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Technologie informacyjne  

 Technologie pracy z komputerem 

 Funkcje systemu operacyjnego 

 Przykłady systemów operacyjnych 

 Zarządzanie pamięcią 

 Zarządzanie danymi 

 Zarządzanie procesami 

 Komunikacja z użytkownikiem 

 Technologie sieciowe  

 E-biznes 



Sieci komputerowe 

Sieć komputerowa 

jest 

jednym z elementów 

technologii wykonywania  

obliczeń na komputerze 



Współczesna technologia 

Komputer 

 nie włączony do sieci 

to nie jest komputer 

 
(z reklamy firmy SUN) 



Technologie obliczeń 

 sieci lokalne (LAN) 

 sieci rozległe (WAN) 

 rozproszenie przetwarzania 

 technologia klient-serwer 



Rozproszone przetwarzanie - 
wspólne zasoby danych 

100 * 



Ewolucja technologii obliczeń 

Przywiązanie do miejsca

Elastyczność

środowiska

Pojedynczy

użytkownik

Paczka 

Podział

czasu

Sieci

LANy + WANy

Ruchome 

stanowiska



Technologie sieciowe 

 media transmisyjne 

 rodzaje połączeń 

 pasywne elementy sieciowe 

 aktywne elementy sieciowe 

 topologie sieci 



Sieć komputerowa 

Na sieć komputerową 

składają się: 

 

•  elementy pasywne 

•  elementy aktywne 



Media transmisyjne - pasywne 

 skrętka telefoniczna (twisted pair) 

    zwykła 

    ekranowana 

 kabel koncentryczny (coaxial cable) 

 światłowód (fiber optic cable) 

 radiolinia 

 łącza satelitarne 



Elementy aktywne sieci 

 regenerator 

 koncentrator (hub) 

 most (bridge) 

 router 

 brama (gateway) 



Regenerator 

 wzmacnia sygnał w 
kablu sieciowym, 
pozwalając na 
zwiększenie 
rozmiaru segmentu 
sieci oraz odległości 
transmisji 



Koncentrator (hub) 

 służy do tworzenia 
topologii 
gwiaździstej sieci 
koncentrując lub 
rozdzielając sygnał 



Most (bridge) 

 pozwala na wydzielenie 
segmentów i filtrację 
ruchu w sieci, 
przekazuje między 
segmentami jedynie 
pakiety do nich 
adresowane 



Router 

 umożliwia utworzenie 
alternatywnych dróg 
między węzłami sieci, 
kierowanie pakietów po 
optymalnych drogach, 
łączenie przez sieci 
rozległe i inne 



Brama (gateway) 

 umożliwia 
przesyłanie pakietów 
między sieciami o 
różnych protokołach 
transmisji 



Konfigurowanie sieci 

Elementy pasywne i aktywne  

pozwalają na konfigurowanie  

sieci komputerowej  

w zależności od potrzeb użytkownika 



Topologie sieci 

 gwiazda 

 magistrala 

 pierścień 

 drzewo 

 pierścień w układzie gwiazdy 



Gwiazda 
 

w układzie gwiazdy (star) każda stacja jest bezpośrednio 
podłączona do centralnego urządzenia przełączającego, czyli 
koncentratora, sterującego i zarządzającego całością 
komunikacji. Stacja wysyła żądanie połączenia, a 
koncentrator realizuje je ustanawiając czasowe połączenie 
między nimi.  

Przykładem jest centrala telefoniczna. 



Magistrala 
 

magistrala, szyna (bus) jest to dwukierunkowe łącze z 
określonymi punktami końcowymi. Wszystkie urządzenia są 
przyłączone bezpośrednio do magistrali. Stacja transmituje w 
obu kierunkach aż do końców magistrali, a zatem jednocześnie 
do wszystkich stacji w sieci. Każda stacja sprawdza informację 
adresową i przyjmuje te transmisje, które zawierają jej 
identyfikator (adres) ignorując pozostałe. 



Pierścień 

pierścień (ring) jest logicznie zamkniętym, jednokierunkowym 
łączem bez wyróżnionego początku i końca. Dane z jednej 
stacji przesyłane są do następnej, gdzie po zregenerowaniu 
sygnału są odsyłane do kolejnej stacji. Każda stacja sprawdza 
informacje adresową i przyjmuje te, które zawierają jej adres, 
przekazując pozostałe dalej bez zmian. Adresat po skopiowaniu 
danych modyfikuje informacje kontrolną i odsyła dalej.  



Drzewo 
 

układ drzewa (tree) jest rozszerzeniem magistrali. 
Urządzenia przyłączane są do odgałęzień, które 
hierarchicznie łączą się do magistrali głównej. 
Przykładem może być telewizja kablowa. 



Pierścień w układzie gwiazdy 
 

pierścień w układzie gwiazdy to połączenie koncepcji gwiazdy i 
pierścienia. Każda stacja jest podłączona do centralnego 
urządzenia przyłączającego, zatem fizycznie tworzą one układ 
gwiazdy. Koncentrator w sposób dynamiczny tworzy logiczny 
pierścień dołączonych stacji. 



Metody dostępu do nośnika 

 Rywalizacja o nośnik 

     

                  magistrale 

 Przekazywanie znacznika 

 

                  pierścienie 



Wykrywanie kolizji - rywalizacja 

A 

B 

C 

B 

B 

A 

A 

C 

C 

Stacje A i C rozpoczynają transmisję 

Stacje wykrywają kolizję 

Stacje po oczekiwaniu, transmituje C 



Przekazywanie znacznika 

 

 

 

A B 

C 

D E 

F 

A czeka na wolny znacznik 

A 

F 

E 

B 

C 

D 

A przechwytuje znacznik i umieszcza dane 

A B 

C 

D E 

F 

C kopiuje dane i zwalnia znacznik 

A 

F 

B 

C 

D E 

Znacznik wolny krąży dalej 


