
Historie a současnost sítí podle technologií 
 
Pokud bychom chtěli rozdělit počítačové sítě na základě použité technologie a přenosu, nalezli bychom asi pět 
základních technologií, které se nejvíce používaly (nebo dříve používaly). Jsou to ArcNet, Token-ring, FDDI 
100VG-AnyLAN a Ethernet. Každý z nich používá vlastní síťový hardware i pravidla (jaká kabeláž se může 
použít, jaké délky mohou být propojovací kabely, jak se předávají data a další). 
ArcNet jako název vzniká zkrácením slovního spojení "Attached Resource Computer Network" (počítačová síť 
s propojenými prostředky). Jedná se o počítačovou síť vyvinutou společností Datapoint Corporation roku 1977, 
která umožňuje propojit širokou škálu osobních počítačů a pracovních stanic. Maximální počet je 255. Přeno-
sovým médiem je koaxiální kabel ale lze ho provozovat i na kroucené dvoulince nebo optickém kabelu.  
S použitím koaxiálního kabelu je maximální délka kabelu od pracovní stanice k HUBu 610 metrů a přenosová 
rychlost se pohybuje kolem 2.5 Mb za sekundu. Novější verze ArcNet Plus podporuje přenosovou rychlost 
kolem 20 Mb za sekundu. ArcNet je fyzicky zapojen do hvězdicovité topologie ale komunikuje na principu 
kruhu. Tato síť se v dnešní době už prakticky nepoužívá z důvodu malé přenosové rychlosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Token-ring byla v roce 1984 představena společností IBM, jako součást řešení propojitelnosti všech tříd IBM 
počítačů. Jedná se o síť s kruhovou topologií, využívá se zde přístupová metoda založená na předávání známky. 
Síť pracuje rychlostí 4 Mbps nebo 16 Mbps. Ačkoli je založena na kruhové topologii, síť Token-ring používá 
hvězdicové skupiny až osmi pracovních stanic napojených na kabelový koncentrátor, který je napojen na hlavní 
kruh. Maximální počet stanic u této sítě je až 260 na jeden koncentrátor. Jako přenosové médium se používá 
stíněná nebo nestíněná kroucená dvoulinka a optický kabel. Maximální délka kabelového segmentu je 45 - 200 
metrů, podle typu použitého kabelu. Protokol Token Ring je velmi stabilní proti poruchám kabeláže. Je však 
velmi drahý. Používá se zejména v bankovnictví. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



100VG-AnyLAN je síť od firmy Hewlett-Packard. Rychlost této sítě je minimálně 100 Mb/s. Maximální průměr 
sítě je 7,7 km. Maximální počet stanic není omezen, záleží na počtu HUBů. Médiem je kroucená dvoulinka a 
optický kabel. Je zde použita bezkolizní přístupová metoda, umožňující dvě úrovně priority (nízkou a vysokou). 
Používají se zde jako rozbočovače HUBy. Síť lze rozšiřovat připojováním podřízených HUBů na centrální HUB. 
Kdyby toto řešení sítí přišlo dříve, stalo by se možná rozšířenější než Ethernet. Je zřejmě lepší a výhodnější. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FDDI vznikla slovním spojením "Fiber Distributed Data Interface" (optické rozhraní pro distribuovaná data). 
Byla vytvořena roku 1986. A byla určena pro výkonné a nákladné počítače, kterým nedostačovala šířka pásma 
ve stávajících architekturách. Rychlost přenosu je 100 Mb/s používající dvojitou protisměrnou kruhovou 
topologii, podporující až 500 počítačů. Jeden kruh se označuje jako primární a druhý jako sekundární. Provoz 
většinou probíhá pouze v primárním kruhu. Pokud dojde k selhání primárního prstence, FDDI automaticky 
překonfiguruje síť tak, aby data probíhala v druhém kruhu, a to v opačném směru. Díky této redundanci je 
zajištěna vysoká spolehlivost sítě. Jako přístupovou metodu používá předávání známky. Sítě FDDI jsou vhodné 
pro systémy, které požadují přenos velkých objemů informací, jako je například zpracování grafiky, animací atd. 
Síť FDDI používá jako médium optický kabel (vlákno). Celková délka kabelu nesmí být větší než 100 km, takže 
není určena pro používání v technologiích WAN. Po každých přibližně 2 km se musí použít opakovač. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ethernet - Přes 80 % zasíťovaných počítačů je připojeno pomocí Ethernetu.  Počátky Ethernetu lze vystopovat 
do doby 1968-1972, doby kdy vznikala síť ALOHA na Havaji. Na této radiové síti byly ověřeny principy později 
uplatněné u Ethernetu (název nese po myšlence jejího zakladatele, který její přenos přirovnává k etéru –
všeprostupující hmotná substance, díky níž se elektromagnetické vlnění může šířit úplně všude. Jedním z 
hlavních principů bylo sdílení jednoho média více stanicemi na principu časového multiplexeru s náhodným 
časováním. Stanice, která potřebovala odeslat paket, jej vyslala a čekala na potvrzení. Pokud nedošlel ve 
stanoveném čase, např. že došlo ke kolizi z důvodů vysílání několika stanic najednou, vysílání se po uplynutí 
náhodného času opakovalo. Na tyto práce navázal v letech 1972-1977 projekt firmy Xerox v jeho výzkumném 
středisku PARC. Tento projekt vtiskl Ethernetu jeho další hlavní princip a tím je sledování nosného média. 
Stanice, pokud chce vysílat, monitoruje před vysíláním stanovenou dobu přenosové médium a pokud je volné, 
zahájí vysílání. Oba hlavní principy jsou i součástí názvu patentu vymezujícího první definici Ethernetu - 



"Carrier-Sense Media Access with Collision Detection" - CSMA/CD. První experimentální síť sloužila ke 
spojení počítačů a prvních laserových tiskáren na světě. Její přenosová frekvence byla odvozena ze systémových 
hodin procesorů těchto počítačů a byla 2,94 Mbps. 
Tyto počátky daly Ethernetu do vínku relativní spolehlivost založenou na několika robustních vlastnostech. 
První vlastností je vysílání synchronizace, na začátku každého bloku. Ethernet je sdílené médium, se sériovou 
komunikací. Komunikuje se po blocích, nesoucích na začátku každého bloku 6ti bytovou adresu příjemce 
následovanou 6ti bytovou adresou odesílatele, vlastním datovým blokem a na závěr 4 bytovou cyklickou sumou. 
Před každým blokem je vysílána synchronizační posloupnost složení ze série 31 dvojic bitů 1,0 následovaných 
značkou začátku bloku. Těchto, celkem 64 bitů, slouží pouze k synchronizaci a k automatickému nastavení 
citlivosti přijímačů. Ethernet karty je při vysílání vkládají automaticky, a při příjmu naopak vypouštějí. (Pozn. 
nemusí vždy platit, že přijímač obdrží vždy všech 64 bitů, některé počáteční bity mohou být "ztraceny", vlivem 
pozdního zapnutí obvodů vysílače, či špatného počátečního nastavení citlivosti.) 
Pro další vývoj Ethernetu bylo velmi důležité, že firmy DEC, Intel a Xerox se rozhodly neponechat si Ethernet 
pouze jako své řešení, ale naopak předaly jeho specifikace a nechaly jej standardizovat. Volba standardizačního 
orgánu, který by se mohl také starat o další vývoj Ethernetu, padla vcelku jednoznačně na společnost IEEE 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers). Firmy DEC, Intel a Xerox předložily návrh specifikací 
Ethernetu pracovní skupině IEEE 802 společnosti IEEE (konkrétně podskupině 802.3, která byla pro práci na 
Ethernetu záhy ustanovena). Reakce IEEE na předložený návrh byla pozitivní a předložené specifikace se 
posléze staly standardem IEEE - bohužel s jistými drobnými věcnými změnami, které nebyly tak úplně 
zanedbatelné a které odrážely poněkud odlišné představy a postoje lidí podílejících se na standardizaci Ethernetu 
v rámci IEEE. Původní autoři tyto odlišnosti do značné míry zapracovali do nové verze DIX Ethernetu 
označované jako Ethernet II. Touto úpravou ovšem původní vývojová větev Ethernetu skončila a DIX Ethernet 
se již dále nevyvíjel. Nebylo by to ostatně ani v intencích autorů, kteří záměrně předali další vývoj do rukou 
IEEE. 
První standard Ethernetu vypracovaný organizací IEEE byl publikován v roce 1985 pod označením „IEEE 802.3 
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer 
Specification“. Zajímavostí jistě je, že samotné jméno „Ethernet“ si jako svou značku (tzv. trademark) včas 
zaregistrovala firma Xerox. Z těchto příčin verze Ethernetu pocházející od IEEE formálně vůbec nenesou jméno 
Ethernet. Další vývoj Ethernetu se již odehrával výhradně na půdě organizace IEEE. Nikoli ale v tom smyslu, že 
by vlastní technická řešení byla vyvíjena právě zde - nové varianty, nová technická řešení apod. byla vyvíjena 
nejrůznějšími institucemi a firmami, které to z nějakého důvodu považovaly za účelné. Jakmile ale jejich řešení 
dospělo do stadia schopného standardizace, přicházeli s ním na půdu IEEE a teprve zde se rozhodovalo o 
akceptování a následné standardizaci. Tímto způsobem postupně vznikla celá řada standardů Ethernetu majících 
různé parametry, různá přenosová média a různé způsoby provozu.  
Kromě organizace IEEE se normalizací datové komunikace zabývá i mezinárodní normalizační úřad ISO 
(International Standards Organization), který vypracoval takzvaný referenční model OSI (Reference Model for 
Open System Interconection). Jeho základem je rozdělení všech činností při výměně dat do sedmi částí - vrstev 
realizovaných technickými nebo programovými prostředky. Každá z vrstev zajišťuje funkce pro vyšší vrstvu a 
využívá služeb nižší vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami jsou (formou standardů a doporučení) definována 
rozhraní (mezivrstvové protokoly) a mezi prvky stejné vrstvy jsou definována pravidla komunikace (vrstvové 
protokoly). Dnes je Ethernet standardizován i normou ISO 8802/3. 
Ethernet může teoreticky přenášet data rychlostí 10 milionů bitů za vteřinu (10 Mb/s). Jelikož byte má 8 bitů, je 
rychlost teoreticky 1.2 milionu bytů za vteřinu. Tato rychlost však nemůže být dosažena, neboť data se přenáší 
ve skupinách zvaných pakety, které mohou být nejvýše 1500 bytů veliké. Například 150 000 bytů dlouhý soubor 
se musí rozdělit na 100 paketů. A to zabere nějaký čas.  
Fast Ethernet je novější verzí Ethernetu. Přenáší data desetkrát větší rychlostí (100 Mb/s).  
Gigabit Ethernet je nejnovější verzí Ethernetu. Přenáší data stokrát větší rychlostí než Ethernet(tedy 1000 Mb/s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Každý typ Ethernetu nese určité označení, pro které platí určité pravidla. 
 
Př. 100(1)Base(2)T(3) 
 
(1) = číslo vyjadřuje rychlost přenosu v Mb/s 
(2) = Base označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) 
Broad označuje širokopásmový přenos signálu 
(3) = 2/5 označuje délku segnemtu sběrnice nebo T/F označuje typ kabeláže 
(T=kabel s krocenými páry, F=kabel s optickými vlákny) 
 
První nejrozšířenějším typem se stal 10Base2, ale dnes je již na ústupu, a setkáme se s ní jen zřídka. Štafetu 
převzal typ 10BaseT, který byl po roce 1993 vystřídán typem 100BaseT. 
V současné době je nejrozšířenější varianta sítě Ethernet 100BaseT pro propojení pracovních stanic a aktivních 
prvků a 1000BaseT, případně 1000BaseSX pro vzájemné propojení aktivních prvků a napojení serverů. 
Postupně se bude prosazovat Gigabit Ethernet a úplně zanikne starý Ethernet. 
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