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Przygotowanie 

urządzeń 
peryferyjnych 

do pracy
Funkcjonalność komputera klasy PC zwiększają urządzenia peryferyjne — najczęściej 
drukarki, skanery, kamery internetowe, zewnętrzne napędy itp.

Instalowanie współczesnych urządzeń peryferyjnych nie sprawia problemów. Zwykle są 
to komponenty współpracujące z magistralą USB lub IEEE 1394. Nowoczesne interfejsy 
szeregowe pozwalają na podłączanie urządzeń w czasie pracy komputera (mechanizm 
Hot Swap), a mechanizm Plug and Play automatycznie wykrywa nowy sprzęt i instaluje 
odpowiednie sterowniki.

Często się zdarza, że po podłączeniu urządzenia peryferyjnego system operacyjny au-
tomatycznie odnajduje oprogramowanie w swojej bazie sterowników — bez potrzeby 
instalowania ich z dołączonej płyty. Po takiej instalacji nowe urządzenie będzie funk-
cjonowało, jednak zaawansowane funkcje mogą być niedostępne. Generalnie zawsze 
należy instalować oprogramowanie dostarczone przez producenta lub pobrać jego 
najnowszą wersję ze strony internetowej. 

13.1. Podłączenie urządzeń peryferyjnych 
do komputera osobistego
Jeżeli urządzenie peryferyjne ma współpracować z komputerem osobistym, musi zostać 
podłączone do określonego interfejsu (portu). Następnie należy zainstalować sterowniki 
oprogramowania i ostatecznie (jeśli jest taka potrzeba) skonfigurować sprzęt.

E12TEI_12-14.indd   21 2012-07-27   15:12:57



Rozdział 13 t Przygotowanie urządzeń peryferyjnych do pracy

22

13.1.1. Drukarka
Współczesne drukarki mogą być wyposażone w gniazdo USB B, złącze Centronix, 
a urządzenia przystosowane do pełnienia roli drukarki sieciowej — w gniazdo RJ-45 
(rysunek 13.1) lub interfejs Wi-Fi.

Rysunek 13.1.  
Złącza drukarki 
laserowej

W zestawie instalacyjnym znajdują się najczęściej: drukarka, kabel zasilający (zasi-
lacz), pojemnik z medium drukującym, płyta z oprogramowaniem, dokumentacja. 

Kabel łączący drukarkę z komputerem trzeba dokupić oddzielnie. Najczęściej będzie to 
okablowanie USB AB, rzadziej DB-25/Centronix (port LPT). Drukarki przystosowane do 
pracy w sieci LAN będą potrzebowały okablowania UTP ze złączami RJ-45.

UWAGA

Instalację drukarki powinno się zacząć od przestudiowania instrukcji obsługi. Oprócz 
instrukcji w pełnej wersji producenci często dołączają ulotkę obrazującą szybki montaż.

USB
Drukarki niepełniące funkcji urządzeń sieciowych należy podłączać z wykorzystaniem 
interfejsu, złączy i okablowania USB. Magistrala USB daje możliwość podłączenia 
urządzeń w czasie pracy komputera (Hot Swap), wykorzystuje tanie okablowanie oraz 
zapewnia dużą wydajność (USB 2.0 lub nowsze).

Złącze B okablowania USB AB należy podłączyć do gniazda USB B w drukarce (rysunek 
13.2), a wtyczkę A — do gniazda USB A komputera PC. 

Rysunek 13.2. 
Podłączenie 
okablowania 
USB AB do drukarki 
i komputera PC
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Port LPT
Podczas podłączania drukarki do portu LPT urządzenia powinny być wyłączone (port 
może ulec uszkodzeniu, gdy urządzania działają) — port równoległy nie obsługuje 
standardu Hot Swap. 

Złącze Centronix należy podłączyć do drukarki i zacisnąć druciane zatrzaski w kształ-
cie rombów. Wtyczkę DB-25 montujemy w gnieździe portu równoległego komputera 
(rysunek 13.3) i zabezpieczamy, dokręcając śrubki.

Rysunek 13.3. 
Podłączenie drukarki do 
portu LPT na pomocą 
kabla Centronix/DB-25

Złącze RJ-45
Drukarka mająca złącze RJ-45 — w zależności od funkcji, jakie ma pełnić — może 
zostać podłączona do infrastruktury sieciowej, np. do przełącznika sieciowego, lub 
bezpośrednio do karty sieciowej komputera osobistego (w trybie Hot Swap) bez potrze-
by wyłączania urządzeń. Fizyczne podłączenie ogranicza się do zamontowania kabla 
sieciowego UTP ze złączką RJ-45 w gnieździe drukarki (rysunek 13.4).

Rysunek 13.4. 
Podłączenie drukarki do 
sieci z wykorzystaniem 
kabla UTP
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