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Połączenia przez porty COM i LPT

Port  szeregowy (RS  232)  umożliwia  połączenie  dwóch  komputerów oddalonych  od  siebie 
o maksymalnie 20m. Maksymalna szybkość transmisji wynosi 115 200 b/s (115,2 kb/s), czyli około 
14 kB/s, co przy przesyłaniu większych porcji danych okazuje się niewystarczająca. Niektóre płyty 
główne  wyposażone  są  w  kontrolery  umożliwiające  konfigurację  portów  COM  do  prędkości 
921600 b/s (921,6 kb/s), czyli 115,2 kB/s. Przy takich prędkościach długość kabelka nie powinna 
przekraczać kilku metrów.

Port równoległy w standardzie Centronics standardowo przewidziany do podłączania drukarki, 
z  założenia  był  jednokierunkowy.  Po  pewnym  czasie  zaczęto  go  używać  jako  łącze 
dwukierunkowe  z  wykorzystaniem  portów  wejściowych  normalnie  testujących  stan  drukarki. 
Standardowa szybkość łącza to ok. 150 kB/s, ale bez większego wysiłku można było uzyskać do 
1 MB/s,  programując  porty  komputera  w asemblerze.  Ze  względu na konieczność  dodatkowej 
obróbki danych przed wysyłaniem i po odbiorze, uzyskiwana prędkość nie przekracza 100 kB/s. 
W nowszych  standardach  EPP i  ECP można  uzyskać  prędkość  przesyłu  danych  do  3  MB/s. 
Długość przewodu łączącego porty LPT wynosi do 2 lub 5 metrów (jeżeli przewody sygnałowe 
skręcone są z masami).

Aby utworzyć bezpośrednie połączenie przez porty COM lub LPT

1. Otwórz okno Połączenia sieciowe.

2. W panelu  Zadania sieciowe kliknij  opcję  Utwórz nowe połączenie,  a następnie kliknij 
przycisk Dalej.

3. Kliknij opcję Konfiguruj połączenie zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Konfiguracja połączeń bezpośrednich z innym komputerem (gość)
1. Kliknij  opcję  Połącz  bezpośrednio  z  innym  komputerem,  kliknij  przycisk  Dalej, 

a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora nowego połączenia.
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2. Wybierz opcję gość, aby móc łączyć się z innym komputerem.

3. Aby możliwe było połączenie z innym komputerem nadaj mu nazwę.
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4. Następnym krokiem jest wybór rodzaju połączenia między komputerami.

Po  utworzeniu  połączenia  należy  je  odpowiednio  skonfigurować.  Dla  połączenia 
wykorzystującego  porty  szeregowe,  ustawiamy  w  jego  właściwościach,  największą 
z obsługiwanych przez płytę  główną szybkości  portu  COM (należy to  sprawdzić  i  ewentualnie 
ustawić w menadżerze urządzeń).

Jeżeli  chcemy  łączyć  z  drugim  komputerem  bez  logowania,  należy  we  właściwościach 
połączenia, na karcie  Opcje odznaczyć opcję Monituj o nazwę użytkownika, hasło, certyfikat 
itp.
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Konfiguracja połączeń przychodzących (host)

1. Kliknij opcję Zaakceptuj połączenia przychodzące a następnie, kliknij przycisk Dalej.

2. Wybierz  urządzenia  do  przyjmowania  połączeń  przychodzących,  czyli  Kabel 
komunikacyjny (COM1) i Bezpośrednie połączenie kablowe (LPT1).

3. Dokonaj wyboru użytkowników, którzy mogą łączyć się z tym komputerem.
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4. Jeżeli  nie  chcemy  tworzyć  połączenia  zabezpieczonego  hasłem,  należy  po  utworzeniu 

połączenia,  w  jego  właściwościach  na  karcie  Użytkownicy,  zaznaczyć  opcję  Zawsze 
zezwalaj  urządzeniom  podłączonym  bezpośrednio(...),  na  łączenie  bez  podawania 
hasła.

W  przypadku  akceptowania  jedynie  połączeń  zabezpieczonych  hasłem,  należy  odznaczyć 
powyższą opcję i zadbać aby, użytkownik (i jego hasło) z listy był zgodny z jednym z użytkowników 
(i hasłem) w systemie komputera nawiązującego połączenie.

Po utworzeniu obu połączeń (bezpośredniego – gość i przychodzącego – host) pojawią się one 
w oknie połączeń sieciowych.
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Należy  jeszcze  określić  adresy  IP komputerów na  interfejsach  szeregowych.  Najwygodniej 

będzie,  jeżeli  komputer  połączeń  przychodzących przypisze  adresy  IP komputerom,  które  się 
z nim  łączą.  Adresy  są  przydzielane  na  podstawie  zakresu  adresów  zdefiniowanego  we 
właściwościach protokołu  TCP/IP połączenia  przychodzącego (karta  Sieć w oknie  właściwości 
połączenia przychodzącego). Aby określić zakres adresów IP, należy podać początkowy i końcowy 
adres IP zakresu.

Przesyłanie  plików odbywa się  poprzez otoczenie  sieciowe.  Jednak ze względu na kiepski 
mechanizm przeglądania  sieci  w  Windowsach  w  sieci  równorzędnej  (bez  serwera)  komputer, 
z którym nawiązane zostało połączenie, długo pozostaje niewidoczny w otoczeniu sieciowym. Aby 
szybko  wyświetlić  jego  udostępnione  zasoby  należy  w  pasku  adresu  wpisać  ścieżkę  UNC 
komputera w sieci (np. \\3sk).
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Połączenia przez port USB
Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem spośród kablowych połączeń dwóch PC (biorąc pod 

uwagę szybkość transmisji) jest skorzystanie z interfejsu USB. Szybkość przesyłania danych przez 
USB  (w  wersji  1.1)  wynosi  maksymalnie  12  Mb/s,  (1,5  MB/s).  Uzyskanie  w praktyce  takiej 
szybkości  transmisji  jest  mało  realne,  ze  względu  na  narzut  protokołów,  obsługę  transmisji 
i poziom zakłóceń. W przypadku naszego przewodu obsługującego USB w wersji 2.0 maksymalna 
prędkość przesyłu danych wynosi aż 480 Mb/s (60 MB/s). Maksymalna długość przewodu USB 
wynosi 5 m.

Podstawową wadą interfejsu USB jest jego niesymetryczność. W praktyce oznacza to, że nie 
można połączyć dwóch PC kabelkiem zakończonym z obu stron „płaską” wtyczką  USB (typu A) 
pasującą do gniazdek standardowo montowanych w komputerach wyposażonych w ten interfejs. 
Nawet, jeżeli  dysponujemy takim kabelkiem, to nie radzę za jego pomocą łączyć komputerów, 
gdyż połączenia z  pewnością  nie  uzyskamy,  a  możemy za to  spalić  porty USB! Gdy chcemy 
połączyć komputery przez USB, musimy albo zaopatrzyć się w odpowiedni kabel  transmisyjny 
(oprócz tego, że ma obydwie końcówki płaskie, wyposażony jest w odpowiedni mostek chroniący 
właśnie przed spaleniem portów i  zapewniający transmisję) przeznaczony do połączeń między 
komputerami, albo posiadać odpowiednią płytę główną.

USB Super Link Adapter
W  celu  umożliwienia  przesyłania  danych  przez  interfejsy  USB,  należy  zainstalować 

oprogramowanie  znajdujące  się  na  dołączonej  płycie  CD.  W  zależności  od  wybranego 
przeznaczenia przewodu wybieramy jedną z opcji widocznych na rysunku:

Pierwsza z nich (USB Super Link Adapter) oznacza standardowe połączenie USB między 
dwoma komputerami (w tej chwili zalecana). Druga (USB Virtual Network Adapter) umożliwia 
pracę interfejsów USB jak kart sieciowych. Aby zainstalować te opcje należy uprzednio odłączyć 
przewód  USB  od  gniazda,  inaczej  pojawi  się  komunikat  o  błędzie  uniemożliwiającym  dalszą 
instalację programu.
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Podczas  dalszej  instalacji  napotykamy się  na  komunikat  ostrzegający  nas  przed  skutkami 
instalacji tego programu

Aby była możliwa dalsza instalacja należy wybrać polecenie Mimo to kontynuuj. Dalej należy 
postępować według kroków instalacji.

Po  zainstalowaniu  należy  podłączyć  kabel  USB  do  obu  komputerów.  System  Windows 
automatycznie wykrywa obecność nowego sprzętu, należy wtedy zainstalować sterowniki jeszcze 
raz. Podczas instalacji należy postępować według wskazówek zawartych w kreatorze.

Po wykonaniu powyższych działań możemy zacząć przesyłanie danych programem SuperLink 
uruchamiając go na obu komputerach:
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USB Virtual Network Adapter
Zainstalowanie  wirtualnej  sieci  USB  (USB  Virtual  Network  Adapter)  po  wcześniejszym 

zainstalowaniu  standardowego  połączenia  USB  (USB  Super  Link  Adapter)  wymaga 
odinstalowania tegoż połączenia.

Po  udanej  instalacji  „wirtualnej  sieci”  system  powinien  wykryć  porty  USB  połączone 
przewodem, jako karty sieciowe w Menadżerze urządzeń:

i Połączeniach sieciowych komputera:

W dalszej  kolejności  należy otworzyć  okno właściwości  utworzonego połączenia  USB i  we 
właściwościach  Protokołu  TCP/IP, obu  komputerom  przypisać  ręcznie  adresy  IP  oraz  maski 
podsieci.

Aby zapora ogniowa systemu Windows nie utrudniała testowania połączeń, należy sprawdzić 
czy jest wyłączona
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Przypisywanie adresów IP i masek podsieci.

Wyłączanie zapory ogniowej systemu Windows.

Przesyłanie plików odbywa się przez otoczenie sieciowe.
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Zdalny pulpit
Jedną  z  ciekawszych  możliwości  wykorzystania  połączeń  między komputerami  jest  zdalna 

obsługa komputera,  za pomocą klawiatury i  myszy w innym komputerze,  czyli  Zdalny pulpit.. 
Możliwe jest nie tylko zarządzanie zdalnym komputerem, ale i transfer plików z jednego komputera 
na  drugi  oraz  wydruk  plików  komputera  zdalnego  na  drukarce  podłączonej  do  komputera 
lokalnego. Konfigurację pulpitu zdalnego rozpoczniemy od udostępnienia pulpitu na komputerze 
zdalnym. W tym celu we  Właściwościach systemu na karcie  Zdalny należy zaznaczyć opcję 
Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem oraz wybrać lub dodać do 
listy użytkowników zdalnych (jedno lub kilka kont użytkowników komputera zdalnego). Obsługiwać 
pulpit zdalny można używając tylko kont z hasłem.

Na  komputerze  lokalnym uruchamiamy aplikację  Podłączanie  pulpitu  zdalnego   poprzez 
Start/Programy/Akcesoria/Komunikacja.  Jeżeli  aplikacja  nie  jest  zainstalowana,  należy  włożyć 
dysk  CD z systemem Windows XP. Gdy pojawi się  strona powitalna,  kliknij  przycisk  Wykonaj 
zadania dodatkowe, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj Podłączanie pulpitu zdalnego. Po 
uruchomieniu aplikacji  konfigurujemy połączenie ze zdalnym komputerem podając jego nazwę, 
nazwę użytkownika i zapisując skrót do połączenia np. na pulpicie.
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W przypadku umożliwienia transferu plików, należy na karcie Zasoby lokalne zaznaczyć opcję 
łączenia się ze stacjami dysków komputera lokalnego (będą one widoczne w Moim komputerze).

Fragment okna menadżera plików na komputerze zdalnym z widocznymi dyskami komputera 
lokalnego umożliwiającymi przesyłanie plików między komputerami.

Jeżeli wszystko jest odpowiednio skonfigurowane, a oba komputery włączone, uruchamiamy 
połączenie pulpitu zdalnego i  po wpisaniu hasła użytkownika, logujemy się na jego koncie na 
komputerze zdalnym.
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Program ćwiczenia:

1. Badanie połączenia przez porty szeregowe COM.
• Odłącz  przewody  od  kart  sieciowych  obu  komputerów  lub  wyłącz  w  nich  połączenia 

sieciowe, klikając na ikonę połączenia w zasobniku systemowym paska zadań.
• Podłącz przewód do portów szeregowych komputerów.
• Skonfiguruj na obu komputerach połączenie bezpośrednie i przychodzące według instrukcji.
• Wykonaj połączenie z komputera nieparzystego do parzystego i odwrotnie bez logowania.
• Wykonaj  połączenie  z  komputera  nieparzystego  do  parzystego,  logując  się  za  pomocą 

konta  użytkownika  Sieci  komputerowe  (bez  hasła),  konta  Gościa  (upewnij  się  czy  jest 
włączone w Panelu sterowania/Konta użytkowników) oraz konta NTT (z hasłem artur).

• Prześlij plik testowy test1 i zmierz prędkość przesyłu danych za pomocą programu Emsa 
Bandwidth Monitor oraz za pomocą stopera.

2. Badanie połączenia przez porty równoległe LPT.
• Przy odłączonych przewodach sieciowych i kablu szeregowym, podłącz przewód do portów 

równoległych komputerów.
• Skonfiguruj na obu komputerach połączenie bezpośrednie i przychodzące według instrukcji.
• Wykonaj połączenie z komputera nieparzystego do parzystego bez logowania.
• Prześlij plik testowy test4 i zmierz prędkość przesyłu danych za pomocą programu Emsa 

Bandwidth Monitor oraz za pomocą stopera.

3. Badanie połączenia przez porty USB.
• Rozłącz wszelkie połączenia między komputerami.
• Zainstaluj  oprogramowanie USB Super  Link Adapter  według instrukcji,  podłącz przewód 

USB, prześlij plik testowy test3 i zmierz prędkość przesyłu danych za pomocą stopera.
• Przeinstaluj  oprogramowanie  USB  Virtual  Network  Adapter  według  instrukcji,  podłącz 

przewód USB, prześlij  plik  testowy test3 i  zmierz prędkość przesyłu danych za pomocą 
programu Emsa Bandwidth Monitor oraz za pomocą stopera.

• Skonfiguruj  usługę zdalnego pulpitu  na komputerze nieparzystym,  przy połączeniu  USB 
Virtual Network oraz zainstaluj i skonfiguruj Podłączanie pulpitu zdalnego na komputerze 
parzystym.

• Uruchom  połączenie  zdalnego  pulpitu,  prześlij  plik  testowy  test3  oraz  zmierz  prędkość 
przesyłu danych za pomocą stopera.

4. Badanie połączenia przez karty sieciowe.
• Rozłącz wszelkie połączenia między komputerami.
• Podłącz do kart sieciowych skrosowany przewód sieciowy UTP.
• Skonfiguruj protokoły TCP/IP połączeń lokalnych nadając im adresy IP i maski podsieci.
• Prześlij plik testowy test3 i zmierz prędkość przesyłu danych za pomocą programu Emsa 

Bandwidth Monitor, miernikiem oraz za pomocą stopera.
• Uruchom połączenie zdalnego pulpitu, prześlij plik testowy test3 oraz zmierz prędkość 

przesyłu danych za pomocą stopera.

Opracowanie ćwiczenia:

• Oblicz na podstawie wyznaczonych prędkości przesyłu danych, czasy przesyłu plików test1, 
test4, test3 dla poszczególnych połączeń i przedstaw je na wykresie w programie EXCEL.

• Porównaj na wykresie uzyskane we wszystkich przypadkach prędkości przesyłu danych.
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