
Počítačová sieť a internet. 

Počítačová sieť je súhrn všetkých počítačov a iných zariadení, ktoré navzájom medzi sebou komunikujú. 

Prepojené sú buď vodičmi, alebo inými technológiami – optickými vláknami, wifi technológiami ... Ak je 

počítačová sieť zložená iba z niekoľkých počítačov, ktoré sú umiestnené v 1 miestnosti, prípadne budove, 

nazývame ju lokálna počítačová sieť. 

V počítačovej sieti je jeden počítač určený ako hlavný, 

nazývame ho server. Uložené sú v ňom všetky údaje, ku 

ktorým majú prístup všetci užívatelia siete a riadi komunikáciu 

medzi ostatnými počítačmi siete.  

 

Keď viacerí užívatelia pracujú s tými istými údajmi, hovoríme 

že zdieľajú údaje. Každý používateľ ma len určité práva na 

prístup k údajom, aby nedošlo k poškodeniu údajov. 

Internet je celosvetová počítačová sieť, na ktorú sú pripojené 

jednotlivé počítače, ale aj lokálne počítačové siete. Umožňuje nám posielať emaily, hľadať informácie, 

sťahovať údaje, komunikovať on line, .... 

V počítačovej sieti existujú rozsiahle systémy, ktoré bežia na mnohých počítačoch, pracuje s nimi naraz veľa 

ľudí a poskytujú aktuálne informácie. Nazývame ich informačné sytémy. 

Bezdrôtová lokálna sieť 

Ethernetová WLAN sieť 

Bezdrôtová lokálna sieť (Wireless LAN z ang: Wireless Local Area Network, skr. WLAN) je lokálna 

počítačová sieť (LAN), bezdrôtovo spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúcu menšiu geografickú 

oblasť (maximálne do niekoľko km), ako napríklad dom, kanceláriu, alebo skupinu budov najčastejšie 

pomocou (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, alebo Irda). 

Siete používajú ako médium na prenos signálu rádiové, mikrovlnné, alebo infračervené vysielanie. 

IrDA - bezdrôtovú komunikáciu pomocou infračerveného žiarenia. Býva súčasťou notebookov, tlačiarní, 

mobilných telefónov, PDA a pod. V súčasnosti je IrDA vytláčaná rádiovým prenosom (Bluetooth), ktorý 

eliminuje základnú nectnosť infračerveného prenosu – potrebu priamej viditeľnosti. pracuje na vzdialenosť 1 

m 

Wifi - bezdrôtová lokálna sieť LAN (WLAN) - Umožňuje osobe so zariadením s bezdrôtovým adaptérom 

(PC, notebook, PDA) pripojenie k internetu v blízkosti prístupového bodu (access point). Územie pokryté 

jedným alebo niekoľkými prístupovými bodmi sa nazýva hotspot. 

Typická Wi-Fi zostava obsahuje jeden alebo viac prístupových bodov (AP z anglického slovného spojenia 

„access point“) a jedného alebo viacerých klientov (užívateľov). AP vysiela svoj SSID (Service Set 

Identifier, sieťové meno) Na základe nastavení (napr. podľa SSID) sa klient môže rozhodnúť, či sa k AP 

pripojí. Ak sú napr. v dosahu klienta dva prístupové body s rovnakým SSID, klient sa podľa sily signálu 

môže rozhodnúť, ku ktorému AP sa pripojí.  

Wi-Fi je ideálny aj na VoIP aplikácie ("telefónovanie") v podnikových sieťach LAN alebo v prostredí SOHO 

(small office and home). 

Komerčné Wi-Fi služby sú dostupné na miestach ako internetové kaviarne, reštaurácie, obchodné centra a 

letiská na celom svete (nazývané Wi-Fi-kaviarne) 



Niektoré obce a mestá už poskytujú bezplatné Wi-Fi hotspoty a internetový Wi-Fi prístup pre svojich 

obyvateľov. Podobne aj školy a univerzity poskytujú bezplatný WiFi prístup do internetu pre svojich 

študentov a návštevníkov. 

Wi-Fi siete majú obmedzený dosah. Typický domáci Wi-Fi smerovač môže mať dosah 45 m v budove a 90 

m mimo budovy.  

Problémom WiFi v súčasnosti je jeho nekontrolované masové rozšírenie. Wifi - (nastavené od výrobcu) - 

býva povolené a nezaheslované. Neznalí používatelia prístroj nedokážu patrične nastaviť. Poskytujú tak 

prístup k svojim počítačom a internetu každému v dosahu WiFi. Signál prechádza stenami budov a ak 

účastník má zariadenie na vyššom poschodí je signál zachytiteľný až do kilometra. Na sídliskách preto nie je 

problém nájsť desiatky nezabezpečených WiFi sietí. Každé WiFi zariadenie poskytuje možnosť nastaviť 

rôzny stupeň ochrany. 

Vzhľadom na to, že sa všetky informácie v bezdrôtových sieťach prenášajú vzduchom, je ľahké ich 

odpočúvať. Nie je totiž nutné sa fyzicky pripojiť drôtom k sieti. Prístupové body sa dajú využiť na 

ukradnutie osobných informácií vysielaných Wi-Fi klientmi. 

 * * *  

Bluetooth je bezdrôtové spojenie medzi dvoma zariadeniami, napríklad mobilným telefónom a osobným 

počítačom alebo headsetom (slúchadlom). 

Maximálny dosah je až 10 metrov, pričom 2 i viacej (max. 7) zariadení na seba pri komunikácii nemusí 

„vidieť“. Verzia 1.2 rozširuje dosah až na 100 m. V súčasnosti sa blíži nová špecifikácia Bluetooth 2.0 EDR, 

ktorá umožňuje komunikáciu do vzdialenosti cca 100 – 1 000 m.  

Server 

Server (z angl. to serve - slúžiť, poskytovať službu) - jeho presný význam v Slovenskom jazyku je “počítač, 

ktorý riadi počítačovú sieť a poskytuje služby súčasne viacerým používateľom”. Prostredníctvom servera si 

môžu medzi sebou vymieňať počítače dáta (údaje, informácie), alebo sprístupniť dáta uložené na serveri, 

resp. využívať ho ako bránu na pripojenie do inej siete. 

Druhy serverov  

Webový server - poskytuje nám WWW stránky (WWW/World Wide Web) 

Databázový server - poskytuje nám v podstate úložisko/miesto kde si môžeme uložiť svoje súbory 

dokumenty a pod. 

Mail server - služba e-mailu (e-mail/enthernetová pošta) pomocou. 

Tlačiarensky server - umožňuje tlačiť dokumenty počítačom/počítaču. 

Herný server - poskytuje hráčom hrať multiplayer (hráč + hráč). 

DNS Server - DNS Server prekladá HTML odkaz (WWW.niečo.niečo) do IP adresy. 

Proxy Server - v podstate nám riadi prístup do inej siete. 

Hosting Webhosting  

Webhosting je počítač/počítače ktoré poskytujú hosťovské služby pre daného klienta ktorý si ho môže 

prenajať. Je to v podstate jeden fyzický počítať ktorý môže poskytovať viac služieb viacerým klientom a 

navzájom si neškodia. Napr. na webhostingu môžu byť umiestnené herné servery, databázový server atď. 

Server Disk 

Je to v podstate Databázový Server, ktorý nám poskytuje Serverové úložisko na ukladanie dát. Samozrejme 

Serverový Disk je synchronizovaný s vaším počítačom.(synchronizácia = chod zariadení medzi sebou) 

Serverové Disky - DropBox, Google Disk,.... 

(Ďalšie informácie napr. na: http://svetserverov.sk/co-je-to-server, http://sk.wikipedia.org/, 

http://elearn.umb.sk/ekp/nd/fresco/repository/EKP000070160.pdf)  

http://sk.wikipedia.org/

