
SIECI KOMPUTEROWE 

 

Podstawowe wiadomości 



Co to jest sieć komputerowa? 

Sieć komputerowa jest to zespół 
urządzeń przetwarzających dane, 
które mogą wymieniać między 
sobą informacje za pośrednictwem 
mediów transmisyjnych. 

 

Urządzeniami działającymi  
w sieciach mogą być zarówno 
komputery, drukarki, skanery jak 
i inne urządzenia.  

 

Do transmisji danych między tymi 
urządzeniami stosowane są kable 
miedziane, światłowody, 
podczerwień lub fale radiowe.  



Zalety korzystania z sieci 

•Możliwość współdzielenia zasobów sprzętowych (np. 
drukarka w pracowni szkolnej) 

 

•Możliwość współdzielenia zasobów informacyjnych 
(korzystanie z tego samego pliku przez wszystkich 
użytkowników sieci lokalnej) 

 

•Ochrona danych dla użytkowników sieci (możliwość 
zapisywania własnych plików na serwerze plików –
bezpieczeństwo danych) 

 

•Dostęp do różnych usług z poziomu poszczególnych 
komputerów (np. możliwość korzystania z Internetu) 

 

 
 



Podział sieci – typy sieci LAN 

Istnieją różne sposoby 
łączenia komputerów, przy 
czym kryterium podziału 
jest oparte na roli, jaką 
pełnią w sieci. Jeżeli żaden 
z komputerów nie ma 
przewagi w świadczeniu 
usług sieciowych, mówimy 
o sieci typu peer to peer.  

peer peer 

peer 



Drugi typ sieci jest oparty 

na architekturze klient – 

serwer. Część lub całość 

aplikacji użytkowych 

wykonuje się na stacjach 

roboczych, natomiast 

serwer zapewnia 

bezpieczny dostęp do 

zasobów informacyjnych 

(np. w naszej pracowni). 
klient 

serwer 

klient klient 

Podział sieci – typy sieci LAN 



Co to jest serwer??? 

Serwer - to program, który świadczy usługi innym programom 

korzystającym z sieci komputerowej.  

Serwer to także komputer, który udostępnia innym komputerom 

zasoby lub pośredniczy między komputerami w procesie 

przekazywania danych.  

 

- zdolny do nieprzerwanej pracy,  

- dysk twardy o dużej pojemności  

- charakteryzujący się znaczną szybkością przetwarzania 

- zasilacz typu hot-plug oraz awaryjnego zasilania 

 

 W celu właściwej pracy serwera należy także zadbać o otoczenie 

maszyny i umieścić ją w klimatyzowanym pomieszczeniu lub 

takim, które posiada odpowiednią wentylację. 
http://www.cotojest.info/serwer_831.html 

 



Topologia sieci komputerowej 

Magistrala  

 

Zalety 
małe użycie kabla, brak dodatkowych urządzeń (koncentratorów, 

switchów), niska cena sieci, łatwość instalacji, awaria 

pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia całej 

sieci  

 

Wady 
trudna lokalizacja usterek,  

tylko jedna możliwa transmisja  

w danym momencie, 

potencjalnie duża ilość kolizji, 

awaria głównego kabla 

powoduje unieruchomienie 

całej domeny, niskie 

bezpieczeństwo  



Topologia sieci komputerowej 

Gwiazda 

Zalety - większa przepustowość,  

gdy przestaje działać jeden 

komputer, cała sieć funkcjonuje 

dalej, łatwa lokalizacja uszkodzeń, 

wydajność, łatwa rozbudowa.  

Wady 
duża liczba połączeń (duże zużycie 

kabli), gdy awarii ulegnie centralny 

punkt (koncentrator lub 

przełącznik), to nie działa cała sieć.  



Topologia sieci komputerowej 
Pierścień 

 

Zalety: małe zużycie przewodów, możliwe wysokie osiągi, 

ponieważ każdy przewód łączy dwa konkretne komputery  

Wady: awaria pojedynczego 

przewodu lub komputera 

powoduje przerwanie pracy 

całej sieci, złożona diagnostyka 

sieci, trudna lokalizacja 

uszkodzenia, pracochłonna 

rekonfiguracja sieci, dołączenie 

nowych stacji jest utrudnione, 

jeśli w pierścieniu jest wiele 

stacji  

 



Podstawowe pojęcia dotyczące sieci 

komputerowych (sprzęt) 

Warunkiem włączenia komputera do sieci jest karta 
sieciowa (przewodowa lub bezprzewodowa). Umożliwia 
ona fizyczne wysyłanie i odbiór informacji w określonym 
standardzie.  

Każda karta sieciowa ma nadany przez producenta 

unikatowy MAC (Media Access Control) – adres fizyczny. 

 

 



Podstawowe pojęcia dotyczące sieci 

komputerowych (sprzęt) 
Aby sprawdzić adres fizyczny komputera w sieci, czyli 
MAC karty sieciowej należy wpisać polecenie 
ipconfig/all w trybie wiersz poleceń (cmd) 



Podstawowe pojęcia dotyczące sieci 

komputerowych (sprzęt) 

Do zapewnienia transmisji 
danych między urządzeniami  

w sieci służą specjalne 
urządzenia sieciowe.  

- switch (przełącznik) łączy komputery w sieci, może 
on analizować i zapamiętywać fizyczne adresy MAC, 
a tym samym wysyłać porcję danych tylko do tego 

portu, do którego jest podłączony komputer o 
wskazanym adresie (duża liczba komputerów i spore 

natężenie ruchu. 

http://www.napad.pl/produkty-393-3746-switch-24-portowy-

ether-fsh24-airlive.htm 



Podstawowe pojęcia dotyczące sieci 

komputerowych (sprzęt) 

Do zapewnienia transmisji 
danych między urządzeniami  

w sieci służą specjalne 
urządzenia sieciowe.  

http://www.techspot.com/products/routers/netgear-mbrn3000-3g-

umts-mobile-broadband-wireless-n-router.45868/ 

- ruter – to urządzenie wraz z oprogramowaniem, 
które łączy dwie różne sieci LAN lub kilka sieci LAN z 
siecią WAN ( pełni funkcję bramy, czyli urządzenia, za 

pośrednictwem którego odbywa się połączenie z 
Internetem. 



Podstawowe pojęcia dotyczące sieci 

komputerowych  

 
Protokół sieciowy, czyli język komunikacji  
w sieci komputerowej. Przepływ informacji 
między komputerami w sieci musi się opierać 
na tym samym protokole.  

 

TCP/IP – podstawowy protokół łączący 
komputery w sieci Internet lub lokalnej 

HTTP - protokół przesyłania dokumentów 
hipertekstowych 

FTP – do przesyłania plików w sieci 

SMTP – do wysyłania listów elektronicznych 

POP3 – do odbierania poczty elektronicznej 

IMAP – do odbierania poczty elektronicznej 

 



Podstawowe pojęcia - URL 

• Adres URL – adres, pod którym jest dostępna 
konkretna strona internetowa 

 

  http://www.informatykaplus.edu.pl/upload/dokumenty/regulamin.pdf 

    

 

 

 

 

 

http:// 

  https:// 

nazwa_serwera.pl/ katalog/   plik.html 

plik.pdf 

nazwa protokołu 

sieciowego 

(sposobu 

przesyłania 

danych z 

serwera do 

przeglądarki) 

nazwa 

domenowa 

serwera, z 

którego zostanie 

pobrany 

dokument 

HTML 

(wyświetlony 

jako strona) 

nazwa folderu 

(katalogu) na 

serwerze 

nazwa 

pobieranego 

pliku 

(dokumentu 

HTML) 

znajdującego się 

w tym folderze 

(katalogu) 


