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.:Obsah predmetu:.

1. Úvod; pojmy, princípy, koncepty; vrstvový protokolový model, referenčné
modely, protokol, komunikácia, služby

2. Linková vrstva, MAC a LLC podvrstva
3. Siete LAN a MAN podľa štandardov IEEE 802.x
4. Bezdrôtové siete
5. Sieťová vrstva, smerovanie, riadenie preťaženia, kvalita služby
6. Protokoly sieťovej vrstvy, IP
7. Transportná vrstva, protokoly UDP, TCP
8. Aplikačná vrstva, DNS, el. pošta, WWW
9. Siete WAN
10. Siete WAN, pokračovanie
11. Signalizácie
12. Multimédiá
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.:Podmienky absolvovania:.
• rozdelenie bodového hodnotenia:

– cvičenia max. 40 bodov
• kontrolný test (15 b)
• referát (15 b)
• aktivita (10 b)

– písomná časť skúšky max. 60 bodov
• podmienky zápočtu:

– získanie minimálne 20 bodov
– žiadna neospravedlnená absencia
– max. dve absencie s lekárskym potvrdením o PN

• pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne
56 bodov

• úspešnosť na skúške je podmienená dosiahnutím minimálne:
– 20 bodov za cvičenia
– 20 bodov za písomnú časť skúšky
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Prezentácia referátu, zápočet12
Prezentácia referátu11
Test, príprava referátu10
WiFi9
Manažment IP sietí8

Sieťové služby, CBT7

IP konfigurácia v prostredí OS Windows 6
Modely domácich sietí5

Analýza prevádzky na sieti Ethernet4
Ethernet, MAC podvrstva 3
Technológie komunikačných sietí2
Úvod, história sietí1
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História sietí
alebo ako sa to všetko začalo ...
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.:História sietí:.

RAND
Corporation

MIT
Massachusetts

Institute of Technology

UCLA
University of California

Los Angeles

zabezpečiť komunikáciu 
v krízových situáciách

žiadne riadiace, resp. 
centrálne uzly

R. 1964
návrh siete s 
rovnocennými uzlami
zváženie 
nespoľahlivosti 
prenosu dát medzi 
uzlami

Technika
prepojovania

paketov

R. 1966
Bob Taylor (riaditeľ odboru 
metód spracovania 
informácií agentúry ARPA ) 
prichádza s myšlienkou 
siete typu Internet
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Mapa testovacej siete
TCP/IP vo februári 1982



.:História sietí:.
2. etapa

obdobie rokov
1983-1992

ARPANET

USENET
výskumná sieť

1979

CSNET
výskumná sieť

1980
BITNET

sieť amerických stredných 
a vysokých škôl

1981

EUNET
sieť európskych pracovísk

1982

JUNET
japonská sieť

JANET
britská sieť

R. 1983
Rozdelenie 
ARPANETU

ARPANET
civilná sieť

MILNET
vojenská sieť

R. 1986
NSF (National Science 
Foundation) financuje 
NSFNET

NSFNET Akademické 
kruhy

vďaka prenosovým vlastnostiam sa NSFNET 
rýchlo rozšíril
postupne úplne nahradil ARPANET
na prelome 80-tych a 90-tych rokov bolo do 
siete NSFNET pripojených cca milión 
počítačov
v r. 1990 bol ARPANET odstavený
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3. etapa

od začiatku
90-tych rokov

Mohutný rozvoj 
neakademických 
a komerčných 
aktivít na sieti

R. 1991

Minesotská univerzita 
predstavuje systém Gopher

Gopher

sieťový protokol navrhnutý pre vyhľadávanie 
a získavanie dokumentov
pracoval podobne ako anonymný FTP 
prístup
podobné vlastnosti ako www

R. 1992

Na University of Nevada bol Stevenom 
Fosterom a Fredom Barriem vytvorený 
prvý prehliadač gopherského prostredia 
- V.E.R.O.N.I.C.A
(Very Easy Rodent-Oriented Net-wide 
Index to Computer Archives)

R. 1991 - 1994

implementácia právnych a 
technologických základov 
komerčného využívania 
Internetu

Od r. 1995

vznikajú nové možnosti 
pripojenia
objavujú sa internetové 
prehliadače súčasnej 
kategórie
vznikajú nové 
internetové služby

Súčasnosť

dátové vyťaženie internetu dosahuje 
desiatky miliónov TB denne
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