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Temat:  Sieci komputerowe. Topologie sieci lokalnych. Standardy sieciowe. 

 

 

 Słowo „Internet” jest już dzisiaj znane niemal wszystkim. Najprościej można powiedzieć, że Internet 

jest ogólnoświatową siecią, łączącą z sobą setki tysięcy sieci i pojedynczych komputerów, umożliwiającą 

komunikowanie się z najdalszymi zakątkami świata. 

 

 Sieć (ang. network) to zespół komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w taki sposób,  

że możliwa jest wymiana informacja między nimi. 

 

 Protokół sieciowy (ang. network protocols) to zbiór reguł obowiązujących komputery w danej sieci, 

dotyczące na przykład sposobu adresowania czy kontroli poprawności transmisji danych. Do najbardziej 

znanych protokołów sieciowych należy TCP/IP. Umożliwia on komunikowanie się komputerów w Internecie. 

 

Karta sieciowa (ang. network interface card) to karta rozszerzenia, która służy do przekształcania 

pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Dla większości standardów karta 

sieciowa posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC.  

 

 

 Rodzaje sieci: 

 

 Sieci kablowe to sieci, w których do połączenia komputerów i transmisji (wymiany) danych został 

wykorzystany kable. Może to być tzw. skrętka, kabel koncentryczny lub światłowód. Zalety tego 

rodzaju łączenia komputerów to m.in. niskie koszty instalacji, odporność na uszkodzenia mechaniczne  

i zakłócenia. Głównymi wadami są m.in. trudność w zlokalizowaniu uszkodzeń kabla czy 

unieruchomienie całego odcinka w sieci w razie awarii. 

 Sieci bezprzewodowe charakteryzują się brakiem połączeń kablowych. Transmisja danych odbywa się 

za pomocą fal radiowych lub podczerwieni. Zaletami takiej sieci jest brak kabli łączących komputery, 

możliwość przemieszczania komputerów i całej sieci. Główną wadą jest ograniczony zasięg sieci  

i możliwość wystąpienia zakłóceń.  

 

 Nie istnieje jeden sposób klasyfikowania sieci komputerowych. W zależności od potrzeb buduje 

się bardzo różnorodne sposoby klasyfikowania sieci komputerowych.  

 

 

 Podział sieci ze względu na zasięg: 

 

 Sieci lokalne LAN (ang. Local Area Network) to komputery połączone w obrębie określonego 

budynku (przedsiębiorstwo, instytucja itp.) 

 Sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Network) to komputery obejmujące swym zasięgiem 

większy obszar (osiedle, miasto itp.) 

 Sieć rozległa WAN (ang. Wide Area Network) to ogólnoświatowa, bardzo rozległa sieć. Przykładem 

takiej sieci jest Internet. 

 

 

Podział sieci ze względu na zarządzanie zasobami: 

 

 Sieć typu „każdy z każdym” (ang. peer to peer) to połączenie zapewniające pracę wszystkich 

komputerów na równych zasadach oraz możliwość korzystania z zasobów innych komputerów  

i drukarek. Liczba tak połączonych komputerów powinna przekraczać kilkunastu. Nie jest konieczne 

administrowanie (zarządzanie przez konkretną osobę, posiadającą w sieci dodatkowe przywileje)  

tak zbudowaną siecią, co obniża poziom bezpieczeństwa danych i zwiększa ryzyko awarii. 

 Sieć typu „klient – serwer” jest nazwana również siecią z dedykowanym serwerem. Wyznaczony jest 

jeden komputer do pełnienia nadrzędnej funkcji serwera. Na nim instaluje się sieciowy system 

operacyjny oraz przechowuje dane i programy udostępnione stacjom roboczym. Osoba nadzorująca 

pracę serwera to administrator. Administrator przyznaje poszczególnym użytkownikom określone 

prawa do korzystania z zasobów. Takie zarządzanie siecią zapewnia bezpieczeństwo i porządek.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_rozszerzenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_MAC
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Sposoby łączenia komputerów w sieć: 

 

 Topologia magistrali (szyny) polega na podłączeniu kolejnych komputerów do jednego kabla za 

pomocą tzw. trójników. Na końcach kabla umieszcza się terminatory blokujące odbicia sygnału. 

Główną zaletą tego typu łączenia komputerów jest prosty sposób instalacji. Główną wada awaryjność 

(uszkodzenie kabla powoduje rozłączenie komputerów pracujących w sieci i uniemożliwia jakąkolwiek 

współpracę między nimi). 

 

 
 

 Topologia gwiazdy to podłączenie poszczególnych komputerów do jednego urządzenia, którym może 

być koncentrator (ang. hub) lub serwer. Zaletą takiej topologii jest możliwość dołączenia w dowolnym 

czasie komputerów lub koncentratora i szybka lokalizacja awarii. Do najważniejszych wad należy 

zaliczyć konieczność wykorzystania dużej ilości okablowania oraz ograniczone możliwości rozbudowy 

sieci. 

 
 

 Topologia pierścienia oznacza połączenie komputerów w obwód zamknięty. Wewnątrz takiej sieci 

stacje robocze są kolejno aktywowane. Umożliwia to pakiet aktywizujący, tzw. token, dzięki któremu 

każdej stacji jest przydzielony limit czasu do wysyłania informacji. Zaletą tego rozwiązania jest 

wydajna transmisja danych, a wadą wysokie koszty instalacji i ewentualnych modyfikacji sieci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał dydaktyczny do opracowania realizacji poszczególnych tematów pochodzi z następujących pozycji: 

 Program nauczania dla zawodu technik logistyk 342[04]/T,SP/MENiS/2004.07.20. 

 Jolanta Pańczyk: „Informatyka Europejczyka”, wydawnictwo HELION. 

 Leszek Kiełtyka: „Komunikacja w zarządzaniu”, wydawnictwo Placet. 

 Celina M. Olszak, Ewa Ziemba: „Strategie i modele gospodarki elektronicznej”, wydawnictwo PWN. 

 Ewa Frąckiewicz: „Marketing Internetowy”, wydawnictwo PWN. 

 Zasoby sieci Internet i materiały własne. 

 

Opracowanie dydaktyczne wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. 


