Počítačové siete – hardvérové zariadenia
Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované
prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných
pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení.
Počítačové siete delíme:
 podľa rozlohy
 podľa funkcie v sieti
 podľa fyzickej topológie
 podľa logickej topológie
 podľa technológie
 podľa použitého prenosového média

Sieťový hardvér zabezpečuje funkcie počítačovej siete. Hardvér zahŕňa všetky
prostriedky siete, kde patria najmä:
 sieťové karty a adaptéry (sieťová karta, Wi-Fi adaptér, adaptér Bluetooth,...)
 rozbočovače (hub)
 prepínače (switch)
 smerovače (router)
 modemy (modulátory a demodulátory)
 WAP (bezdrôtové prístupové body)
 opakovace (repeater)
 sieťové mosty (bridge)
 brány (gateway)
 bezpečnostné zábrany (firewall)

technické



Sieťová karta, (LAN karta, sieťový adaptér, NIC) je rozširujúci modul počítača, ktorý
zabezpečuje komunikáciu s ďalšími zariadeniami siete. Do sieťového média vysiela údaje
podľa príkazov procesora, alebo zo sieťového média prijíma správy a odovzdáva ich
procesoru na spracovanie. Každá karta má jedinečnú MAC adresu na jednoznačnú
identifikáciu karty v sieti. Najčastejšie je integrovaná na matičnej doske, prípadne ako PCI
karta. Adaptéry sa väčšinou pripájajú cez USB a sú ľahko prenosné medzi PC. V súčasnosti
už každý notebook má zabudovaný Wi-Fi a často aj Bluetooth adaptér.



HUB (rozbočovač) slúži ako centrum počítačovej siete. Pripája všetky zariadenia v
počítačovej sieti a pracuje s dátami usporiadanými do frames (dátových rámcov). Prijaté
rámce zosilní a pošle prostredníctvom kabeláže na port cieľového počítača. Každý dátový
rámec je určený pre konkrétny počítač v sieti. Keďže HUB nevie, na ktorý port má daný
dátový rámec poslať, rozpošle ho na všetky porty, tento typ komunikácie sa nazýva
broadcasting. Takto síce HUB zabezpečí, že rámec sa dostane na príslušné PC, ale zbytočne
zaťažuje komunikáciu v sieti tým, že rámce sa rozpošlú na všetky počítače a len ten pravý
ho spracuje, ostatné počítače ho ignorujú. Navyše, HUB musí rozdeliť šírku komunikačného
pásma (10 alebo 100 Mb/s) medzi všetky porty. To znamená, že čím viac počítačov je
pripojených na HUB, tým sa situácia zhoršuje. Každý počítač posiela dátové rámce na HUB a
ten ich rozposiela znova na všetky porty.



SWITCH (prepínač) je inteligentnejšie zariadenie ako HUB a tiež slúži ako centrum
počítačovej siete. Najväčší rozdiel medzi hubom a switchom je spôsob, akým posielajú
rámce k cieľovému počítaču. SWITCH obsahuje vnútornú pamäť, v ktorej si uchováva všetky
sieťové MAC adresy pripojených počítačov. Ak teda SWITCH prijme dátový rámec, vie
presne na ktorom porte je pripojený počítač, ktorému je rámec určený a vyšle ho len na
tento port. To samozrejme veľmi zrýchľuje komunikáciu v sieti a navyše switch môže pre
komunikáciu s pripojeným počítacom využiť celú šírku komunikačného pásma.
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ROUTER (smerovač) spája lokálne siete rôznych topológii, alebo pripája lokálnu sieť k sieti
WAN. Pracuje na základe sieťových adries a smerovacích protokolov a do druhej siete
prepúšťa len tie správy, ktoré sú pre ňu určené (smerované). Jeho hlavnou úlohou je
smerovať pakety do inej počítačovej siete. Paket neobsahuje len dáta, ale aj cieľovú adresu,
na ktorú má byt doručený. Pomocou hlavičky paketu a routovacej tabuľky dokáže ROUTER
určiť najlepšiu cestu pre jeho doručenie tak, aby sa vyhol preťaženým, alebo nepriechodným
trasám. Ak ROUTER spája siete rôznej topológie a teda aj technológie, musí okrem
smerovania ešte vykonávať transformáciu sprav z jednej siete do druhej. Adresy sieti
získava zo siete snímaním routovacích tabuliek. Dnes je väčšina routerov určených pre
pripojenie do internetu vybavených navyše 4-8 portovým switchom, serverom pre
prekladanie sieťových adries (NAT), DHCP serverom, DNS serverom, či hardvérovým
firewallom.



Modem je zariadenie ktoré slúži k prenosu nespojitých signálov z počítača pomocou
spojitých signálov cez verejnú telefónnu sieť. Každý modem sa skladá z dvoch častí
MOdulátor ktorý prevádza digitálne signály z počítača na spojité (analógové) a
vysiela ich do verejnej telefónnej siete
o DEModulátor ktorý vykonáva opačný prevod, teda prijíma spojité signály z verejnej
telefónnej siete a prevádza ich na nespojité signály použiteľné v počítači.
Modem umožňuje počítaču komunikovať po telefónnych linkách, cez rozvody káblovej
televízie atď.
o



WAP (bezdrôtový prístupový bod) je zariadenie ktoré prepája bezdrôtové sieťové
komunikačné zariadenia, čím vytvára bezdrôtovú sieť. Bezdrôtový prístupový bod funguje
ako fyzický opakovač (repeater). Prístupový bod sa obvykle pripája k pevnej sieti typu
Ethernet, čo umožňuje prenášať dáta medzi bezdrôtovými a drôtovými zariadeniami.
Niekoľko prístupových bodov sa môže navzájom prepojiť a vytvoriť tak väčšiu sieť, ktorá
umožňuje roaming. Sieť v ktorej klientske zariadenia komunikujú priamo navzájom bez
prístupových bodov sa nazýva ad-hoc sieť.



Repeater (opakovač) je jednoduché technické zaradenie ktoré spája dva segmenty siete
rovnakej topológie a technológie. Musí Z obidvoch strán sníma všetky správy, ktoré
zosilňuje a prepúšťa na druhú stranu. Nevykonáva žiadnu filtráciu prijatých správ a všetko,
čo príjme zo jednej strany prepustí po zosilnení na druhú stranu.



Bridge (most) spája dva segmenty siete rovnakej topológie a technológie. Umožňuje deliť
siete na menšie podsiete. Bridge počúva prevádzku na obidvoch stranách a v prijatých
správach vyhľadáva fyzické adresy zdrojového a cieľového počítača. Zo zdrojových adries
vytvára tabuľku prítomnosti počítačov na svojich jednotlivých stranách. Podľa zdrojovej a
cieľovej adresy sa rozhoduje, ci má správu prehodiť do druhého segmentu, alebo nie. Bridge
vykonáva teda určitú filtráciu správ a na druhú stranu prepúšťa len tie, ktoré sú tam určené.
Obvykle bridge pracujú podľa samo učiaceho sa algoritmu. Pri štarte sú pracovné tabuľky
mostov prázdne a fungujú ako opakovace. Bridge nevyžadujú teda žiadnu konfiguráciu.



Gateway (brána) je špeciálne zariadenie, ktoré sa používa k spájaniu sieti používajúcich
rôzne komunikačné protokoly. Gateway teda vykonáva transformáciu protokolov spájaných
sietí ako po stránke programovej, tak aj technickej. Týmto sa najviac líši od smerovača,
ktorý nedokáže transformovať protokoly.



Firewall je bezpečnostná brána ktorá definuje pravidlá komunikácie medzi rôznymi sieťami.
Určuje ktorá komunikácia je povolená a ktorá nie, a tým chráni ostatné zariadenia pred
únikom dát, alebo iným zneužitím.
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