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Schemat montażowy panelu ćwiczeniowego 
Zamieszczony poniżej schemat montażowy jest uproszczonym schematem panelu 

ćwiczeniowego. Nie zawiera bowiem połączeń switcha zarządzalnego Planet oraz routera Allied 
Telesyn, które nie będą wykorzystywane w tym ćwiczeniu. Poszczególne gniazda budynku są 
podłączone do kolejnych portów pierwszej sekcji krosownicy. W praktyce dalsze sekcje 
krosownicy są podłączone do następnych gniazd sieciowych. W naszym przypadku nie ma więcej 
gniazd, więc krosownica byłaby niewykorzystana. Ponieważ zastosowane switche mają porty 
z tyłu obudowy, w celu ułatwienia połączeń krosujących, nietypowo połączono ich porty 
z kolejnymi sekcjami krosownicy. W praktyce nie ma takiej potrzeby, gdyż stosowane switche 
przystosowane do zabudowy w szafkach krosowniczych, mają porty wyprowadzone z przodu 
obudowy (jak switch Planet). 

Uzupełniając schemat montażowy o wykonane przez siebie połączenia (uwzględniając kolory 
patchcordów) można wykorzystać go w sprawozdaniu. 

GNIAZDA SWITCH 1

SWITCH 1

SWITCH 2

SWITCH 2
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Rozdzielacz (adapter) sygnału 

Do transmisji w sieci ethermet 10/100 TX używane są dwie pary skrętki (para pomarańczowa 
i para zielona ) z występujących w kablu czterech par. Wszystkie cztery pary skrętki komputerowej 
mają jednakowe parametry transmisyjne . Tak więc pary o kolorach niebieskim i brązowym można 
wykorzystać jako dodatkowy tor transmisyjny dla sieci Ethernet 10/100 TX. 

Proponowana metoda jest zalecana do zastosowań w istniejących sieciach komputerowych 
tam gdzie nie ma możliwości szybkiego i nieuciążliwego położenia kabla czteroparowej skrętki 
komputerowej. 

. 

 

 

 

. 
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Mostek sieciowy 

Mostek sieciowy to niedrogi i prosty sposób łączenia segmentów sieci lokalnej (LAN). Dzięki 
usłudze Mostek sieciowy można połączyć segmenty sieci LAN, wybierając odpowiednie ikony 
połączeń sieciowych i klikając (prawym) polecenie Połączenia mostkowe. Równie łatwo można 

włączyć mostek i dodać do niego połączenia. Mostek sieciowy zarządza segmentami sieci i tworzy 
pojedynczą podsieć dla całej sieci. Nie jest wymagana żadna konfiguracja, nie trzeba także 
kupować dodatkowego sprzętu, takiego jak routery czy mostki. Mostek sieciowy może tworzyć 
połączenia między różnymi nośnikami sieciowymi. Na komputerze z systemem Windows XP może 
istnieć tylko jeden mostek, ale może z niego korzystać tyle połączeń sieciowych, ile fizycznie może 
obsłużyć dany komputer. 

Nie twórz mostka między publicznym połączeniem internetowym, a prywatnym połączeniem 
sieciowym, ani nie dodawaj publicznego połączenia internetowego do istniejącego mostka 
sieciowego Powoduje to utworzenie niechronionego łącza między daną siecią a Internetem, co 
może narazić sieć na ingerencję z zewnątrz. 

 

 

Należy zwrócić uwagę na to, że po włączeniu mostka połączenia wchodzące w jego skład, nie 
mają możliwości konfigurowania protokołu TCP/IP. Konfiguracja ta odbywa się we właściwościach 
mostka. 
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Udostępnianie połączenia internetowego ICS 

Udostępnianie połączenia internetowego włącza się we właściwościach tego połączenia 
sieciowego, które zapewnia komputerowi dostęp do Internetu (w naszym przypadku jest to 
połączenie na interfejsie sieciowym SIS z siecią CKP). Na karcie Zaawansowane należy 

zaznaczyć odpowiednią opcję. Jeśli w komputerze zainstalowano więcej niż jedną kartę sieciową, 
należy wybrać połączenie lokalne, które komunikuje się z pozostałymi komputerami w sieci 
lokalnej (w naszym przypadku jest to połączenie lokalne 2 na interfejsie Realtek). Jest ono 
nazywane połączeniem sieci prywatnej. 

 

Jeżeli w sieci, która udostępnia Internet, wykorzystywany jest adres 192.168.0.1, nie można 
włączyć udostępniania, gdyż jest to adres wykorzystywany przez mechanizm ICS do 
automatycznego przydzielenia interfejsowi, który będzie rozdzielał Internet. 

 

 Po włączeniu usługi Udostępnianie połączenia internetowego, połączenie lokalne sieci (u nas 
na Realteku) otrzyma nowy statyczny adres IP (192.168.0.1/255.255.255.0) i skonfigurowany 
zostanie automatycznie na tym interfejsie serwer DHCP, który przydzieli klientom (u nas 
komputerowi parzystemu) niezbędne ustawienia (IP z zakresu 192.168.0.2 - 254, maskę 
255.255.255.0, bramę 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1). Na komputerze klienckim, jeśli zaznaczona 
jest opcja automatycznego uzyskiwania ustawień protokołu TCP/IP, powinien być Internet. 
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ICS działa na zasadzie mostka sieciowego, który sprzęga sieć 192.168.0.X z siecią CKP 
(10.0.0.X), ale tylko w jedną stronę. Możliwe jest pingowanie z komputera parzystego 
korzystającego z usługi ICS, dowolnego komputera w sieci CKP (10.0.0.X). 

Od strony sieci CKP sieć 192.168.0.X jest niewidoczna. 

Należy zauważyć, że: 

1. Jeżeli poprawimy adres IP na interfejsie połączenia lokalnego sieci (Realtek) z 192.168.0.1 na 
192.168.0.X, serwer DHCP (powinien dalej działać na Realteku) przydzieli klientowi (komputer 
parzysty) nowy adres IP bramy, na który zmieniliśmy IP Realteka. 

2. Jeżeli poprawimy adres IP na interfejsie połączenia lokalnego sieci (Realtek) z 192.168.0.1 na 
192.168.N.1, gdzie N – numer grupy ćwiczeniowej, wtedy serwer DHCP na Realteku nie 
będzie działał i należy przypisać komputerowi klienckiemu (parzystemu) ustawienia protokołu 
TCP/IP ręcznie: IP z tej samej sieci co w Realteku na serwerze, maskę, bramę (jest nią 
interfejs Realtek), oraz DNS (np. 194.204.159.1). 
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Program ćwiczenia: 
1. Wykonaj sieć tak, aby wszystkie gniazda sieciowe w budynku znajdowały się w jednej sieci. 

 Odłącz przewody od kart sieciowych obu komputerów. 

 Narysuj schemat ideowy i montażowy projektowanej sieci. 

 Wykonaj odpowiednie połączenia używając kolorowych kabli krosowych (patchcordów). 

 Wykorzystaj komputery na stanowisku, do sprawdzenia połączeń między poszczególnymi 
gniazdami, za pomocą polecenia ping. Nie zapomnij o przydzieleniu kartom sieciowym 
adresów IP oraz masek. Wypełnij poniższą tabelkę. 

 
T - stwierdzono odpowiedź na polecenie ping. 
N - brak odpowiedzi na polecenie ping. 
 
Sprawdzenie wykonaj według następującej procedury: 
Podłącz komputer nieparzysty do gniazda nr 1 
i podłączając komputer parzysty do gniazda nr 2 oraz 
kolejnych, uruchom polecenie ping. 
Po sprawdzeniu łączności gniazda 1 z 2 i 2 z 1, nastąpi 
sprawdzenie połączeń gniazda 1 z kolejnymi gniazdami. 
Należy zawsze najpierw „pingować” z komputera 
parzystego. W przeciwnym wypadku może się okazać, 
że nie ma połączenia, ponieważ switch zapamiętuje, że 
karta sieciowa o określonym MAC adresie powinna 
znajdować się w porcie 2 switcha, i skieruje pakiety na 
ten port. Tymczasem po przełączeniu karta sieciowa jest 

podłączona do portu 3 (potem 4 i 5). Należy wtedy ponowić ping lub po przełączeniu gniazda 
odczekać około 1 minuty, aż switch odświeży swoją tablicę MAC adresów. 
 
2. Dla sytuacji opisanej w punkcie 1. wykonaj sieć, stosując rozdzielacze sygnału tak, 

aby umożliwić podłączenie dodatkowego komputera na poddaszu. 

 Narysuj schemat ideowy i montażowy projektowanej sieci. 

 Wykorzystaj komputery na stanowisku, do sprawdzenia połączeń między poszczególnymi 
gniazdami, za pomocą polecenia ping. Wypełnij tabelkę postępując jak w punkcie 1. 

 
3. Dla sytuacji opisanej w punkcie 2. wydziel na switchach podsieci (I podsieć: gniazda 1, 2, 3) 

(II podsieć: gniazda 4 i 5), podłączone do serwera, którym będzie komputer nieparzysty 
(wykorzystaj obie karty sieciowe). 

 Narysuj schemat ideowy i montażowy projektowanej sieci. 

 Wykonaj odpowiednie połączenia używając dwóch kolorów kabli krosowych (każda sieć 
inny kolor). 

 Przydziel kartom sieciowym serwera i klientów, adresy IP oraz maski z tej samej podsieci. 
Wykorzystaj komputery na stanowisku i notebook, do sprawdzenia połączeń między 
poszczególnymi gniazdami oraz z serwerem za pomocą polecenia ping. Zaprojektuj 
i wypełnij tabelkę postępując jak w punkcie 1. Połącz switche patchcordem, sprawdź 
połączenia i wypełnij tabelkę. Rozłącz switche, utwórz na serwerze mostek sieciowy, 
sprawdź połączenia i wypełnij tabelkę. 

 Usuń mostek, przydziel odpowiednim kartom sieciowym serwera i klientów, adresy IP oraz 
maski tak, aby podzielić sieć na podsieci o 4 hostach. Wykorzystaj komputery na 
stanowisku i notebook, do sprawdzenia połączeń między poszczególnymi gniazdami oraz 
z serwerem za pomocą polecenia ping. Zaprojektuj i wypełnij tabelkę postępując jak 
w punkcie 1. Połącz switche patchcordem, sprawdź połączenia i wypełnij tabelkę. Rozłącz 
switche, utwórz na serwerze mostek sieciowy, sprawdź połączenia i wypełnij tabelkę. 

 
4. Udostępnij istniejące na stanowisku, łącze internetowe na karcie sieciowej SIS komputera 

nieparzystego dla wszystkich 5 gniazd w budynku. 

  GNIAZDA 
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 Usuń mostek sieciowy utworzony w poprzednim punkcie. 

 Podłącz do karty SIS komputera nieparzystego przewód sieci lokalnej CKP i skonfiguruj 
kartę, aby komputer miał dostęp do Internetu. 

 Wykonaj połączenia tak, aby komputer nieparzysty był połączony z siecią budynku przez 
kartę Realtek. 

 Udostępnij Internet korzystając z automatycznego mechanizmu ICS w Windows XP. 
Zaobserwuj ustawienia TCP/IP na karcie Realtek i w komputerze klienckim (parzystym). 
Sprawdź czy jest połączenie z Internetem na komputerze parzystym. 

 Zmień adres IP na karcie Realtek w komputerze nieparzystym na 192.168.0.X (gdzie 
X=10N, a N jest numerem stanowiska podanym na szafce krosowniczej) i skonfiguruj 
komputer kliencki, aby miał połączenie z Internetem. Sprawdź łączność komputera 
parzystego z komputerem nieparzystym innej grupy (poproś kolegów o jego IP lub nazwę). 
Jak wyjaśnisz otrzymaną odpowiedź na ping? 

 Zmień adres IP na karcie Realtek w komputerze nieparzystym na 192.168.N.1 (gdzie N jest 
numerem stanowiska podanym na szafce krosowniczej) i skonfiguruj komputer kliencki, aby 
miał połączenie z Internetem. 

 
5. Zaproponuj i zrealizuj prostszy sposób udostępniania Internetu na swoim stanowisku (bez 

wykorzystywania mechanizmu ICS). 
 
Opracowanie ćwiczenia: 
 

 Wykonaj sprawozdanie zawierające schematy łączeniowe (ideowe i montażowe), tabele 
z przeprowadzonych sprawdzeń połączeń oraz wnioski i spostrzeżenia wynikające z tabel, 
dla wszystkich zrealizowanych przykładów. 

 Jak wpływa uruchomienie usługi ICS na łączność komputera klienckiego? 


