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Na www.helion.pl zapytanie  

„sieci komputerowe”zwraca 36 pozycji.  

A co z innymi wydawnictwami… 
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Sieć komputerowa to medium umożliwiające 
połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu 

wzajemnego komunikowania się.  

wazniak.mimuw.edu.pl 
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Koniec lat 60-ych 
Projekt ARPANET 

Rok 1974 
ARPA.net 

37 ośrodków połączonych 
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Token Ring powstał w firmie IBM długo przed 
powstaniem komputerów osobistych, sieć ta spinała 

komputery typu mainframe. Po wejściu komputerów 
osobistych na rynek, protokół ten stał się standardem 
dla sieci lokalnych. W 1984 roku IEEE zatwierdziło ten 

protokół jako IEEE 802.5 . Szybkość sieci Token Ring 
wynosi 1 i 4 Mb/s. W 1989 powstała specyfikacja sieci 

Token Ring o prędkości 16 Mb/s. 
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Wszystko zaczęło się w roku 1970 kiedy to firma Xerox zbudowała 
prototyp sieci komputerowej. W 1976 roku dr. Robert M. Metcalfe 
zaprojektował sieć, która była podstawą Ethernetu. W roku 1980 DEC, 
Intel i Xerox rozpoczęły promocje jednopasmowej sieci komputerowej 
na kablu koncentrycznym. W 1985 roku standard Ethernet został 
rozrzeszony do wersji Ethernet II. 
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ANSI (ang. American National Standards Institute) – instytucja ustalająca normy 
techniczne obowiązujące w USA. 
W odróżnieniu od innych tego rodzaju instytucji w innych krajach, ANSI nie jest agencją rządową i 
nie posiada żadnych własnych "mocy prawnych" do egzekwowania ustalonych przez siebie norm. Jej 
działalność jest jednak silnie sprzężona z władzami USA, które zwykle honorują ustalenia ANSI i wiele 
norm ANSI jest włączanych do powszechnie obowiązujących aktów prawa; nie dzieje się to jednak 
automatycznie. 

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instytut Inżynierów 
Elektryków i Elektroników) – organizacja typu non-profit skupiająca profesjonalistów. Powstała z 
konsolidacji grup AIEE oraz IRE w 1963 roku. Jednym z podstawowych jej zadań jest ustalanie 
standardów konstrukcji, pomiarów itp. dla urządzeń elektronicznych, w tym standardów dla urządzeń 
i formatów komputerowych. Opracowała standardy LAN i MAN znane jako standardy 802. 
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Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO – instytucja zrzeszająca 

krajowe organizacje normalizacyjne. Najważniejszy standard opracowany przez ISO 
jest Model Referencyjny Połączonych Systemów  Otwartych  (model OSI)  

Internet Architecture Board (IAB), dawniej Internet Activities Board - techniczne 

ciało zarządzające Internetem, składające się z dwóch podstawowych grup 
robocznych: 

• Internet Research Task Force (IRTF), badająca nowe technologie. 

• Internet Engineering Task Force (IETF), zajmująca się opracowywaniem 
standardów. 
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W latach 80tych XXw. opracowano sposób komunikacji typu punkt-punkt oparty na 
łączności modemowej wykorzystującej standardowe, komutowane łącza klasycznej 
sieci telefonicznej. Wykorzystując tę metodę stworzono specjalne centra zwane 
BBS'ami (ang. Bulletin Boards), pełniące rolę punktów kontaktowych, za pomocą 
których można było wymieniać wiadomości i pliki. Zaletą BBS'ów były: 
porównywalnie niższy koszt instalacji i utrzymania w stosunku do innych rozwiązań 
oraz tania metoda dostępu. 

wazniak.mimuw.edu.pl 
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Zagadnienia związane z budową Internetu dotyczą 
takich spraw jak: 
 

  łączenie komputerów w lokalną sieć komputerową, 

  podłączanie do sieci pojedynczych komputerów w sytuacji 

dużych odległości, 

  rozbudowa lokalnych sieci komputerowych, 

  komunikacja między sieciami lokalnymi, 

  usługi sieciowe, 

  bezpieczeństwo sieci, 

  zarządzanie i monitoring sieci. 
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 Sieci rozległe - WAN (Wide Area Network) 
służą do łączenia sieci na znaczne odległości.  

 Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area 
Network). Są one rzadko używane. 

 Sieci lokalne - LAN (Local Area Network) 
używane są do łączenia urządzeń, które 
znajdują się w bliskiej odległości. 

 Sieci personalne PAN (Personal Area 
Network) PSK (personalne). 

 Sieci bezprzewodowe: WWAN, WLAN, WPAN 
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Wide Arena Network - sieć rozległa.  Jest to sieć 

bazująca na połączeniach teleinformatycznych, złożona z 

komputerów znajdujących się w dużych odległościach od 

siebie, np. łącząca ze sobą użytkowników poczty 

elektronicznej na terenie całego kraju. Sieć rozległa łączy 

sieci lokalne LAN i miejskie MAN. Rozległe sieci WAN 

integrują płaszczyznę telefoniczną i informatyczną. 

Zastosowane muszą być rozwiązania zapewniające 

szybkość transmisji danych, niezawodność łączy 

cyfrowych oraz bezpieczeństwo przesyłu danych.  
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Metropolitan Area Network - sieć miejska. 

Sieci tego rodzaju budowane są w dużych 

miastach; charakteryzują się wysoką 

przepustowością i są używane przede 

wszystkim przez urządzenia badawcze i w 

zastosowaniach komercyjnych o nasilonym 

przepływie danych. Składają się z sieci 

lokalnych łączonych w różny, zróżnicowany 

w zależności od potrzeb sposób. 
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Local Area Network - sieć lokalna. Sieci LAN są 

bardzo szybkim systemem zaprojektowanym w celu 

łączenia komputerów oraz innych urządzeń 

przetwarzania danych w całość na niewielkim terenie, 

takim jak na przykład pojedyncze pomieszczenie, biuro, 

pojedyncze piętro czy nawet cały budynek. Sieci LAN 

mogą również być łączone ze sobą, aby zwiększyć ich 

zasięg.  

Taka sieć zawiera wiele skomplikowanych technologii, 

które muszą ze sobą współpracować. Żeby sieć 

naprawdę była w pełni wykorzystana, musi być 

odpowiednio zaprojektowana 
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Sieci prywatne (PAN – Personal Area 

Network), to konstrukcje stosowane głównie 

w domach i niewielkich biurach. 

Charakteryzuje je niewielki zasięg 

geograficzny (do ok. 10m) i dość duża 

różnorodność mediów, jak: skrętka UTP 

komunikacja bezprzewodowa WLAN 

BlueTooth, Podczerwień Itp.. 
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WPAN (Wireless Personal Area Network) - Sieć o 
zasięgu kilku metrów służąca do wymiany informacji 

pomiędzy urządzaniami przenośnymi typu notebook, 
palmtop, telefon gsm itp. ( obecnie do tych celów 
wykorzystuje się głównie technologię Blutooth)  
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WLAN (Wireless Local Area Network) - sieć lokalna oparta 
o technologię bezprzewodową. Sieć WLAN zlokalizowana jest w 
stosunkowo niewielkim obszarze i obejmuje niewielką liczbę 
komputerów, zwykle kilka, kilkanaście.  
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WWAN (Wireless Wide Area Network) - Rozległa 
sieć komputerowa oparta o technologię bezprzewodową, 

która obejmuje dużą liczbę komputerów na dużej 
przestrzeni i o dużym zasięgu.  
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W sieci takiej nie ma kolizji. W każdej stworzonej w ten sposób sieci 

poszczególne stacje widzą się bez przeszkód. Między sieciami nie 

ma natomiast możliwości połączenia, nawet jeśli porty leżą w tym 

samym przełączniku.  

Poszczególne VLANY są całkowicie odseparowane. Aby połączyć 

logicznie tak powstałe VLANY należy użyć urządzeń sieciowych 

zwanych routerami. 

Połączenia między switchami muszą być wykonywane w technologii 

przynajmniej Fast Ethernet. Adresowanie musi być realizowane 

ręcznie przez administratora. 
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 sieciowy system operacyjny  

 serwery - urządzenia lub oprogramowanie świadczące pewne usługi sieciowe, 
np.: serwer plików (przechowywanie i odzyskiwanie plików, włącznie z 
kontrolą praw dostępu i funkcjami związanymi z bezpieczeństwem), serwer 
poczty elektronicznej, serwer komunikacyjny (usługi połączeń z innymi 
systemami lub sieciami poprzez łącza sieci rozległej), serwer bazy danych, 
serwer archiwizujący, itd.  

 systemy klienta - węzły lub stacje robocze przyłączone do sieci przez karty 
sieciowe  

 karty sieciowe - adapter pozwalający na przyłączenie komputera do sieci. 
Stosowane są różne rodzaje kart w zależności od tego do pracy, w jakiej sieci 
są przeznaczone  

 system okablowania - medium transmisyjne łączące stacje robocze i serwery. 
W przypadku sieci bezprzewodowych może to być podczerwień lub kanały 
radiowe  

 współdzielone zasoby i urządzenia peryferyjne - mogą to być drukarki, napędy 
dysków optycznych , plotery, itd. Są to podstawowe elementy wchodzące w 
skład sieci (lokalnej). 
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Patchpanel Adaptery 

Przełączniki KVM Krosownice 
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Karty sieciowe 

Koncetratory (ang. HUB) 

Przełączniki (ang. switch) 

Serwery wydruku (ang. Printservers) 
Routery 


