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Topologia okablowaniaTopologia okablowania

Topologia czyli kształt sieci zawiera 
informacje o:
Ilości węzłów w segmencie;
Maksymalnej liczby segmentów 
możliwych do połączenia za pomocą 
regeneratorów;
odległości krytycznych węzłów 
sieciowych;
Rodzaju wymaganego kabla;
Jak trzeba zakończyć linię.



Topologia liniowaTopologia liniowa



Parametry liniowej topologii sieciParametry liniowej topologii sieci
Maksymalna prędkość przesyłu 10 Mbps;
Stosuje kable koncentryczne RG-58 lub RG-58/CU i 
złącza BNC;
Wymaga zastosowania 50 Ω złącza kończącego na 
końcach segmentu;
Obsługuje maksymalnie 30 węzłów sieciowych na 
segment;
Segmenty nie powinny być dłuższe niż 185 m;
Przy zastosowaniu regeneratorów może być do  5 
segmentów w tym tylko 3 z węzłami (po 30 węzłów);
Węzły powinny być oddzielone co najmniej 0,5 m 
odcinkiem kabla.



Topologia gwiazdyTopologia gwiazdy



Parametry gwiaździstej topologiiParametry gwiaździstej topologii
dla sieci 10Basedla sieci 10Base--TT

Wymaga 4 przewodów (skrętka nieekranowana 
(UTP) lub ekranowana (STP);
Kabel Cat-3 lub Cat-5 (cztery skręcone pary);
Maksymalna odległość łączonych węzłów 100 m;
Liczba węzłów sieciowych w segmencie jest 
nieograniczona;
Stosowane są złącza RJ-45.



Parametry gwiaździstej topologiiParametry gwiaździstej topologii
dla sieci 100Basedla sieci 100Base--TT

Wymaga 8 przewodów (cztery pary 
skręcone w jednej osłonie);
Kabel Cat-5 lub lepszy Cat-5E;
Maksymalna odległość łączonych węzłów 
100 m;
Liczba węzłów sieciowych w segmencie 
jest nieograniczona;
Stosowane są złącza RJ-45.



Topologia pierścieniaTopologia pierścienia



Parametry sieci o topologii Parametry sieci o topologii 
pierścieniowej (pierścieniowej (TokenToken Ring)Ring)

Brak kolizji pakietów danych pozwala na 
większą przewidywalność ;
Przepustowość od 4 do 16 Mbps;
Dobrze pracuje z komputerami Mainframe
IBM starszej generacji;



Kable siecioweKable sieciowe

Skrętka nieekranowana

Kabel koncentryczny



Zasady zastosowania skrętki w Zasady zastosowania skrętki w 
siecisieci



Standardy Standardy EthernetuEthernetu
10Base-2 10 Mbps, kabel koncentryczny (RG-58);
10Base-5 10 Mbps, kabel koncentryczny (RG-8); 
10Base-T 10 Mbps, skrętka (dwie pary, Cat-3lub 
wyższa) ;
100Base-T 100 Mbps, skrętka (cztery pary, Cat-5), 
również nazywany 100Base-T4 w celu zaznaczenia 
czterech par ;
100Base-TX 100 Mbps, skrętka (dwie pary, Cat-5);
100Base-FX 100 Mbps, kabel światłowodowy; 
1000Base- T 1 Gbps, skrętka (cztery pary, Cat-5). 



Funkcje żył w skrętce dla sieci Funkcje żył w skrętce dla sieci 
typu 10TBasetypu 10TBase--TT

Numer Kolor Kolor Zastosowanie

końcówki podstawowy pasków 10Base-T
przewodu przewodu

1 Biały Pomarańczowy Transmisja -
2 Pomarańczowy Biały Transmisja +
3 Biały Zielony Odbiór -

4 Niebieski Biały Nie dotyczy

5 Biały Niebieski Nie dotyczy

6 Zielony Biały Odbiór +

7 Biały Brązowy Nie dotyczy

8 Brązowy Biały Nie dotyczy



Kabel krzyżowy do połączenia dwu Kabel krzyżowy do połączenia dwu 
urządzeń DTEurządzeń DTE



Kategorie kabliKategorie kabli



Instalacja okablowaniaInstalacja okablowania

Kable koncentryczne 

Skrętka



Narzędzia do zaciskania Narzędzia do zaciskania 
końcówek kabli sieciowychkońcówek kabli sieciowych



Układanie kabla i zdejmowanie Układanie kabla i zdejmowanie 
izolacjiizolacji



Przygotowanie złącza BNCPrzygotowanie złącza BNC



Zaciskanie złącza BNCZaciskanie złącza BNC



Zaciskanie złącza na skrętceZaciskanie złącza na skrętce



Okablowanie paneli krosowychOkablowanie paneli krosowych



UrzadzeniaUrzadzenia do kierowania ruchem do kierowania ruchem 
sieciowymsieciowym

Regeneratory – zwiększają odległość na jaką można 
przesyłać sygnał po konkretnym typie kabla;
Koncentratory – są używane do łączenia węzłów sieci    
w topologii gwiazdy;
Mosty – inteligentne regeneratory, kierujące ruchem 
sieciowym od jednego segmentu do drugiego;
Routery – kierowanie ruchem;
Przełączniki – dokonują szybkiego połączenia między 
dowolnymi urządzeniami w sieci, tak aby połączenia nie 
dopuszczały do kolizji w segmentach nie biorących 
udziału w procesie komunikacji;



Zastosowanie regeneratorów do Zastosowanie regeneratorów do 
wydłużenia sieciwydłużenia sieci



Typowe zastosowanie Typowe zastosowanie 
koncentratorówkoncentratorów



Przykładowe wykorzystanie Przykładowe wykorzystanie 
routerówrouterów



Wykorzystanie przełączników        Wykorzystanie przełączników        
i koncentratorów w siecii koncentratorów w sieci
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