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Čo je to počítačová sieť? 
 spojenie dvoch a viacerých počítačov tak, aby boli schopné 

vzájomnej komunikácie 

 

 systém navzájom prepojených počítačov, medzi ktorými 
možno prenášať informácie 

 

 súhrn počítačov a iných zariadení, ktoré navzájom 
komunikujú 
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Počítačové siete možno deliť podľa: 
 

a) rozlohy 

 

b) typu počítačov zapojených do siete  

 

c) topológií 
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a) Rozdelenie sietí podľa rozlohy 
 PAN – Personal Area Network - “stolové” siete, rýchlosti medzi 100 

kbps až 100 Mbps, Bluetooth, IrDA, USB, FireWire, ... 
 
 

 LAN – Local Area Network - siete malého rozsahu, spravidla v rámci 
budovy, rýchlosti cca medzi 10 Mbps až 1 Gbps, ethernet, intranet... 
 

 
 MAN – Metropolitan Area Network - menšie geografické územia, 

napríklad mesto, rýchlosti medzi 100 kbps až 2 Gbps... 
 

 
 WAN – Wide Area Network - siete veľkej geografickej rozlohy, rýchlosti 

medzi 100 kbps až 4 Gbps, kombinácia LAN a MAN sietí... 
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Lokálne siete ďalej delíme... 
 Siete typu CLIENT – SERVER – jeden počítač /najvýkonnejší/ slúži ako 

server, ostatné slúžia ako pracovné stanice... 

 

 Siete typu PEER-TO-PEER – všetky počítače zapojené do siete sú si 
rovné, môžu pracovať súčasne ako pracovné stanice i ako server... 

Pracovné stanice /workstation/ - 
počítače s ktorými pracuje 

bežný užívateľ. 

 

Server /obslužná stanica/ - 
počítač, ktorý poskytuje 

ostatným do siete 
zapojeným počítačom svoje 
služby a zabezpečuje chod 

siete. 
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Server môže byť špecializovaný... 
 Súborový /file/ server – poskytuje pracovným staniciam svoje pevné 

disky 
 

 Tlačový /print/ server – poskytuje pracovným staniciam tlačiarne 
 

 Poštový /mail/ server – sprostredkováva služby elektronickej pošty 
 

 Databázový server – umožňuje zdieľať údaje v spoločnej databáze. 
  
 Web server – poskytuje www stránky 
 
 Autentizačný server – server na prihlasovanie 
 
 Informačný server 
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Užívatelia siete: 
 

 Supervisor – má neobmedzené práva... 

 

 Operátori siete – špeciálne právomoci, napr. obsluha 
tlačových front... 

 

 Bežní užívatelia – majú len také práva, aké im pridelí 
supervisor... 
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b) Rozdelenie sietí podľa typu počítačov 
 

 Homogénne – ak sú všetky počítače rovnakého typu 

 

 

 

 Heterogénne – prepojenie počítačov rôzneho druhu s 

rôznymi operačnými systémami 
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c) Rozdelenie sietí podľa topológií 
 

 Zbernicová 

 Hviezdicová 

 Kruhová 

 Stromová 

 Kombinovaná 
Topológia je geografická 

štruktúra, podľa ktorej sú 

prepojené jednotlivé uzly v sieti 

(označuje vzájomné 

usporiadanie zariadení v sieti). 
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Zbernica... 
- prenosové médium je spoločné, dáta sa šíria ku všetkým 

staniciam 
 
 
 

 

 

 

 výhody: relatívna jednoduchosť 

 nevýhody: poškodenie zbernicového kábla znefunkční celú sieť 
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Hviezda...  

 

 každá stanica je spojená vlastným nezdieľaným vedením s 
centrálnym bodom, ktorý je zodpovedný za distribúciu dát 

 

 

 

 

 

 výhody: sieť nie je citlivá na poškodenie kábla medzi centrálnym 
bodom a stanicou, možnosť riadenia toku dát medzi stanicami 

 nevýhody: potreba samostatného prepojovacieho kábla pre 
každú stanicu, porucha centrálneho bodu znefunkční celú sieť 
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Kruh... 
 stanice sú medzi sebou prepojené do kruhu 

 dáta sa pohybujú medzi stanicami v jednom definovanom smere 

 

 

 

 

 

 

 výhody: predpovedateľnosť oneskorení v sieti, lepšia priepustnosť 
pri veľkom počte staníc 

 nevýhody: pri malej záťaži spravidla menej výkonná než iná 
topológia, citlivá na prerušenie kábla 
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Strom... 
 je podobná hviezdicovej a je usporiadaná 

hierarchicky... 
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Kombinovaná... 
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Základné prvky siete 
Aktívne komponenty: 

 zabezpečujú prenos signálu a zároveň ho zosilňujú, 
modifikujú alebo dodatočne spracúvajú... 

 

 

 

 

Pasívne komponenty: 

 komponenty, ktoré zabezpečujú prenos signálu, ale 
neumožňujú jeho modifikáciu... 
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Aktívne komponenty 
 transceiver (prevodník) - umožňuje spojenie dvoch sietí rovnakého typu, ktoré používajú rôzne médium 

 

 repeater (opakovač) - zosilňuje prijatý signál a odosiela ho bezo zmeny ďalším portom 
 

 hub (rozbočovač) -  prepája viacero počítačov medzi sebou, signál je vždy šírený ku všetkým staniciam 

 

 switch (prepínač) - prepája viac počítačov alebo častí siete medzi sebou. Switch vyšle prenášaný rámec do toho 
portu, ku ktorému je pripojený adresát rámca. Riadi sa fyzickými (MAC) adresami staníc. 

 

 NIC –Network Interface Card – sieťová karta, je komponentom počítača, ktorý umožňuje pripojiť sa k počítačovej 
sieti 

 

 Bridge (most) – prepája dve časti siete, medzi týmito dvoma časťami siete prepúšťa len tie rámce, ktorých 
odosielateľ je v jednej časti a príjemca v druhej 

 

 Router (smerovač) - prepája viaceré siete a usmerňuje tok dát medzi nimi tak, aby sa každý paket dostal k svojmu 
príjemcovi. Riadi sa logickými adresami staníc. 

 

 modulátor – demodulátor (modem) - mení jeden druh signálu na iný. 
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Pasívne komponenty 
 Káble 

 koaxiálne káble (centrálny vodič, izolácia,  

opletenie, izolačný plášť) 

 krútené dvojlinky 

 telefónne káble 

 optické káble (sklenené vlákno, izolácia) 

 

 Konektory a spojovacie prvky 

 BNC konektor (koaxiálne káble) 

 RJ 45 (krútené dvojlinky) 
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Prenosové médiá 
 Prenosové médium: materiál alebo prostredie, ktorým sa 

prenášajú dáta 
 

 Najbežnejšie médiá: 

 Metalické – kovové 

 Optické 

 Bezdrôtové 
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Metalické prenosové médiá 
 

 Všetky druhy kovovej – spravidla medenej – kabeláže 

 Dva základné typy metalickej kabeláže: 

 Koaxiálna kabeláž 

 

 

 

 TP (Twisted Pair) kabeláž 

 

19 



Optické médiá 
 Prenos svetla skleným (výnimočne plastovým) vláknom 

 
 
 
 

 Štruktúra 
 jadro (core) 
 plášť (cladding) 
 obal (buffer) 

 

 Výhody: prakticky necitlivé na elektromagentické ruešnie zvonku, 
samé nespôsobujú žiadne rušenie, nemajú presluchy, vhodné pre 
vonkajšie použitie 

 Nevýhody: technická náročnosť osadzovania a údržby konektorov, 
spájania kábov, citlivosť na ohyby 
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Ďakujem za pozornosť... 
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