytuje dane z nośni-
ków: CD (-R, -RW), DVD (-R, -RW, +R, +RW) 
lub Blu-ray. Napęd optyczny podłącza się do 
komputera za pomocą interfejsu ATA/EIDE 
lub SATA. Napędy dzielą się na wewnętrzne 
i zewnętrzne (najczęściej podłączane przez 
USB). Napęd wewnętrzny, podobnie jak dysk 
twardy, jest montowany w zatoce obudowy 
komputera. Każdy napęd w standardzie SATA 
jest podłączany do kontrolera dysku za pomo-
cą kabla SATA do innego gniazda w płycie 
głównej (gniazdo SATA może obsłużyć tylko 

jedno urządzenie). Kontroler ATA/EIDE ma dwa gniazda, do których za pomocą specjalnej 
taśmy 40- lub 80-żyłowej mogą być podłączone dwa urządzenia. Jedno z takich urządzeń 
pracuje w trybie master, a drugie w trybie slave. Ustawienie trybu pracy wykonuje się za 
pomocą specjalnej zworki (rys. 2.1).

Aby zamontować dysk optyczny w standardzie ATA/EIDE w komputerze, należy:
odłączyć kabel zasilający i umieścić komputer na macie antyelektrostatycznej;
zdjąć pokrywy boczne obudowy komputera;
odszukać wolne gniazdo ATA/EIDE na płycie głównej lub wolne złącze na taśmie 
ATA/EIDE;
za pomocą zworki (na rys. 2.1 oznaczona cyfrą 1) ustawić właściwy tryb pracy napędu. 
Opis sposobu ustawień zworki oznaczono cyfrą 2;
włożyć do zatoki nowy dysk i przykręcić go śrubami mocującymi;
podłączyć kabel zasilający dysk i taśmę do transmisji danych;
założyć pokrywy boczne obudowy komputera;
podłączyć kabel zasilający.

Przebieg montażu dysku twardego w kom-
puterze jest taki sam niezależnie od tego, 
czy zainstalowano na nim system operacyjny 
Windows, czy Linux. Opis sposobu montażu 
dysku twardego znajduje się w zadaniu prak-
tycznym w próbnym arkuszu egzaminacyj-
nym. Jeżeli napęd optyczny jest wyposażony 
w interfejs SATA, to montuje się go w ten sam 
sposób, jak dyski twarde. Na rys. 2.2 pokazano 
napęd optyczny z interfejsem SATA zamonto-
wany w zatoce obudowy. Kabel zasilający na-
pędu i kabel do transmisji danych odłączono.

Karta Wi-Fi może być montowana do gniaz-
da, np. PCI w płycie głównej, podłączana 
przez port USB lub wbudowana w urządzenie 
takie jak tablet lub smartfon. W tym zadaniu 
zostanie zainstalowana karta przyłączana do 
komputera przez port USB. Aby przygotować 
kartę do pracy, należy:

Rys. 2.2. Napęd optyczny z interfejsem 
SATA zamontowany w zatoce obudowy

Rys. 2.1. Konfiguracja trybu pracy dysku 
ATA/EIDE

1

2
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włożyć płytę ze sterownikiem do napędu i uruchomić program startowy (Autorun.exe). 
Jeżeli sterownik jest dostarczony na innym nośniku, to należy uruchomić kreatora in-
stalacji – zwykle program setup.exe lub install.exe;

Rys. 2.3. Uruchomienie instalacji sterowników karty Wi-Fi

kliknąć urządzenie, którego sterownik ma być zainstalowany. (Na płycie mogą być ste-
rowniki do różnych kart tego producenta);
kliknąć opcję zainstaluj sterownik (ang. Install Driver);

Rys. 2.4. Rozpoczęcie instalacji sterownika
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wybrać język instalacji: polski;
zezwolić kreatorowi instalacji na przeprowadzenie instalacji sterowników;
ponownie uruchomić komputer;
umieścić kartę w porcie USB komputera;

Rys. 2.5. Umieszczenie karty w porcie USB

sprawdzić w Menedżerze urządzeń, czy karta została zainstalowana.

Rys. 2.6. Sprawdzenie w Menedżerze urządzeń, czy karta została zainstalowana

Speccy to program diagnostyczny, który odczytuje informacje o komputerze, a następ-
nie w czytelny sposób przedstawia dane techniczne, m.in. na temat procesora, płyty głów-
nej, pamięci RAM, karty graficznej i muzycznej oraz ustawień sieci. Speccy informuje 
również o parametrach eksploatacyjnych, takich jak temperatura rdzeni procesora oraz 
dysków twardych.

Instalacja programu przebiega w sposób standardowy, a po jej zakończeniu można uru-
chomić program i przeprowadzić diagnostykę komputera. Po zakończeniu diagnostyki 
program wyświetla podsumowanie informacji o sprzęcie. Szczegółowe informacje o po-
szczególnych podzespołach można uzyskać po wybraniu odpowiedniej sekcji, np. CPU 
lub RAM.
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Rys. 2.7. Podsumowanie informacji o komputerze w programie Speccy

3.  Za pomocą przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym kabli patch 
cord wykonanie połączenia aktywnych urządzeń sieciowych oraz systemów 
komputerowych zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1

Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.6.1. Materiał niezbędny do wykonania 
tego zadania znajduje się w rozdziale 48 podręcznika Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 (Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019) oraz w rozdziale 5 podręcznika Administracja 
i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputero-
wych. Część 3 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019).

Do komunikacji między urządzeniami w sieci lokalnej można wykorzystać media prze-
wodowe, np. kable miedziane lub światłowodowe, albo media bezprzewodowe, np. komu-
nikację radiową lub optyczną w zakresie podczerwieni. W sieciach Wi-Fi do komunikacji 
wykorzystuje się fale radiowe o częstotliwości ok. 2,4 GHz lub ok. 5 GHz, w zależności od 
używanego standardu. Standardy te opisano w dokumencie IEEE802.11. Najpopularniej-
sze standardy to:

802.11a – standard wykorzystuje pasmo częstotliwości w zakresie 5,15–5,35 GHz oraz 
5,725–5,825 GHz. Maksymalna prędkość transmisji w tym standardzie wynosi 54 Mb/s. 
Wadą jest brak zgodności z innymi standardami;
802.11g – standard ten używa pasma częstotliwości 2,4 GHz. Umożliwia transmisję 
danych z prędkością do 54 Mb/s;
802.11n – w zależności od rozwiązania (zastosowanych anten) pozwala na przesyłanie 
plików z prędkością teoretyczną – od 150 Mb/s do 600 Mb/s. Standard „n” może działać 
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na częstotliwości zarówno 2,4 GHz, jak i 5 GHz (jednak większość urządzeń pracuje 
tylko w paśmie 2,4 GHz). Standard obsługuje technologię komunikacji wielostrumie-
niowej (MIMO), wykorzystującą wiele anten do nadawania/odbioru sygnału;
802.11ac – najnowszy standard o przepustowości do 1 Gb/s, pracujący w częstotliwości 
5 GHz.

Małe sieci bezprzewodowe mogą być budowane w trybie ad hoc – urządzenia komu-
nikują się bezpośrednio ze sobą. Dla większych sieci przewidziano tryb infrastruktury, 
w którym urządzenia komunikują się ze sobą za pośrednictwem punktów dostępowych. 
Aby komunikacja w sieci Wi-Fi była możliwa, karta sieciowa i punkt dostępowy muszą ob-
sługiwać ten sam standard. Na rys. 3.1 pokazano sposób połączenia punktu dostępowego 
z serwerem oraz stacją roboczą (dla zwiększenia czytelności ilustracji są widoczne tylko 
kable sieciowe).

Rys. 3.1. Połączenie punktu dostępowego z serwerem oraz stacją roboczą

4.  Wykonanie konf iguracji routera zgodnie z wytycznymi (jeżeli konf iguracja 
wymusza zmianę hasła, to ustaw je oraz zapisz w tabeli „Hasło routera”)

Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.7.4, INF.02.7.6. Materiał niezbędny do 
wykonania tego zadania znajduje się w rozdziałach 2 i 5 podręcznika Administracja i eks-
ploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 
Część 3 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019).

Router służy do łączenia różnych sieci komputerowych. Mogą to być np. dwie sieci lo-
kalne lub sieć lokalna i internet. Router jest wyposażony w co najmniej dwa interfejsy 
sieciowe. Jeden z nich może być wykorzystywany do przyłączenia sieci do internetu (inter-
fejs zewnętrzny WAN), drugi umożliwia przyłączenie sieci lokalnej (interfejs wewnętrzny 
LAN). Rolę routera może odgrywać komputer wyposażony np. w dwie karty sieciowe oraz 
odpowiednie oprogramowanie (router programowy) albo specjalnie do tego celu zaprojek-
towane urządzenie sieciowe (router sprzętowy).
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W tym zadaniu zostanie skonfigurowany router TP-Link TL-WDR3600. Aby skonfigu-
rować router za pomocą przeglądarki internetowej, należy:

połączyć kablem kartę sieciową komputera z interfejsem LAN routera;
skonfigurować kartę sieciową komputera i interfejs LAN routera do pracy w tej samej 
sieci (informacje o standardowej konfiguracji routera można znaleźć w dokumentacji 
urządzenia dostępnej na stanowisku egzaminacyjnym). Router TP-Link TL-WDR3600 
standardowo ma przypisany adres: 192.168.0.1, maskę podsieci: 255.255.255.0, konto 
administratora: admin i hasło: admin. Przetestować możliwość komunikacji, np. za 
pomocą polecenia ping;
w komputerze w oknie adres wyszukiwarki wpisać adres routera, np. 192.168.0.1, 
a w wyskakującym okienku wpisać nazwę konta administratora i hasło;
w menu bocznym wybrać zakładkę Network/WAN. Wybrać sposób konfiguracji inter-
fejsu WAN: Static IP – ten tryb umożliwia przypisanie parametrów konfiguracyjnych in-
terfejsu za pomocą klawiatury; stosowany, gdy dostawca internetowy oferuje stały adres 
IP i udostępnia wszystkie dane niezbędne do konfiguracji interfejsu (adres IP, maskę 
podsieci, adres bramy, adresy serwerów DNS). Wprowadzić dane konfiguracyjne:

 – IP Address: 192.168.0.5,
 – Subnet Mask: 255.255.255.0,
 – Default Gateway: 192.168.0.1,
 – Primary DNS: 4.4.4.4.

Kliknąć przycisk Save, by zapisać ustawienia; 

Rys. 4.1. Konfiguracja interfejsu WAN routera

w menu bocznym wybrać zakładkę Network/LAN. Wprowadzić informacje o konfigu-
racji interfejsu LAN:

 – IP Address: 10.0.0.1,
 – Subnet Mask: 255.255.255.0.

Kliknąć przycisk Save, by zapisać ustawienia.
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Rys. 4.2. Konfiguracja interfejsu LAN routera

W menu bocznym wybrać zakładkę DHCP/DHCP Settings. Wyłączyć usługę przez za-
znaczenie opcji DHCP Server: Disable. Kliknąć przycisk Save, by zapisać ustawienia; 

Rys. 4.3. Wyłączenie usługi serwera DHCP w routerze

włączyć obsługę sieci WLAN. W tym modelu routera w tylnej części obudowy jest 
umieszczony przełącznik służący do włączania/wyłączania sieci. Ustawić przełącznik 
w pozycji Wireless On;
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Rys. 4.4. Włączanie obsługi sieci WLAN

w menu bocznym wybrać zakładkę Wireless 2.4GHz/Wireless Settings. Wprowadzić in-
formacje o konfiguracji zabezpieczeń sieci Wi-Fi:

 – Wireless Network Name: egzamin_1,
 – Channel: 1.

Kliknąć przycisk Save, by zapisać ustawienia; 

Rys. 4.5. Ustawienie identyfikatora SSID i numeru kanału sieci Wi-Fi

w menu bocznym wybrać zakładkę Wireless 2.4GHz/Wireless Security. W sekcji WPA/
WPA2 ustawić PSK Password: Qwerty_1. Kliknąć przycisk Save, by zapisać ustawienia.

Rys. 4.6. Ustawienia bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
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5.  Wykonanie konf iguracji interfejsów sieciowych na serwerze i stacji roboczej 
według wytycznych

Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.8.4. Materiał niezbędny do wykonania 
tego zadania znajduje się w rozdziale 6 podręcznika Administracja i eksploatacja systemów 
komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 (Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019) oraz w rozdziałach 5 i 30 podręcznika Ad-
ministracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
komputerowych. Część 3 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019).

Interfejs Ethernet w Linuksie składa się z karty sieciowej i programu obsługi. Elemen-
tem sprzętowym jest karta sieciowa. Oprogramowanie interfejsu Ethernet to program ob-
sługi używany przez jądro systemu. Do każdego interfejsu można przypisać wiele adresów 
IP. Testowanie połączenia wykonuje się za pomocą polecenia ping. W systemie Windows 
ping standardowo wysyła cztery pakiety testowe. W systemie Linux pakiety są wysyłane 
do odwołania polecenia. Wysyłanie pakietów testowych można zakończyć po naciśnięciu 
klawiszy [Ctrl] + [C].

Konfigurację adresu IP interfejsu w systemie Windows pokazano w zadaniu praktycznym 
w próbnym arkuszu egzaminacyjnym. Należy ustawić parametry karty Wi-Fi, jak na rys. 5.1.

Rys. 5.1. Konfiguracja adresu IP w stacji roboczej

Aby skonfigurować parametry połączenia bezprzewodowego sieci Wi-Fi, należy:
kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego w prawym dolnym 
rogu ekranu i wybrać opcję Otwórz ustawienia sieci i internetu (rys. 5.2);

Rys. 5.2. Otwieranie okna ustawień sieci i internetu
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wybrać konfigurację Wi-Fi;
wybrać opcję Zarządzaj znanymi sieciami;
w oknie Zarządzaj znanymi sieciami kliknąć Dodaj nową sieć (rys. 5.3);

Rys. 5.3. Okno zarządzania znanymi sieciami

wprowadzić parametry nowej sieci bezprzewodowej. Ustawić:
 – nazwa sieci: egzamin_1,
 – typ zabezpieczeń: WPA2-Personal AES,
 – klucz zabezpieczeń: Qwerty_1,
 – zaznaczyć opcję: Połącz automatycznie,
 – zaznaczyć opcję: Połącz, nawet jeśli ta sieć nie wykonuje rozgłaszania;

kliknąć przycisk Zapisz;

Rys. 5.4. Wprowadzanie parametrów sieci Wi-Fi

sprawdzić, czy sieć została dodana do listy znanych sieci Wi-Fi (rys. 5.5).

Rys. 5.5. Weryfikacja znanych sieci Wi-Fi
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Konfigurację adresu IP interfejsu w systemie Linux można wykonać dzięki wydaniu 
poleceń w konsoli tekstowej lub przez aplikację graficzną. Aby skonfigurować interfejs 
sieciowy w Linuksie za pomocą aplikacji środowiska graficznego, należy:

zalogować się na konto z uprawnieniami pozwalającymi na zmianę ustawień inter-
fejsu;
kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia sieciowego w prawym dolnym 
rogu ekranu i wybrać opcję Ustawienia połączeń sieciowych (rys. 5.6);

Rys. 5.6. Otwieranie okna Ustawienia połączeń sieciowych

wprowadzić parametry połączenia sieciowego. Ustawić:
 – nazwa połączenia: LAN 1,
 – sposób: Ręcznie,
 – serwery DNS: 8.8.8.8,
 – adres: 10.0.0.2,
 – maska sieci: 255.255.255.0,
 – brama: 10.0.0.1;

kliknąć przycisk Zastosuj, a następnie OK.

Rys. 5.7. Konfiguracja adresu IP na serwerze z systemem Linux

Uwaga! 

Po zmianie konfiguracji interfejsu sieciowego może być konieczne ponowne 
wyłączenie i włączenie interfejsu.
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Do testowania komunikacji między urządzeniami w sieci można wykorzystać narzę-
dzie ping. Wysyła ono pod wskazany adres pakiety testowe i oczekuje na odpowiedź.  
Na koniec prezentuje statystyki skuteczności komunikacji. Przykład komunikacji między 
stacją roboczą a serwerem pokazano na rys. 5.8.

Rys. 5.8. Testowanie komunikacji między stacją roboczą a serwerem

6. Wykonanie konf iguracji komputera serwera
Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.8.2 i INF.02.8.5. Materiał niezbędny 
do wykonania tego zadania znajduje się w rozdziale 15 podręcznika Administracja i eks-
ploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. 
Część 2 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019) oraz w rozdziałach 33 
i 48 podręcznika Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryfe-
ryjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 3 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 2019).

Oprogramowanie Samba w systemie Linux zapewnia świadczenie usług klientom 
w sposób taki, jak robią to serwery Windows. Samba umożliwia klientom pracującym 
np. w systemie Windows dostęp do współdzielonych drukarek i katalogów. Uruchomienie 
serwera Samba składa się z kilku etapów:

instalacji oprogramowania (zgodnie z opisem stanowiska komputerowego oprogramo-
wanie zostało już zainstalowane);
włączenia uruchamiania demonów nmdb i smbd podczas startu systemu – dzięki temu 
usługi będą dostępne natychmiast po uruchomieniu komputera;
konfiguracji serwera Samba;
utworzenia kont użytkowników;
utworzenia udostępnianych udziałów i przydzielenia uprawnień;
testowania serwera.
Sambą można zarządzać przez aplikacje graficzne lub edycję tekstowych plików konfi-

guracyjnych. W systemie muszą istnieć odpowiednie zasoby reprezentujące wykorzysty-
wane zasoby, np. konta użytkowników, udostępniane drukarki i katalogi.

Aby utworzyć konto użytkownika w środowisku graficznym systemu Linux, należy:
uruchomić Menedżer użytkowników – wybrać Start/Programy/Ustawienia/Ustawienia 
systemowe/Zarządzanie użytkownikami (rys. 6.1);
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Rys. 6.1. Menedżer użytkowników

kliknąć odnośnik Nowy użytkownik, a następnie określić właściwości tworzonego konta:
 – nazwa konta: adam,
 – hasło: zaq1@WSX,
 – zaznaczyć opcję: Włącz uprawnienia administratora dla tego użytkownika;

kliknąć przycisk Zastosuj (rys. 6.2).

Rys. 6.2. Szczegóły dodawanego konta

Standardowo katalogi domowe użytkowników są zlokalizowane w /home. Nazwa katalo-
gu odpowiada nazwie konta użytkownika i tylko on (poza administratorem) ma uprawnienia 
do tego katalogu. Aby w katalogu domowym użytkownika utworzyć katalog i plik, należy:

otworzyć konsolę tekstową – wybrać Start/System/Konsola;
czasowo zmienić konto poleceniem su adam;
przejść do katalogu domowego użytkownika poleceniem cd ~;
użyć polecenia pwd, aby sprawdzić informacje o katalogu bieżącym;
utworzyć katalog poleceniem mkdir zadanie;
użyć polecenia ls (rys. 6.3), aby sprawdzić informacje o zawartości katalogu bieżącego;
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Rys. 6.3. Tworzenie katalogu

przejść do katalogu zadanie poleceniem cd zadanie;
utworzyć plik poleceniem touch dane;
wyedytować plik za pomocą dowolnego edytora tekstowego. Przykładowo, aby otworzyć 
plik w edytorze vi, wpisać polecenie vi dane (rys. 6.4);
wybrać pracę w obszarze edycji tekstu – nacisnąć klawisz [i];
wpisać numer PESEL;
wybrać pracę w obszarze poleceń – nacisnąć klawisz [Esc];
zapisać dane i zakończyć pracę z edytorem – wprowadzić :wq (rys. 6.5).

Rys. 6.4. Wyedytowanie pliku

Rys. 6.5. Edycja pliku w edytorze vi

Samba ma własne bazę danych kont użytkowników oraz system haseł niezależnych od 
kont i haseł używanych w Linuksie. Aby użytkownik adam mógł korzystać z zasobów udo-
stępnianych przez Sambę, należy utworzyć dla niego konto poleceniem sudo smbpasswd 
–a adam. Jako hasło można wprowadzić zaq1@WSX.

Rys. 6.6. Tworzenie użytkownika Samby
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Głównym plikiem konfiguracyjnym Samby jest /etc/samba.smb.conf. Aby skonfiguro-
wać usługę i udostępnić katalog, należy:

zalogować się na konto z uprawnieniami administratora;
otworzyć plik konfiguracyjny /etc/samba.smb.conf do edycji;
zmodyfikować plik konfiguracyjny w sekcji globalnej:

 – w wierszu 29. ustawić nazwę grupy roboczej: workgroup = EGZAMIN,
 – w wierszu 29. ustawić nazwę serwera: server string = Samba,
 – w wierszu 50. określić adresy lub interfejsy, na których nasłuchuje usługa. Usu-
nąć symbol komentarza (;) z początku wiersza i ustawić: interfaces = 127.0.0.0/8 
10.0.0.0/24,

 – dodać wpis określający hosty uprawnione do korzystania z usługi: hosts allow = 
10.0.0.3,

 – w wierszu 57. ustawić polecenie, aby Samba nasłuchiwała tylko na jednej z kilku 
kart sieciowych. Usunąć symbol komentarza (;) z początku wiersza i ustawić: bind 
interfaces only = yes,

 – zdefiniować typ stosowanego systemu zabezpieczeń na poziomie dzielonego zaso-
bu. W starszych wersjach Samby stosowano ustawienie security = share. W now-
szych Linuksach, np. Ubuntu 18.04, opcja ta została zastąpiona przez:

 – zdefiniowanie zabezpieczeń na poziomie użytkownika – dodanie wpisu: security 
= user,

 – dodanie wpisu: map to guest = Bad User. Wpis ten powoduje, że użytkownicy 
z niepoprawnym hasłem oraz niebędący w pliku /etc/passwd są traktowani jako 
goście (ang. guest). Użytkownik nie może być wymieniony w pliku /etc/passwod, 
jeśli jest; jeżeli poda nieprawidłowe hasło, nie zostanie dopuszczony do udziału;

Rys. 6.7. Sekcja globalna ustawień Samby
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zmodyfikować plik konfiguracyjny w sekcji współdzielonych zasobów:
 – zdefiniować nazwę nowego współdzielonego zasobu: Zadanie,
 – zdefiniować ścieżkę do współdzielonego zasobu: path = /home/adam/zadanie,
 – zezwolić na zapisywanie w katalogu: writeable = yes,
 – zezwolić na przeglądanie katalogu: browseable = yes,
 – zezwolić na dostęp gościom: guest ok = yes.

Rys. 6.8. Sekcja zasobów ustawień Samby

7. Wykonanie konf iguracji stacji roboczej
Te zagadnienia dotyczą efektów kształcenia INF.02.3.7. Materiał niezbędny do wyko-
nania tego zadania znajduje się w rozdziale 9 podręcznika Administracja i eksploatacja 
systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Część 2 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019) oraz w rozdziałach 48 i 72 pod-
ręcznika Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lo-
kalnych sieci komputerowych. Część 3 (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
2019).

Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, które są 
przypisane konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych 
konta mają unikatową nazwę (ang. login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie, zwykle 
wymagający podania nazwy konta i hasła, nazywa się logowaniem.

Grupa użytkowników pozwala na jednoczesne określenie uprawnień lub właściwości 
dla większej liczby kont. Każdy użytkownik może być członkiem wielu grup, a grupa może 
być członkiem innej grupy.

Konto użytkownika lokalnego można utworzyć za pomocą aplikacji w panelu sterowa-
nia lub dzięki skorzystaniu z przystawki Użytkownicy i grupy lokalne w konsoli mmc. Za 
pomocą tej samej przystawki można również tworzyć grupy i zarządzać członkostwem 
użytkowników w grupach. Aby dodać przystawkę do konsoli mmc i utworzyć użytkownika 
lokalnego, należy:

uruchomić konsolę mmc. Kliknąć przycisk Start/wyszukiwanie, a następnie w pole wy-
szukiwania wpisać mmc i nacisnąć [Enter];
w oknie konsoli z menu głównego wybrać Plik/Dodaj/Usuń przystawkę;
przeciągnąć z lewego panelu do prawego przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne 
(rys. 7.1). Kliknąć przycisk OK;
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Rys. 7.1. Zaznaczanie przystawki do dodania do konsoli

w lewym panelu przystawki rozwinąć strukturę drzewa. Kliknąć prawym przyciskiem 
myszy kontener Użytkownicy. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Nowy użytkow-
nik (rys. 7.2);

Rys. 7.2. Otwieranie okna tworzenia nowego użytkownika lokalnego

wpisać informacje o użytkowniku: 
 – nazwa użytkownika: uczen,
 – pola Pełna nazwa i Opis można pozostawić puste,
 – Hasło i Potwierdź hasło – pozostawić puste.

Kliknąć przycisk Utwórz.
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Rys. 7.3. Informacje o użytkowniku

Kombinacja klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del], w zależności od ustawień, może być koniecz-
na przed zalogowaniem do systemu Windows. Użytkownik musi jej użyć, aby wyświetlić 
ekran logowania. Stanowi ona zabezpieczenie przed keyloggerami. Konieczność jej uży-
wania można włączyć za pomocą modyfikacji w lokalnej polisie bezpieczeństwa. W tym 
celu należy:

w Panelu sterowania wybrać System i zabezpieczenia/Narzędzia administracyjne.  
Odszukać i kliknąć odnośnik Zasady zabezpieczeń lokalnych;
w lewym panelu okna rozwinąć gałąź Ustawienia zabezpieczeń/Zasady lokalne/Opcje 
zabezpieczeń;
w prawym panelu odszukać zasadę Logowanie interaktywne: nie wymagaj naciśnięcia 
klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del];
ustawić zasadę na Wyłączony.

Rys. 7.4. Wyłączenie konieczności użycia klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del]
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Aby dodać grupę użytkowników lokalnych, należy:
uruchomić konsolę mmc. Dodać przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne. Kliknąć 
przycisk OK;
w lewym panelu przystawki rozwinąć strukturę drzewa. Kliknąć prawym przyciskiem 
myszy kontener Grupy. Z menu kontekstowego wybrać polecenie Nowa grupa (rys. 7.5);

Rys. 7.5. Otwieranie okna tworzenia nowej grupy użytkowników lokalnych

wpisać informacje w pole Nazwa grupy: klasa.
Kliknąć przycisk Utwórz;

Rys. 7.6. Informacje o grupie

użytkownika można dodać do grupy po założeniu w oknie właściwości grupy i dodaniu 
do niej użytkownika bądź po wskazaniu we właściwości użytkownika, do jakiej grupy 
powinien należeć. Aby dodać użytkownika do grupy, należy:
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 – uruchomić konsolę mmc. Dodać przystawkę Użytkownicy i grupy lokalne. Kliknąć 
przycisk OK;

 – w lewym panelu przystawki rozwinąć strukturę drzewa i wskazać kontener Grupy. 
Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę grupy klasa i z menu kontekstowego 
wybrać polecenie Właściwości (rys. 7.7);

Rys. 7.7. Otwieranie okna Właściwości grupy klasa

 – w oknie Właściwości: klasa kliknąć przycisk Dodaj. W oknie Wybieranie: Użytkownicy 
wyszukać użytkownika uczen. Kliknąć przycisk OK, aby zamknąć okno Wybieranie: 
Użytkownicy, i ponownie OK, aby zamknąć okno Właściwości: klasa (rys. 7.8).

Rys. 7.8. Wybieranie użytkownika dołączanego do grupy
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W sieci lokalnej komputery mogą być identyfikowane na podstawie nazwy. Zaleca się, 
aby każdemu komputerowi w sieci nadać unikatową nazwę. Aby zmienić nazwę kompu-
tera, należy:

otworzyć okno Panelu sterowania. Wybrać opcję System i zabezpieczenia, a następnie 
System (rys. 7.9);

Rys. 7.9. Okno System

kliknąć odnośnik Zmień ustawienia;
w oknie Właściwości systemu kliknąć przycisk Zmień (rys. 7.10);

Rys. 7.10. Okno Właściwości systemu
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w polu Nazwa komputera wprowadzić nową nazwę: PC-uczen, a w polu Grupa robocza: 
EGZAMIN (rys. 7.11).

Rys. 7.11. Okno Zmiany nazwy komputera/domeny

Program Speccy umożliwia wykonanie diagnostyki i wyświetlenie informacji o para-
metrach oraz ustawieniach konfiguracyjnych komputera. Informacja o ustawieniach sieci 
Wi-Fi jest wyświetlana po wybraniu zakładki Network w lewym panelu okna (rys. 7.12).

Rys. 7.12. Informacja o ustawieniach sieci Wi-Fi
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Mapowanie dysku jest wygodnym narzędziem ułatwiającym uzyskanie dostępu do za-
sobów zlokalizowanych w sieci. Zasób może być mapowany tymczasowo (do momentu 
restartu komputera) lub w sposób trwały (dostępny również po restarcie komputera). Aby 
wykonać mapowanie zasobu udostępnionego przez Sambę, należy:

otworzyć aplet Ten komputer; 
w polu adresu wprowadzić nazwę lub adres IP serwera, na którym jest udostępniany 
zasób. Nazwę lub adres IP należy poprzedzić symbolem „\\”;

Rys. 7.13. Wyszukiwanie zasobu udostępnionego w sieci

kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę udostępnianego zasobu i z menu konteksto-
wego wybrać Mapuj dysk sieciowy;

Rys. 7.14. Uruchamianie okna mapowania dysku sieciowego
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wybrać literę przypisaną do mapowanego zasobu;

Rys. 7.15. Mapowanie zasobu sieciowego

sprawdzić w oknie Ten komputer, czy został utworzony nowy odnośnik do mapowanego 
zasobu. Jeżeli po kliknięciu odnośnika jest wyświetlana zawartość zasobu, oznacza to, 
że operacja zakończyła się sukcesem.

Rys. 7.16. Weryfikacja mapowania zasobu sieciowego
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