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Počítačová síť (computer network)
• Je cílené propojení počítačů technickými prostředky          

za účelem komunikace a výměny dat
• Technickými prostředky jsou počítačové komponenty, kabe-

ly, zařízení a technologie, které propojení počítačů umožňují
• Každý počítač a některá zařízení se v síti pozná podle neza-

měnitelné adresy (IP, MAC)
• Počátky sítí sahají do 60.let 20. století
• Postupem času byli menší sítě propojovány, což umožnilo 

vznik celosvětové sítě -> Internetu



Síťová architektura
• představuje strukturu řízení komunikace v síti
• Komunikace v síti se řídí přesně danými pravidly, která 

jsou obsažena v tzv. Protokolu
• Rozlišujeme dvě základní architektury sítí:

Peer to peer (P2P)
• Všechny počítače v takové síti jsou si rovny a vše co je 

sdílené (data, tiskárny,…), je přístupné všem v síti
• Tuto síť nelze centrálně spravovat

Klient-Server
• V síti rozlišujeme dva typy počítačů:

• Klient - běžný uživatelský počítač (pracovní stanice)
• Server – je nadřízen klientovy a poskytuje mu služby

• Díky možnosti přihlášení se na administrátorský účet serveru 
odkudkoli ze sítě se dá síť centrálně zpravovat



Topologie sítí
• Neboli typy staveb (tvarů) počítačových sítí
• Jednotlivé typy jsou výsledkem historického vývoje sítí a 

nástupem tzv. aktivních síťových prvků

Sběrnicová topologie (BUS)
• Všechny počítače jsou propojeny jedním kabelem                        

od prvního k poslednímu počítači
• Data jsou posílána na všechny počítače v balíčcích                                  

s adresou počítače, kterému jsou určeny

Kruhová topologie (RING)
• Zvláštní případ sběrnicové topologie, kdy jsou oba                    

konce vodiče spoje, což umožňuje zrychlení přenosu
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Topologie sítí
Hvězdicová topologie (STAR)

• Všechny počítače jsou připojeny k aktivnímu 
prvku (hub, router, switch)

Stromová topologie (TREE)
• Vzniká spojování několika malých hvězdicových 

sítí do jedné velké, díky aktivním prvkům
• Příkladem je třeba Internet
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Síťová zařízení
• Všechny fyzické věci potřebné k tvorbě 

počítačové sítě
• Dělíme je do čtyř kategorií:
 Koncová zařízení – nejčastěji síťová 

karta
 Přenosová média – klasické kabely, 

optická vlákna, rádiové vlny (WiFi)
 Síťové prvky – aktivní k větvení sítě 

(router, switch, hub) a pasivní k změně 
přijímaného signálu (modem)
 Síťové uzly – pracovní (uživatelské) PC, 

Server, síťová tiskárna



Dělení počítačových sítí
Podle způsobu přenosu informací
• Drátové sítě

– Počítače v síti jsou spojeny pomocí kabelů s kovovými vodiči 
nebo optickými vlákny

– Díky modemu je možné se připojit i do sítě telefonní nebo 
kabelové televize, které jsou spojeny s Internetem

– Modem překládá počítači signál z těchto „nepočítačových“ 
sítí

• Bezdrátové sítě
– Jednotlivá síťová zařízení pro bezdrátovou komunikaci jsou v 

síti propojena pomocí rádiových (elektromagnetických) vln
– Příkladem bezdrátových sítí jsou WiFi a Bluetooth zařízení



Dělení počítačových sítí
Podle rozlehlosti (velikosti) sítě
• LAN (Local Area Network)

– Je místní počítačová síť (domácí, školní, firemní)
– Propojuje koncové uzly (počítače, servery, síťové tiskárny)

• WAN (Wide Area Network)
– Pokrývají velké území (město, stát, svět)
– Často vznikají spojením několika místních sítí
– Největší WAN sítí je Internet



Děkuji za pozornost
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