Počítačové siete – delenie
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


Podľa rozlohy, vzdialenosti
o PAN (Personal Area Network) spolupracujúce zariadenia slúžia len jednej osobe,
typické prepojenie myši, tlačiarne, mobilu, počítača, notebooku a PDA. Spája
zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové
technológie Bluetooth, IrDA, alebo Wi-Fi.
o LAN (Local Area Network) je lokálna počítačová sieť ktorej počítače sú navzájom
vzdialené rádovo desiatky až stovky metrov, teda sú umiestnené v jednej prípadne v
niekoľkých susedných budovách. Ide o siete firemné, školské, podnikové ktoré slúžia
pre zdieľanie dát a zariadení v rámci jednej firmy, budovy, alebo lokality. Siete LAN
sú obvykle v súkromnej správe, sú tvorené jedným káblovým systémom, alebo iným
prenosovým prostriedkom. Prenosové rýchlosti dosahujú rádovo 10 Mbps až 10
Gbps.
o MAN (Metropolitan Area Network) je mestská počítačová sieť s rozlohou rádovo
desiatky km2. Metropolitné siete umožňujú rozšírenie pôsobnosti LAN ich predĺžením,
zvýšením počtu uzlov a zvýšením prenosovej rýchlosti. Rýchlosť v MAN býva vysoká,
ale charakterom sa radí k sieťam LAN. Siete môžu byť súkromné, verejné a
prenajímané.
o WAN (Wide Area Network) je globálna, veľkoplošná počítačová sieť v rámci celých
kontinentov až sveta. Spája rôzne LAN a MAN siete v pôsobnosti krajín
a kontinentov. Prenosové rýchlosti môžu dosahovať rádovo až Gbps. Najznámejšou
sieťou typu WAN je internet.



Podľa funkcie v sieti
o peer-to-peer (rovný s rovným) sú v nej všetky počítače v sieti rovnocenné. Každá
stanica v sieti môže vyčleniť nejaký svoj prostriedok (diskový priestor, tlačiareň) na
zdieľanie. Iná stanica môže tieto prostriedky využívať. Tento typ siete obvykle nemá
centrálnu správu, každý uzol sa spravuje sám. Zdieľanie prostriedkov je možné aj
cez internet. Pripojenie na Internet môžete tiež dočasne zdieľať aj s inými
používateľmi v sieti ad hoc. Siete ad hoc môžu byť iba bezdrôtové, preto musí byť v
počítači nainštalovaný bezdrôtový sieťový adaptér.
o klient/server sa v praxi vyskytuje častejšie. Jedna sa o zapojenie, pri ktorom je
jeden z počítačov riadiaci. Takýto počítač nazývame server. Ostatné počítače sa
správajú ako klienti ktorí požadujú určité služby od servera. Serverov môže byť
viacero typov, podľa typu poskytovaných služieb ako (súborový server, tlačový
server, poštový server, www server, ftp server, antivírový server). Server máva
špeciálny sieťový operačný systém a často na ňom bežia mnoho užívateľské
programy.



Podľa fyzickej topológie, teda vzájomného usporiadania zariadení. Medzi základné
typy topológie siete LAN patrí (zbernica, hviezda a kruh). Zložitejšia topológia sietí môže
obsahovať kombináciu základných typov, najčastejšie kombinácia hviezd do stromovej
štruktúry, topológiu úplnú a chrbticovú.
o Zbernicová topológia, základným prvkom zbernicovej topológie je zbernica
(kábel), ktorá tvorí kostru siete. K nej sú jednotlivé stanice siete pripojené pomocou
odbočovacích prvkov jedna vedľa druhej. Prenosovým médiom je najčastejšie
koaxiálny kábel s prenosovou rýchlosťou 10 Mbit/s, alebo krútená dvojlinka.
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V zbernicovej topológii sa nevyskytuje centrálna, alebo riadiaca stanica. Dátové
správy sa šíria vedením všetkými smermi a všetky stanice k nim majú prístup.
Zbernica má jeden začiatok a jeden koniec a musí byť ukončená terminátorom
(odpor zamedzujúci odrazu dátových správ). Pri prerušení kábla (prenosového
média) sa stáva sieť nefunkčná. V súčasnosti sa táto topológia využíva len zriedka.
Hviezdicová topológia, v sieti hviezdicovej topológie pôsobí centrálny uzol,
ktorým môže byť prepínač (switch), v starších sieťach rozbočovač (hub) alebo, najmä
pri bezdrôtových sieťach opakovač (repeater). K centrálnemu uzlu sú pripojené
stanice siete samostatnými linkami, najčastejšie pomocou symetrického kábla
(krútená dvojlinka). Pri poruche centrálneho uzla je celá sieť vyradená z prevádzky.
Kruhová topológia (prstencová), stanice siete sú prepojené vedením do tvaru
súvislého kruhu. Dáta sa pohybujú v kruhu od odosielateľa postupne cez všetky
následné uzly až k príjemcovi, smer pohybu je daný spôsobom prepojenia siete. Na
riadenie smeru prenosu dát sa používa riadiaca značka Token. Pomocou nej sa
dátové správy odovzdávajú postupne jedným smerom medzi stanicami. Stanica
siete, ktorá má riadiacu značku, môže vysielať, ostatné stanice môžu iba prijímať.
Týmto je odstránená možnosť vzniku kolízii pri súčasnom vysielaní niekoľkými
stanicami. Výpadok ľubovoľnej stanice spôsobí nefunkčnosť celej siete.
Stromová topológia je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda s
kombináciou zbernice. Má aj podobné vlastnosti. Používa sa najčastejšie u
širokopásmových sietí a optických vlákien.
Úplná topológia, každá stanica siete je prepojená zo všetkými ostatnými stanicami.
Táto topológia vyžaduje veľký počet káblov. Je veľmi spoľahlivá, ale zle rozšíriteľná.
V prípade, že nejaké spojenie zlyhá, dáta môžu putovať k cieľu ďalej po iných
dostupných linkách.
Chrbticová topológia prepája jednotlivé LAN s ľubovoľnou topológiou.



Podľa logickej topológie, teda spôsobu akým sa posielajú údaje v sieti poznáme:
o unicast (jednosmerové vysielanie) kde údaje sú posielané len na jeden počítač, je to
najpoužívanejší spôsob na internete.
o multicast (viacsmerové vysielanie) údaje sa odošlú celej skupine len raz z počítača a
tie sa podľa potreby v uzle kopírujú. Existujú multicastové skupiny, do ktorých sa
možno pripojiť a prijímať posielané údaje. Výhoda je v tom, že sa údaje pošlú len raz
a pre jednotlivé počítače sa vetvia v uzle. Nevýhoda je, že server nevie kto prijíma a
či boli údaje doručené.
o broadcast (všesmerové vysielanie) údaje sa posielajú na všetky počítače v dosahu.
Neexistuje tu žiadne poradie, ktoré musia jednotlivé stanice dodržiavať, aby mohli
pristupovať k sieti. Používajú ho niektoré chatovacie programy, alebo hry pri hľadaní
servera.
o token pasing (odovzdávanie tokenu) posielať údaje môže iba tá stanica, ktorá
vlastní Token. Ak už stanica nechce posielať žiadne údaje, odovzdáva Token ďalšej
stanici.



Podľa technológie
o Ethernet je v súčasnosti dominujúci typ, komunikácia na princípe zdieľania
prenosového média. Stanica začne vysielať keď nevysiela žiadna iná, všetky ostatné
môžu dáta prijímať. V prípade že dve stanice začnú vysielať naraz, zastavia sa a po
náhodnom čase pokus opakujú. Technológia Ethernet môže byť použitá aj pre
bezdrôtovú sieť. Rýchlosť siete Ethernet dosahuje prenosu údajov 100, alebo 1 000
Mbps, čo závisí od typu použitého kábla.
o ThickNet (hrubý ethernet) používa ako médium hrubý koaxiálny kábel, dĺžka
zbernice môže byť až 500 m a prenosová rýchlosť je do 100Mbps
o FastNet (rýchly ethernet) používa ako médium krútenú dvojlinku, prípadne optické
vlákna, rýchlosť do 100Mbps
o Gigabitová sieť Ethernet jej prenosová rýchlosť je 1 000 Mb/s), z krútenej dvojlinky
využíva všetky štyri páry vodičov. Rozšírenie siete pridaním prepínača (switch), alebo
smerovača (router) do siete predstavuje najväčšie náklady. Výhody Ethernet je
overená a spoľahlivá technológia, medzi nevýhody patrí inštalácia kabeláže.



podľa použitého prenosového média rozlišujeme metalické (elektrický signál), optické
(svetelný signál) a bezdrôtové siete (elektromagnetický signál).
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