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Hardware 
• Síťová karta 

 
 
 

• Propojovací média (kabely atd.) 
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Hardware 
• Prostředky pro fyzickou vrstvu: 

– Repeatery (opakovače), zesilovače, huby (rozbočovače) 
 
 
 
 
 

• Prostředky pro linkovou vrstvu: 
– Bridges (mosty), Switch 

• Prostředky pro síťovou vrstvu: 
– Routery 

• Prostředky pro vyšší vrstvy: 
– Gateway (brána) 
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Hardware 
• Síťová karta 

– Slot: ISA, PCI, PCI-e (notebooky: externě přes PCMCIA) 
– MAC adresa = Fyzická (Hardwarová) adresa unikátní 48-bitový identifikátor 

karty daný výrobcem 
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Hardware 
• Propojovací média: 

– Koaxiální kabel (historie) 
– Kroucená dvoulinka (symetrické médium) 

• Kroucením se snižuje vyzařování  
signálu ovlivňujícího okolí 

• Přenos signálu jako rozdíl potenciálu  
obou vodičů 

• Způsob komunikace: 
– Simplex – jednosměrný přenos 
– Half-duplex – standard na síti (přenos v  

jednom/druhém směru) 
– Duplex (FD) – pouze 2 počítače mezi  

sebou (obou směrný provoz) 
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Hardware 
• Optické kabely: 

– Mnohovidová vlákna 
• Plynulá změna indexu lomu – tzv. gradientní index  

lomu jádra roste od pláště ke  
středu parabolicky 

• Šířka pásma: 100–1200 MHz 
• Vzdálenost přenosu: jednotky km 

 
– Jednovidová vlákna: 

• šířka vlákna = velikost λ (případně je malý rozdíl  
jádro|plášť) 

• Jsou schopna vést jen jeden světelný paprsek  
(jednu λ) – laserové diody 

• Vzdálenost přenosu: až 100 km (bez opakovače) 
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Router vs. switch 
• Router 

– Procesem routování posílá pakety směrem k cíli → tj. spojuje dvě sítě a 
přenáší mezi nimi data  

– Využití protokolu IP 
• Switch 

– Propojuje jednolivé segmenty sítě →  
tj. propojuje počítače v rámci místní sítě 

– Výrazně jednodušší než router 
– Využití systému MAC adres 
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Hub, repeater, gateway, bridge 
• Hub (rozbočovač) – základní prvek sítí s hvězdicovitou topologií 

– Veškerá data, která přijdou na port, zkopíruje na všechny ostatní porty → 
přetěžování   

– Zastaralá technologie – nahrazována switchem 
• Repeater (opakovač) – přijímá zkreslený (zeslabený, zašuměný) signál → 

opravený a zesílený ho posílá dále 
• Gateway (brána) – vzájemně propojuje  

nekompatibilní sítě (případně zařízení) 
• Bridge (most) – propojení kabelových  

segmentů v rámci sítě →  zamezení přetěžování 
– Spojení segmentů různých fyzických vrstev 
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Topologie sítí 
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WIFI 
• Standardy IEEE 802.11 (popis bezdrátové komunikace v sítí) 
• Využití bezlicenčního pásma ISM (2,4 GHz) 
• Dosažitelná rychlost pro jednotlivé standardy: 

– IEEE 802.11b – 11 Mbit/s  
– IEEE 802.11g – 54 Mbit/s 
– IEEE 802.11n – 600 Mbit/s 

o podpora MIMO (multiple input/output) 
– Budoucnost IEEE 802.11ac – 5 GHz pásmo,  

rychlost přenosu: 1,8 Gbit/s (rok 2015)   

OpenSignal Android 
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WIFI a její struktura 
• Identifikátor SSID (Service Set Identifier) – řetězec až 32 ASCII 

znaků, pravidelně vysílán jako broadcast 
• Ad-hoc sítě – propojení dvou klientů (peer-to-peer), identifikace 

probíhá pomocí SSID 
– Vhodné pro malé sítě (krátká vzdálenost) 

• Infrastrukturní sítě – jeden nebo více  
AP (access pointů), které vysílají své SSID 
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WIFI a bezpečnost 
Aktivace šifrování a autentizace! 
• Blokace SSID (nejprimitivnější) 
• Kontrola MAC adres (filtrace na  

základě seznamu povolených  
MAC adres) 

• Autentizace pomocí protokolu   
IEEE 802.1X  
– Použití WEP (Wired Equivalent  

Privacy) klíčů (symetrické  
šifrování) – WEP, WEP+, WEP2 

– Použití WPA (Wi-Fi Protected  
Access) – využití WEP klíčů  
s dynamickou výměnou 

– Použití WPA2 – zapojení AES šifrování  
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WiMAX 

• Dlouhý dosah 
• Malé počáteční náklady 
• Definován standardem: IEEE 802.16 
• Standard zaměřený na venkovní sítě 
• Konkurence pro 3G, HSDPA, xDSL apod. 
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Bluetooth 

• Krátký dosah 
• Malé možnosti zabezpečení (verze 4.0 slibuje AES-128) 
• Definován standardem  IEEE 802.15.1 

 
 
 
 

• Potřeba specifického ovladače pro každé zařízení 
 

Verze Rychlost přenosu dat Maximální propustnost 

Verze 1.2 1 Mbit/s 0.7 Mbit/s 

Verze 2.0 + EDR 3 Mbit/s 1.4 Mbit/s 

Verze 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Verze 4.0 24 Mbit/s 

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mbit/s�
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Kontrola funkčnosti sítě 
• Utility PING × TRACERT 

 

 
 

PING 

TRACERT 
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