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 Co je to počítačová síť?
 Kde se využívají počítačové sítě?

 Máte síť doma? Proč?

 Výhody počítačových sítí
 Co to jsou uzly?



 Proč se s nimi seznamovat?

 Pokud budu sítě vytvářet

 Pokud budu sítě měnit

 Pokud budu zodpovědný za financování

 Pokud budu zodpovědný za technickou stránku 
firmy

 I pokud budu chtít jen vylepšit svou domácí síť

 Stojí za to vědět, jaké mám možnosti



Nápady?



 Základní dělení je dle
 rozlehlosti

 počtu řídících počítačů

 topologie

 rychlosti přenosu

 přenosového média

 přístupových metod

 druhu provozu

 a další



 Nápady na dělení?



 Nápady na dělení?
 Dle rozlehlosti dělíme sítě na:

 LAN (local area network)

 MAN (metropolitan area network)

 WAN (wide area network) pozor WIDE ne WORLD

 LAN a WAN jsou podstatné, MAN je trošku 
mimo

 Jak poznám, která je která?



 Jak poznám, která je která?
 Základními kritérii jsou:

 rozlehlost

 druhy uzlů a spojení

 způsob využití

 Zkusme vysvětlit...



 rozlehlost
 Sledujeme vzdálenost mezi uzly

 u LAN maxiálně stovky metrů

 u WAN i tisíce kilometrů

 Docela sporné kritérium, které může mít 
spoustu vyjímek



 Druhy uzlů a spojení

 pokud uzly i spojení mezi nimi vlastní (a platí) 
jeden subjekt – mluvíme o LAN síti

 pokud uzly vlastní někdo jiný (podnik) a spojení 
někdo jiný (např. telekomunikační operátor) –
bude to WAN síť

 Jasné a jednoznačné kritérium



 Způsob využití

 LAN sítě slouží hlavně ke sdílení (dat, 
informací, hardware)

 WAN sítě slouží hlavně ke komunikaci

 Pěkné kritériu, ale není černobílé 
(komunikovat můžete i s mamkou v kuchyni X 
znám chlápka, který „běžně“ tiskne na 800Km 
vzdálené tiskárně)

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?



 Nápady na dělení?
 Podle počtu řídících počítačů dělíme sítě na:

 sítě typu peer-to-peer

 sítě typu klient – server

 Pokusí se někdo vysvětlit?



 Sítě peer-to-peer

 všechny počítače jsou na „stejné“ úrovni

 můžu nasdílet všechna data, hardware mezi 
počítači

 zřízení této sítě nestojí nic navíc (kabel a síťovou 
kartu potřebuji vždy)

 náklady na správu jsou však při více počítačích 
neúnosné

 Používá se opravdu jen u „pár“ počítačů



 Sítě klient – server

 existuje centrální počítač – server, který slouží 
(serve) ostatním

 další počítače nemusí být ani plnohodnotné 
(stačí terminály)

 jsou počáteční náklady na server

 ale správa počítačů je potom mnohem jednodušší

 V rozlehlejších (i LAN) jediné rozumné řešení

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?

 BTW česky topologie = místopis



 Nápady na dělení?
 Topologie popisuje členění sítě

 jakým způsobem jsou propojeny uzly

 jakým způsobem probíhá komunikace

 Jedno z nejdůležitějších kritérií dělení 
počítačových sítí

 Věděl by (zkusil by) někdo nějaké?



 Dělení de topologie sítě

 sběrnicová

 hvězdicová

▪ stromová

 kruhová

 páteřní – předem řekněme, že páteřní se vymyká 
předchozím – je to vzájemné propojení LAN sítí 
(které mohou mít různé topologie)





 všechny uzly jsou připojeny k jednomu 
přenosovému médiu

 na konci jsou opory (terminátory)

 nízké náklady na stavbu (žádné aktivní prvky)

 najednou nemůže vysílat více uzlů

 výpadek jednoho uzlu neovlivní ostatní

 přerušení kabeláže způsobí výpadek celé sítě





 veškerá komunikace probíhá přes centrální 
prvek

 může to být server, hub, switch apod. (náklady)

 výpadek stanice nezpůsobí kolaps sítě

 výpadek centrálního uzlu způsobí kolaps sítě

 přerušení kabeláže nezpůsobí výpadek celé sítě

 může komunikovat více stanic zároveň (záleží na 
centrálním prvku)

 snadno rozšiřitelná



 vzájemně propojené hvězdicové (časté)





 všechny uzly jsou propojeny s ostatními v 
kruhu

 neexistuje žádný krajní 

 vysílání se řídí předáváním „tokenu“

 kolaps jednoho uzlu (nebo kabeláže) způsobí kolaps 
celé sítě

 i proto není často využívána



 MAN, WAN, ale i větší LAN sítě jsou 
samozřejmě propojeny páteřní síti

 v LAN sítích se dnes běžně používá 
hvězdicová technologie

 při dnešních cenách centrálních prvků nemá cenu 
uvažovat nad jinou

 pro propojení (domácí) LAN sítě a (internetu) 
WAN sítě se používá router

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?

 No tady spíše….co známe?



 Silně individuální, záleží na přenosových 
cestách

 „běžná rychlost“ (maximální, negarantovaná)

 100 Mb/s v LAN sítích

 1-5 Mb/s v WAN sítích

 Uvědomte si, že rychlost se udává v bitech za 
sekundu (b), velikost běžně v bajtech (B)=8b

 Takže při rychlosti 1Mb/s se soubor o velikosti 
1MB přenese za 8s (ideálně)

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?



 Nápady na dělení?
 Základní dělení je na:
 drátový přenos

 bezdrátový přenos
 Zjednodušeně je možno říct, že drátový 

přenos v praxi dosahuje vyšších rychlostí, je 
stabilnější, ale problémem je nutnost 
instalace rozvodů

 S rozvojem mobilů nabírá vrchu přenos 
bezdrátový



 Drátový přenos:

 koaxiální kabel (podobný jako u antény), dnes se s 
nim asi nesetkáte – konektor BNC

 kroucená dvojlinka – všude kolem nás – konektor 
RJ45 – podobný jako telefonní

 telefonní linka – ISDN, ADSL

 optická vlákna – přenos „světelným paprskem“ = 
stabilita, rychlost, ale ještě drahé

 elektrickým vedením



 Bezdrátový přenos:

 mobilní telefony – GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA

 WiFi – asi nejznámější „domácí bezdrát“, v ČR 
nejen domácí

 WiMax – (snad) náhrada WiFi

 rádiové vlny, satelit – profesionálnější možnost 
připojení pro WAN linky

 infračervené, laserové paprsky, bluetooth – spíše 
specialitky

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?

 Je to o způsobu povolení přenosu dat v síti

 Zkuste si přestavit: „Chci od vás získat odpověď 
na otázku, jaké mám možnosti?“



 Existují sítě s 

 náhodným přístupem – každý vysílá, kdy chce –
když náhodu vysílají dva uzly v tentýž okamžik –
data se „srazí“, „zmizí“ a musí se vysílat znovu

 předem určeným přístupem – je pevně dámo, kdy 
může uzel vysílat informace

 token ring (token pasing) – existuje token (právo 
vysílaní), které si počítače předávají „pešek“

 Co bude asi nejčastější?



 Možná překvapivě je to náhodný přístup
 Možnost „sražení se“ je velmi malá
 Vynahradí to rychlost, nemusí se čekat na ty, 

kteří „nemají co říct“, ale jsou na řadě

 token ring se využívá prakticky jen v 
kruhových sítích

zpět na kritéria pro dělení 



 Nápady na dělení?

 Jak se spojíte s kamarádem?



 Druh provozu nám určuje, jakými směry se 
mohou data přenášet

 simplexní – přenos dat jen jedním směrem –
slyšeli jste o televizi?

 poloduplexní – přenos dat oběma směry, ale 
ne současně – slyšeli jste o vysílačce?

 duplexní – přenos dat oběma směry najednou 
– slyšeli jste o intenetu?

 Vymyslíte vlastní příklad?



 Tak třeba

 simplexní = rádio

 poloduplexní = SMS (prakticky, ne technicky)

 duplexní = internet – ano v počítačových sítích 
máme duplexní přenos ;-)

 ale pozor, ne vždy je  „plně duplexní“ – často 
se setkáváte s tím, že maximální rychlost 
jedním směrem je jiná, než druhým, někdy to 
omezuje poskytovatel, ale někdy technika

zpět na kritéria pro dělení 



 Nějaké nápady, jak dále by se daly dělit sítě?
 Je jich spousta:

 některé jsou silně specifické

 některé jsou použitelné jen někdy

 prakticky vždy si můžete vymyslet vlastní děleni



 Další dělení můžeme použít, podle použitého 
hardware, nebo software

 Často se používá dělení na dočasný X trvalý 
spoj (v minulosti podstatné dělení)

 Dělení podle použitých přenosových 
protokolů – neexistuje jen internet (a jeho 
protokoly)

zpět na kritéria pro dělení 



 Existuje mnoho různých počítačových sítí a z 
toho vyplývají jejich různé vlastnosti

 Určitě se setkáváte s dělení sítí dle

 rozlehlost

 rychlosti

 počtu řídících počítačů

 Minimálně ještě topologie je velmi důležitá

zpět na kritéria pro dělení 



 pokuste se zařadit internet do všech výše 
uvedených kategorií

 pokuste se o totéž u školní počítačové sítě
 připravte se na diskusi k problémům a 

nejednoznačnostem v zařazování

zpět na kritéria pro dělení 



 Zdroj obrázku – www.openclipart.org

 Jiří Peterka – výborný zdroj informací o sítích
 Počítačové sítě na Wikipedii
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