
Systemy operacyjne i sieci komputerowe 

 
Systemy operacyjne:  
Aby można było pracować na komputerze, trzeba na nim zainstalować system operacyjny.  
Kiedy włączamy komputer, realizowane są najpierw procedury zapisane w trwałej pamięci 
komputera, tzw. biosie. Obejmują one sprawdzenie poprawności działania elementów komputera, 
ich rozruch i zainicjowanie pracy systemu operacyjnego, który jest niezbędny do działania aplikacji 
użytkowych. 
Uruchomiony system operacyjny: 
- zarządza pracą sprzętu komputerowego,  
- uruchamia, nadzoruje i kończy procesy aplikacji, 
- przydziela aplikacjom potrzebną ilość pamięci i zwolnienia obszary pamięci dłużej nieużywanych, 
- sygnalizuje błędy. 
W prywatnym użytkowaniu najczęściej wykorzystywane są systemy Linux, Windows lub macOS. 
Z wymienionych powyżej, Linux jest otwartym oprogramowaniem, a ponieważ na jego podstawie 
powstał Android, to również jest to najpopularniejszy system na świecie. 
Linux posiada nakładkę, która umożliwia pracę z okienkami, jak w Windowsie, ale bardziej 
zaawansowani użytkownicy korzystają  z konsoli. W niej wprowadza się polecenia. 
 
Jest wiele czynności, które można wykonać dzięki systemowi operacyjnemu, między innymi po to, 
aby przygotować sobie własne środowisko pracy. W osobnym kursie przedstawiam przydatne 
polecenia, które stosuje się w systemie linux w celu jego konfiguracji. 
 

W tym obszarze zaprezentuję tylko niektóre czynności, które można wykonać w systemie Windows. 
(bardziej zaawansowane też udostępniam w postaci osobnego kursu): 
- uruchamianie zainstalowanych aplikacji; 
- zamykanie programów (do tego celu przydaje się również możliwość uruchomienia menadżera 
zadań za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del); 
- zmiana rozdzielczości i częstotliwości wyświetlania ekranu; 
- personalizacja pulpitu; 
- tworzenie skrótów na pulpicie i ich sortowanie; 
- wylogowanie i przejście w stan hibernacji komputera; 
- tworzenie paska szybkiego uruchamiania; 
- ukrywanie plików systemowych lub rozszerzeń znanych typów plików; 
- zmiana rozmiarów otwartego okna; 
- wykorzystywanie narzędzi panelu sterowania; 
 - dodawanie i usuwanie programów; 

 - zmiana ustawień myszy, ekranu czy klawiatury; 
- defragmentacja dysków; 
- zapisywanie danych w notatniku; 
- rejestrowanie dźwięku. 
- odczytywanie danych o sprzęcie w komputerze (msinfo32). 
- odczytywanie podstawowych informacji o nośnikach danych i korzystanie z ich zasobów. 
- wykorzystanie eksploratora do poznania i tworzenia struktury plików i folderów na komputerze. 
- kopiowanie, kasowanie i wklejanie plików i folderów. 

- odnajdywanie plików i folderów. 
Aplikacje użytkowe oraz system operacyjny są zapisane na trwałych nośnikach informacji: 
najczęściej na dysku twardym.  
 
Przechowywane na dysku dane można porządkować w specjalnie do tego celu utworzonych 
folderach. Ich strukturę łatwo zauważyć w eksploratorze. Folder utworzony wewnątrz innego folderu 
jest w stosunku do niego podrzędny, ale sam może być nadrzędny w stosunku do innych folderów 
utworzonych w jego wnętrzu. 
Do każdego folderu czy pliku prowadzi określona ścieżka dostępu. Ukośna kreska w zapisie 
symbolizuje kolejne podrzędne poziomy folderów, np. D://Dokumenty/Pisma/Urzedowe/Skarbowy. 
Foldery można tworzyć  wykorzystując menu kontekstowe, które rozwinie się po kliknięciu prawym 
przyciskiem myszki na wolnej przestrzeni pulpitu lub okna eksploratora.  
Istnieje też możliwość kliknięcia prawym klawiszem myszki na przycisku Start, a następnie wybraniu 
opcji: Nowy folder. 

Aby wykonane przez użytkownika pliki nie zapisywały się do folderu Moje dokumenty, ale do innego 
wybranego, należy na ikonce Moje dokumenty kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję 
Właściwości i zmienić folder docelowy. 



Należy jednak pamiętać, że w programach bardziej złożonych, takich jak np. Word istnieje 

możliwość odrębnego ustawienia katalogu, do którego mają być zapisywane pliki. 
Korzystając z komputera, często istnieje potrzeba odnalezienia danego pliku czy folderu. W tym celu 
należy znać ścieżkę dostępu, czyli ciąg kolejno zagnieżdżających się folderów albo skorzystać z 
narzędzia wyszukiwania. 
By zmodyfikować strukturę folderów albo przenieść zapisane w nich pliki, wykonuje się operacje: 
kopiowanie, wklejanie, przenoszenie, usuwanie. Te czynności można wykonać za pomocą klawiszy 
skrótu: Ctrl+C,Ctrl+V, Ctrl+X, Del. 
Częste zmiany lokalizacji plików, ich zapisywanie i usuwanie, doprowadzają do fragmentacji danych 
na dysku. Dostęp do nich jest spowolniony. Można temu zapobiec, regularnie defragmentując dysk. 
Po wybraniu właściwości dysku lokalnego, w zakładce Narzędzia można wybrać opcję 
defragmentacji. 
Pożyteczną cechą systemu operacyjnego jest też możliwość tworzenia profilu użytkownika. Profil ten 
tworzy się w panelu sterowania, w opcji Użytkownicy (Konta użytkowników). Można ustanowić 
nowego użytkownika, dobierając jego nazwę, hasło, i sposób dostępu (administrator, z 
ograniczeniami).  
 
Dane są złożone z plików, gdzie są kodowane w sposób binarny. Nazwa ta pochodzi od systemu 
binarnego (dwójkowego), zrozumiałego dla elektrycznych urządzeń komputera. 
Najmniejszą jednostką informacji jest bit, który może przyjmować postać:  
- 0 (kiedy prąd nie płynie), 
- 1 (kiedy prąd przepływa przez urządzenie). 
Dwa bity podwajają liczbę możliwych do utworzenia symboli (00, 10, 01, 11). Bity można łączyć w 

dowolną ilość, ale standardowa grupa 8 bitów tworzy większą jednostkę w informatyce, zwaną 
bajtem. 
W informatyce stosuje się więc system binarny, a człowiek jest przyzwyczajony do dziesiętnego. 
Oba systemy są pozycyjne, czyli jest pozycja jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd. W systemie 
binarnym odpowiednio pozycja jedności, dwójek, czwórek, ósemek itd. 
Podstawą w systemie dziesiętnym jest 10, a w binarnym 2. Natomiast potęga świadczy o pozycji. 
Np.: 
- w systemie dziesiętnym 1001 = 1*100+0*101+0*102+1*103, podstawą systemu jest 10; 
- w systemie dwójkowym 1001 = 1*20+0*21+0*22+1*23; podstawą systemu jest 2. 
Kolejne większe jednostki oparte na systemie dziesiętnym (np. gram, kilogram, tona) są ustalone co 
trzy pozycje w zapisie liczby, a zatem 103, 106, 109 itd. W systemie binarnym - co dziesięć, czyli: 
210, 220, 230 itd. 
Łatwo obliczyć, że 210 = 1024, a zatem 1 kilobajt (kB) to 1024 bajty, a 1 megabajt (MB) to 1024 
kilobajty, ale 1 MB to 1024 bajty * 1024 bajty, czyli: 1048576 bajtów. 

 
 
Sieci: 
Potrzeba łączenia komputerów bierze się często z chęci wykorzystania jednej dostępnej drukarki lub 
przesyłania plików do innej osoby, bez konieczności zapisywania ich na zewnętrzny nośnik pamięci i 
przemierzania kilku lub kilkunastu metrów w szkole czy w zakładzie pracy w celu jej doręczenia. 
Sieć jest systemem wzajemnych powiązań stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych i innych 
urządzeń. Mogą to być urządzenia w różny sposób skonfigurowane, ważne jest jedynie to, by 

porozumiewały się tym samym językiem, czyli za pomocą protokołu. Jest to formalny zapis zbioru 
reguł i konwencji zarządzających sposobem wymiany informacji. Jest to wspólny język zrozumiały 
przez wszystkie urządzenia sieci. 
Przykładowe sieci: LAN, WAN, MAN, NAN, NFC, Nanoscale. 
Internet to globalna sieć wykorzystująca IP. 
Elementy sprzętowe: nośniki transmisji, urządzenia dostępu do nośnika (karty sieciowe – pakują 
ramki), urządzenia wzmacniające (przełączniki, routery, mosty, koncentratory, punkty dostępowe). 
Elementy programowe: protokoły komunikacyjne (sieciowe), oprogramowanie  komunikacyjne 
(telnet, www), programy poziomu sprzętowego (sterowniki). 
Ramki to porcje przesyłanych danych, mają ogranicznik, adres nadawcy, odbiorcy, dane i 
ogranicznik końca. 
Technologie sieciowe: Ethernet, FDDI, 802.11n, wstawienie do ramki – kapsułkowanie. 
Topologia fizyczna (połączenie komputerów): gwiazdy, magistrali. 
Topologie logiczne – jak ramka wędruje, np. jeśli bezpośrednio od źródła do celu, to też gwiazdy, ale 

też magistrali i pierścienia. 
Obudowa pakietów 
Przeglądarka tworzy komunikat (HTTP) –dane utworzone w warstwie aplikacji i pzesłane do 
warstwy transportu, do niego jest dodawany nagłówek (tworzony przez oprogramowanie 



implementujące protokół TCP) zawierający port docelowy (80) i port źródłowy – to już jest segment 

TCP (porcja utworzona przez oprogramowanie implementujące protokół UDP to datagram UDP), i 
później do niego jest dodawany nagłówek IP (wtedy to już jest pakiet, datagram IP), do pakietu 
jest dodawany nagłówek zawierający adres MAC (powstaje ramka na poziomie dostępu do sieci). 
Jest to MAC komputera wysyłającego i przyjmującego, niekoniecznie źródłowego i docelowego 
(uczestnicy skoku). 
Adres docelowy jest na ogół nieznany i do poznania wykorzystuje się ARP (Address Resolution 
Protocol- protokół rozpoznawania adresu fizycznego). 
Wysyłana jest ramka ARP Request z adresem rozgłoszeniowym (z samych jedynek). Odpowiedź to 
ARP Replay. 
Jeśli trasa jest przez router, to wyjmuje on nagłówek z IP i ponownie konstruuje kolejny skok z 
nową ramką 
 
OSI – model warstwowy sieci:  
- fizyczna - określa sposób połączenia,  
- łącza danych - grupowanie bitów w ramki, 
- sieci – komunikacja między komputerami przedzielonymi routerami,  
- transportu – kontrola błędów i przepływu danych za pomocą protokołów TCP i UDP,  
- sesji – zarządzanie przebiegiem komunikacji,  
- prezentacji – kompresja, kodowanie i translacja, szyfrowanie,  
- aplikacji – obsługa oprogramowania do zarządzania siecią. 
 
Sieć jest oparta na odpowiednich protokołach sieciowych określających sposób wymiany danych 

w sieci. Można wyróżnić następujące protokoły: 
- protokoły warstwy fizycznej: Ethernet, Token Ring; 
- protokoły warstwy sieciowej: protokół internetowy (IP) będący częścią zestawu protokołów TCP/IP 
- protokoły warstwy transportu: protokół sterowania transmisją w sieci (TCP/IP) 
- protokoły warstwy aplikacyjnej: np. protokół przesyłania plików (FTP), prosty protokół przysłania 
poczty (SMTP), protokół przesyłania hipertekstu (HTTP). 
- protokół DNS tłumaczący nazwy domenowe hostów na adresy IP.  
- protokół Telnet umożliwiający zdalny dostęp do innego komputera pracującego w sieci.  
 
Router to komputer, ktorego zadaniem jest kierowanie datagramów w sieci Internet. 
 
Sieć LAN (Local Area Network) łączy stacje robocze, peryferia, terminale i inne urządzenia. Dzięki 
niej jest możliwe wykorzystanie np. takich zasobów, jak pliki i drukarki. Charakteryzuje się ona dużą 
szybkością i niskim poziomem błędów, pracuje na względnie małych obszarach (do kilku 

kilometrów).  
W sieci lokalnej przeznacza się często na serwer komputer o największej mocy obliczeniowej, który 
świadczy usługi pozostałym komputerom, tzw. stacjom roboczym. Architektura sieci tego typu nosi 
nazwę klient-serwer. 
Jeśli każda stacja robocza może oferować usługi innym komputerom, to jest to tzw. sieć 
równorzędna. 
Wyróżnia się następujące najczęściej stosowane fizyczne topologie LAN: 
- magistrali – szynowa (bus) – wszystkie stacje robocze w sieci dołączone są do jednego wspólnego 

medium sieciowego. Obydwa końce magistrali muszą być zakończone tzw. terminatorami, które 
uniemożliwiają odbicie sygnałów elektromagnetycznych poprzez ich pochłanianie. Sieć taka jest 
tania, gdyż wykorzystuje się krótkie długości mediów sieciowych, ale awaria jednego z odcinków 
medium powoduje awarię całej sieci. 
- pierścienia (ring) – stacje sieciowe podłączone są do okablowania tworzącego pierścień,  
- gwiazdy (star) – kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się 
koncentrator lub przełącznik, 
- mieszaną – stanowi połączenie sieci o różnych topologiach. 
 
IP czyli Internet Protocol jest unikatowym adresem każdej sieci LAN. Adresy IP umożliwiają 
przesyłanie danych w sieci internet do ich miejsca przeznaczenia. Są zapisywane w bitach, aby były 
zrozumiałe przez komputery. W schemacie komunikowania się dwóch komputerów używane są cyfry 
0 i 1, które oznaczają brak napięcia w obwodzie i istnienie napięcia w obwodzie. Jest to tzw. system 
binarny, zwany również dwójkowym, który bazuje na kolejnych potęgach liczby 20, 21, 22, 23, 24, i 

kolejnych.  
Komputer będący w sieci jest narażony na zagrożenie z zewnątrz, dlatego można różnicować poziom 
uprawnień dla użytkowników. Dostęp do takiego komputera jest możliwy po zalogowaniu się do 
systemu. Użytkownik może się logować po ustanowieniu konta użytkownika przez administratora. 



To administrator decyduje o poziomie uprawnień dla takiego użytkownika. Może się to wiązać z 

ograniczonym dostępem do określonych zasobów, ograniczeniem możliwości modyfikacji ustawień 
komputera,  różnicowaniem dostępu do zainstalowanych urządzeń i nośników danych, brakiem 
możliwości instalowania aplikacji i sterowników. 
Mając komputer podłączony do sieci, można udostępnić określone dane dla innych użytkowników. 
Ta funkcja jest zawsze możliwa jedynie dla administratora, dla pozostałych użytkowników, w 
zależności od uprawnień. Udostępniona może być również drukarka i dlatego w sieci można 
drukować ze wszystkich komputerów. 
 
 
Zasady adresacji: 3 typy adresów: jednostkowe (unicast), rozgłoszeniowe (broadcast), grupowe 
(multicast) 
identyfikator sieci i hosta, granica międy nimi wyznaczana jest przez maskę. 
Reguły IPv4 
- Identyfikator sieci ani hosta nie może się składać z samych jedynek. 
- Identyfikator sieci ani hosta nie może się składać z samych zer. 
- Identyfikator sieci i hosta nie mogą się powtarzać w złożonej sieci. 
- W pierwszym oktecie adresu (najbardziej znaczącym) nie może się znaleźć wartość 127 (jest ona 
zarezerwowana dla adresu tzw. pętli zwrotnej, czyli „samego siebie”). 
IP z samymi jedynkami to adres rozgłoszenia. 
 
Podział na klasy:   
Klasa A 1.0.0.0 – 126.255.255.255  - sieć pierwszy bajt 0  126 sieci i 224-2 hostów    

Klasa B 128.0.0.0 – 191.255.255.255 – sieć 2 bajty       10     (191-128+1)*256 i 216-2 
hostów    
Klasa C 192.0.0.0 – 223.255.255.255 – sieć 3 bajty       110  (223-192+1)*256*256 i 28-2 
hostów    
Klasa D 224.0.0.0 – 239.255.255.255                           1110  do transmisji grupowyych 
Klasa E 240.0.0.0 – 255.255.255.255                           11110  zarezerwowane 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 
128   64   32    16      8     4     2      1  
128  192  224  240  248  252  254  255 
 
Komputery, które mają takie same identyfikatory podsieci są lokalne tzn. są w tym samym 
segmencie sieci lokalnej (segment ten jest oddzielony routerem od innych segmentów). Jeśli choć na 
jednym bicie w ID podsieci jest różnica, komputery są względem siebie odległe (przedzielone 

przynajmniej jednym routerem). 
 
Zadanie 1: 145.217.123.7/20 Wyznacz ID sieci, adres IP sieci, adres pierwszego i ostatniego 
komputera i rozgłoszenia. 
145.217.123.7 -   145.217.01111011.00000111 
255.255.240.0 -  255.255.11110000.00000000     AND 
                               145.217.01110000.00000000 
Id sieci   145.217.112 

IP sieci    145.217.112.0 
skrajne hosty   145.217.112.1  - 145.217.15.254 
broadcast   145.217.15.255 
Zadanie 2: Sprawdź czy komputery 10.217.123.7/10 i 10.218.102.31/10 są lokalne czy odległe 
10.11011001.123.7 
10.11011010.102.31 są 
255.11000000.0.0     lokalne 
 
Zadanie 3: ID sieci 172.16.8.0 z maską 255.255.248.0 określ przykładowe adresy komputerów 
lokalnych 
Sieć    172.16.00001000.0        255.255.11111000.0 
np. 172.16.8.8, 172.16.10.10, 172.16.23.15 bo  172.16.00001111.15     255.255.11111000.0 
 
Sumaryzacja sieci:  

203.124.96.0/24, 203.124.97.0/24, 203.124.98.0/24, 203.124.99.0/24 
203.124.01100000.0 
203.124.01100001.0 
203.124.01100010.0 



203.124.01100011.0    Sumaryzacja: 203.124.96.0/22 

 
Łączenie komputerów ze sobą: 
Dwa komputery w sieci LAN można łączyć na  różne sposoby, np. połączenia „sztywne” 
(wykorzystujące media, takie jak koncentrator czy przełącznik (HUB/Switch) 
(koncentratora/przełącznika) i skrętki czy kable koncentryczne. 
Dwa komputery można zestawić tylko za pośrednictwem kabla, tzw. skrosowanej skrętki. Kabel 
można wykonać samemu, tylko trzeba odpowiednio połączyć styki w obu wtyczkach. Poniżej 
przedstawiam jak należy podłączyć kabelki do styków: 
  
Wtyczka 1: 
1. biało-zielony 
2. zielony 
3. biało-pomarańczowy 
4. niebieski 
5. biało-niebieski 
6. pomarańczowy 
7. biało-brązowy 
8. brązowy  

Wtyczka 2:  
1. biało-pomarańczowy 
2. pomarańczowy 
3. biało-zielony 
4. niebieski 
5. biało-niebieski 
6. zielony 
7. biało-brązowy 
8. brązowy 

  
Po poprawnym wpięciu  kabla do wtyczek, wkładamy je do gniazd kart sieciowych, konfigurujemy 
protokoły i udostępniamy wybrane foldery. Sieć powinna już działać z większą szybkością przesyłu 
niż po wi-fi. 

 
W przypadku większej ilości komputerów, dobrym rozwiązaniem jest przełącznik. 
Koncentrator, tak jak przełącznik posiada od kilku do kilkunastu portów, jednak zasadnicza różnica 
polega na tym że, koncentrator tylko wzmacnia i rozsyła sygnał do wszystkich stacji (nie tylko do 
odbiorcy) przez co powoduje zbędny ruch w sieci. Przełącznik natomiast wzmacnia, analizuje oraz co 
najważniejsze uczy się do którego portu podłączone są stacje i kieruje pakiety tylko do odpowiednich 
portów, przez co ogranicza ruch w sieci. 
Do łączenia komputerów za pośrednictwem koncentratora lub przełącznika stosuje się tzw. kabel 
prosty, czyli w obu wtyczkach kabelki są podłączone jednakowo. Dokładną jego budowę 
przedstawiam poniżej. 
  
Wtyczka 1: 
1. biało-zielony 
2. zielony 

3. biało-pomarańczowy 
4. niebieski 
5. biało-niebieski 
6. pomarańczowy 
7. biało-brązowy 
8. brązowy  

Wtyczka 2: 
1. biało-zielony 
2. zielony 

3. biało-pomarańczowy 
4. niebieski 
5. biało-niebieski 
6. pomarańczowy 
7. biało-brązowy 
8. brązowy 

  
Po poprawnym zrobieniu kabli jedną końcówkę wkładamy do koncentratora lub przełącznika a drugą 

do karty sieciowej w komputerze, następnie konfigurujemy protokoły według opisu w dziale 
konfiguracja, udostępniamy foldery i sieć powinna już działać. 
Gdy zabraknie nam wolnych portów w koncentratorze lub przełączniku należy dokupić koncentrator 
lub przełącznik z większą ilością portów lub połączyć kilka. 
 
Skrętka UTP 
Kabel lego typu jest zbudowany ze skręconych ze sobą par przewodów. Skręcanie ze splotem 1 zwój 
na 6-10 cm chroni transmisję przed interferencją otoczenia. Ten kabel stosuje się w sieciach 
informatycznych i telefonicznych. Skrętki  są podzielone wg kategorii, od 1 do 7 i różnią się m.in. 
ochroną przed zakłóceniami i szybkością przesyłu danych. W kategorii siódmej to już nawet do 100 
Gb/s. 
 
Zalety skrętki: 
- jest najtańszym medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych 

urządzeń),  
- wysoka prędkość transmisji,  
- łatwe diagnozowanie uszkodzeń,  
- łatwa instalacja,  



- odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer),  

- jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci.  
Wady skrętki: 
- niższa długość odcinka kabla niż w innych mediach stosowanych w Ethernecie,  
- mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej),  
- niska odporność na uszkodzenia mechaniczne – konieczne jest instalowanie specjalnych listew 
naściennych itp.  
 
Kabel koncentryczny 
Składa się z dwóch przewodów umieszczonych jeden wewnątrz drugiego, co zapewnia większą 
odporność na zakłócenia. Jeden z nich jest to drut lub linka miedziana znajdujący się w środku kabla 
a drugi jest to oplot. 
Zalety koncentryka: 
- ze względu na posiadaną ekranizację, jest mało wrażliwy na zakłócenia i szumy,  
- jest tańszy niż ekranowana skrętka,  
- posiada twardą osłonę, dzięki czemu jest bardziej odporny na uszkodzenia fizyczne.  
Wady koncentryka: 
- ograniczenie szybkości do 10Mbit,  
- niewygodny sposób instalacji (duże łącza, terminatory, łączki T, duża grubość i niewielka 
elastyczność kabla),  
- słaba skalowalność (problemy z dołączeniem nowego komputera),  
- niska odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia dużą część sieci),  
- trudności przy lokalizowaniu usterki.  

 
Światłowód 
Światłowód zbudowany jest z bufora, płaszcza, rdzenia i osi rdzenia. Jak sama nazwa wskazuje 
przewodzi on światło którego źródłem jest laser. Przewodzenie polega na odbijaniu się światła do 
rdzenia. Ponieważ prędkość światła jest bardzo duża dane mogą być przesyłana z  prędkością do 
1,5Gb/s. 
Zalety światłowodu: 
- zdolność przesyłania danych na duże odległości  
- obojętność na zakłócenia elektromagnetyczne  
- duża niezawodność  
- praktycznie niemożliwe do podsłuchania  
Wady światłowodu: 
- koszty okablowania  
- trudna instalacja  


