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ARVUTIVÕRGUD
Kirjutas Isahiir
Wednesday, 16 November 2005

Sissejuhatus arvutivõrkudesse
Milleks arvutivõrke vajatakse?
Küsimus tundub tänasel Interneti-ajastul üleliigsena, kuid nii pole see alati olnud. Pealegi on arvutivõrkude
ilmumine tähendanud väga tõsiste probleemide sündi, sest avatud võrkude kaudu on võimalik andmete hävitamine,
muutmine, volitamata juurdepääs või arvutisüsteemi töö häirimine mitmel muul viisil. Küsimus eetilisest käitumisest
rahvusvahelistes andmevõrkudes muutub iga päevaga üha aktuaalsemaks. Kui aga võrguressursid sulgeda lukkude,
paroolide ja muude turvasüsteemide taha, siis arvutivõrkudes kasutamise otstarbekus võib muutuda üldse
küsitavaks.
DEFINITSIOON: Arvutivõrk on vahend arvutite omavaheliseks ühendamiseks, nii et oleks võimalik andmeid
vastastikku vahetada ja arvutiressursse (nagu nt. välisseadmed) ühiselt jagada. Kõigepealt leidis see idee
rakendamist 60ndatel aastatel suurarvutitel põhinevates ajajaotusega (time-shared) süsteemides, kus võeti
kasutusele tekstiteadete elektroonilise edastamise põhimõte. Inimesed pidasid omavahelist sidet võrgu kaudu,
saates üksteisele elektronpostiga teateid suurarvutite terminale ja telefoniliine kasutades. Personaalarvuteid siis veel
ei kasutatud.
1969.a. käivitas USA Kaitseministeerium katseliselt ARPANET-võrgu, mille üheks eesmärgiks oli luua
andmesidevõrke, mis funktsioneeriksid edasi ka osalise kahjustuse (näiteks pommirünnaku) järel. Selles võeti
kasutusele sõnumite edastamine väikeste pakettidena, mida võis edasi saata eraldi ja eri võrgumarsruute
kasutades. Teiseks eesmärgiks oli anda kõigile teadlastele ühendusvõimalus kaugete suurte arvutuskeskustega, et
nad saaksid kasutada suurarvutite riist- ja tarkvararessursse- mälu, andmebaase ja superarvutite
andmetöötlusvõimet. Varsti märkasid uurijad, et seda võrgustikku saab rakendada teabe vahendamiseks
uurimisobjektide käigu kohta. Nii lisati 70ndate alguses elektronposti funktsioon ja see kujuneski arvutivõrgu kõige
populaarsemaks teenuseliigiks. Järgnevalt ilmusid postiloendid (mailing lists), kuna kasutajad märkasid, et tihti tuleb
posti saata mitte ainult ühele kindlale adressaadile, vaid tervele inimeste rühmale võrgus.
1972-73.a sündis Xeroxi Palo Alto uurimiskeskuses Ethernet-kohtvõrgu idee, mis hiljem koostöös Inteli ja
Digitaliga (DEC-iga) standardiseeriti. Ethernet ja teised kohtvõrgud muutusid eriti populaarseteks pärast mikro- ja
personaalarvutite (Apple Macintosh, IBM PC) massilist ilmumist, olles odavaks alternatiiviks suurarvuteid käitavatele
arvutuskeskustele. Kohtvõrguks nimetatakse kohalikku, piiratud alal asuvat arvutivõrku, mis enamasti teenindab
ühe kindla töörühma (workgroup) tarbeid. Algsed töörühmavõrgud olid enamasti väikesed ja ühendasid omavahel
kuni kümmet arvutit ja ühe printeri. Vaata ka joonist 1.

Joonis 1.
Olemasolev tehnoloogia piiras võrkude suurust, sinna kuuluvate arvutite hulka ja neid ühendavate kaabelliinide
ulatust. Enamik 80ndate aastate kohalikke arvutivõrke ei sisaldanud üle 30 arvuti ja kaabli pikkus ei ületanud 185
meetrit.
Kohtvõrkude kasutuselevõttu võib põhjendada harilikult järgmiste asjaoludega:
1.

Välisseadmete (kvaliteetne laserprinter, plotter, magnetlindil massmälu jne.) ühiskasutus töörühma poolt.
Algselt kuulus siia ka varastes töökohaarvutites puudunud suuremahuliste ketasmälu ühiskasutus.
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Viimastel aastatel seoses ülisuure mälumahuga (gigabaidiste) ja suhteliselt odavate kõvaketaste
ilmumisega on see argument jäänud tahaplaanile;
Kattuva töö ja samade programmiliste vahendite (tarbeprogrammide koopiate, andmebaasifailide jne.)
kõrvaldamine töökohaarvutitest ja nende säilitamine ainult ühisel võrguserveril;
Andmevahetuse võimalus tööjaamade vahel, kasutades failiteisalduse, elektronposti, ajaplaneerimise ja
muid programme.

Soodsaks lisamomendiks on see, et tekib võimalus büroo või firma kõigi töötajate poolt kasutatavate
tarbeprogrammide (näiteks tekstitoimetite) täielikuks ühtlustamiseks (täielikult samade versioonide kasutamine), mis
tunduvalt lihtsustab suure organisatsiooni tööd.
80ndate keskel toimusid suured muutused ka kaugvõrkude arengus. 1983.a ARPANET jagati ülikoolide ja
teadusasutuste tsiviilkasutusega ARPANETiks ja sõjaväele kuuluvaks mittesalastatud Milnetiks, kuid sidevõimalus
nende kahe võrgustiku vahel säilis. Neist kasvas välja ülemaailmne võrgustik, mida tänapäeval tunneme Interneti
nime all. Koos globaalse arvutivõrgu väljakujunemisega sündisid ka uued põhjused arvutivõrkude olemasoluksnende mitmesugused kasutusviisid:
Rahvusvahelised multimeedia andme- ja uudistebaasid ning nende otsisüsteemid;
Kaugtöö (telecommuting)- kodus töötamine võrgustiku kaudu; töö kodus asuval arvutil ja andmete ning
dokumentide saatmine võrgu kaudu keskbüroosse;
Kaugistung ehk telekonverents- rühmanõupidamine arvutivõrgu kaudu; tänapäeval multimeediarakendusena
videokonverents, kus kasutatakse videokaameraid, mikrofone jms. vahendeid;
Kaugõpetus ja –õppimine – õpetus ja õppimine arvutivõrkude vahendusel; õpetusvõrkude (learning networks)
kasutamine üldharidussüsteemis või erialaseks väljaõppeks;
Kaugostmine (teleshopping) –ostutehingute sooritamine arvutivõrgu kaudu; puudutab peamiselt kaupade
tellimist ja tasustamist, mõistagi mitte nende füüsilist kohaletoimetamist. Tasustamisega on tihedalt seotud ka
kaugpangandus (telebanking)-pangatehingud arvutivõrgu kaudu.

Andmeedastuse alused
DEFINITSIOON. Andmeedastuseks nimetatakse andmete teisaldamist andmesidevahenditega ühest punktist teise
või teistesse punktidesse.
Andmeedastust läheb vaja tänapäeval igal sammul-ühe tööruumi piirides või maakera ühelt küljelt teisele Interneti
vahendusel navigeerides (surfates). Teda vajatakse alati, kui arvuti- või sisesüsteemi osad asuvad eri paigus- olgu
siis telerit vaadates või mobiiltelefoniga lähedal asuvasse linna helistades. Igal kaasaegsel mikrokontrolleril
(ühekristalli-mikroarvutil) autos, pesumasinas või klahvidega telefoniaparaadis on digitaalse andmeedastuse
liidesed.
Peamiseks andmeedastuse liigiks on siisku andmete ülekanne arvutite vahel. Arvutitevahelises andmevahetuses
kasutatakse tänapäeval viit põhilist tehnoloogilist lahendust ja füüsilist keskkonda:
1.
2.
3.
4.
5.

vaskjuhtmetest keerdpaari (tavaline telefoniliin)
koaksiaalkaablit, mis tagab eelmisega võreldes umbes 80-kordse läbilaskevõime,
valguskaablit (kiudoptilist kaablit), mis telefoniliiniga võrreldes tagab umbes 26 000 korda suurema
läbilaskevõime,
kõrgsageduslikku raadiosidet,
ülikõrgsageduslikku satelliitsidet.

Digitaalandmete edastus võib toimuda nii analoog- kui ka digitaalkanali kaudu, kusjuures analoogliinide puhul
tuleb rakendada erimeetodeid ja –vahendeid (näiteks muundamist diskreetkujule modemi abil).
Analoogsidekanali läbilaskevõimet iseloomustab tema ribalaius (bandwidth), mida mõõdetakse sagedusvahemiku
kõrgeima ja madalaima sageduse vahega. Mida suurem on ribalaius ja parem signaal/müra suhe, seda täpsemalt
vastuvõetud andmed sarnanevad saadetud andmetega. Seda illustreerib ka joonis 2. kus on näha ribalaiuse (500,
900, 1300, 1700, 2500, 4000 Hz) mõju edastatava kahendsignaali kvaliteedile. Lähtesignaali impulsside bitisagedus
on 2000 bitti sekundis. Näeme, et alles 4000 Hz ribalaiuse puhul toimub signaali peaaegu moonutamata ülekanne.
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Joonis 2.
Kui edastusmeediumi sagedusriba kasutatakse ainult ühe moduleerimata ja multipleksimata signaali
edastamiseks, siis nimetatakse seda põhiribaedastuseks (baseband transmission). Kui meediumit kasutatakse
mitme signaali üheaegseks ülekandmiseks, siis on tegemist lairibaedastusega (broadband transmission). Viimase
klassikaliseks näiteks on kaabeltelevisioonivõrk, mille sagedusriba võib olla 54-860 MHz ja mida saab kasutada
suure hulga signaalide edastamiseks (näiteks viiekümne analoogkujul TV-kanali edastamiseks, millest igaüks
hõlmab umbes 6 MHz).
Digitaalse andmesidekanali läbilaskevõimet iseloomustatakse nagu analoogkanali omagi ribalaiusega, aga ka
bitikiirusega (bit/s, kbit/s, Mbit/s). seejuures olgu märgitud, et sama ribalaiuse juures bitikiirus ei pruugi olla
konstantne suurus, sest uued tehnoloogiad võimaldavad seda oluliselt tõsta (nt. modemside töökiirus on viimastel
aastatel kiiresti kasvanud, kuigi kasutatakse füüsiliselt sama telefonivõrku). Märgime ka, et bitikiirus (bit/s) ja
telegraafitehnikast pärinev bood (elektrivõngete arv sekundis) pole samatähenduslikud mõisted, sest andmesides on
võimalik ühe signaalimuutusega edastada rohkem kui ühe biti. Näiteks modem kiirusega 9600 bit/s mis töötab
boodikiirusel 2400 boodi. Tabelis on toodud läbilaskevõime (ribalaiuse) nõuded tüüpiliste rakenduste puhul.
Rakendus

Meedium

Edastusviis

Läbilaskevõime/ribalaius

Moonutamata
inimkõne

Õhk

Analoog-digitaalne
tihendusega PCM

Kuni 20 kHz

Kõne
tavalises Keerdpaar
telefonivõrgus

Analoog-digitaalne
tihendusega PCM

Ribalaius 3 kHz (300-3400 Hz);
64 kbit/s

Andmeteisaldus

Modemiga
telefonivõrgus

Keerdpaar

Suurte andmefailie Keerdpaar,
edastus
koaksiaal- ja
valguskaabel
Andmeedastus
kohtvõrgus

analoog Kuni
9,6
kbit/s,
täiustatud
meetodid: 14,4-56 kbit/s

ISDN BRI
ISDN PR1
T3

64 kbit/s
2,048 Mbit/s (Euroopa, E1)
44,2 Mbit/s

Varjestatud või varjestamata Põhi- või lairiba kohtvõrk, 10-100 Mbit/s
keerdpaar, koaksiaalkaabel raadiosageduslik kohtvõrk

Kujutiste ja graafika Keerdpaar, koaksiaaledastus
valguskaabel

ja FDDI, DQDB linnavõrk

Multimeedia (video) Koaksiaalkaabel, raadiokanal Kaabel-TV-võrk

10-100 Mbit/s

5-6 MHz/kanal;
128 kbit/s- 2,048 Mbit/s

Digitaalandmeid võib teatavasti edastada järjestik- või rööpkujul.
Järjestik- ehk jadaedastusel antakse bitte edasi järjestikuse pideva voona üks bitt korraga, kasutades ühtainsat
ühendusliini. See sarnaneb autoliiklusega üle silla, millel on olemas ainult üks sõidurada. Nii toimub näiteks
andmeedastus tavaliste telefoniliinide kaudu. Jadaliidese füüsilist teostus arvutis nimetatakse järjestikpordiks
(jadapordiks). Mitmed jadaliidese variandid on standardiseeritud (RS-232C ehk EIA-232D, RS-422/423 ja
infrapunaliides IrDA).
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Rööpedastuse korral kõik andmerühma bitid (1-8 baiti) kantakse üle korraga, iga bitt mööda eraldi juhet (liini).
Rööpedastus sarnaneb sama kiiruse juures toimuva autoliiklusega mitmerajalisel maanteel. Rööpliidese füüsilist
teostust (lülitust ja pistmikku) arvutis nimetatakse rööppordiks. Standardiseeritud rööpliidesteks on Centronics ja
uuem ECP/EPP.
Järgmine joonis (vt. joonis 3.) illustreerib ühe ja sama bitikombinatsiooni (1011) ülekannet rööp- ja jadakujul.
Jadaedastusel peab saatja vastuvõtjale teatama sõnumi alguse (stardibitt), sõnumi lõpu (stopp-bitt) ja iga biti
keskkoha.

Joonis 3.
Rööpedastuse eeliseks on suur töökiirus ja tüüpiliselt rakendatakse teda andmete saatmisel arvuti
välisseadmetele, näiteks printerile. Puudusteks on see, et teda ei saa kasutada tavalistes telefoniliinides, ja
suhteliselt väike tegevusulatus.
Jadaedastuse korral tuleb saatjale teatada sõnumi algus ja bittide asukoht ning seetõttu eristatakse asünkroonset
ja sünkroonset andmeedastust.
Asünkroonedastusel moodustab iga andmerühm (bait) ajastuselt iseseisva üksuse, ülekantavaid bitte ei takteerita
taktgeneraatori abil, vaid neid saadetakse välja üksteise järel, markeerides start- ja stoppbiti abil iga andmerühma
alguse ja lõpu. Vigade avastamiseks lisatakse veel täiendavaid paarsuskontrollli bitte. meetodi eeliseks on see, et
andmeid võib edastada saatja jaoks mistahes ajahetkel, puuduseks on edastuse aeglus (kuni 25% ajast kulub
juhtimis- ja muu teenusinfo edastamisele). Siiski kasutatakse asünkroonset tööviisi laialt tavaliste modemite juures,
mis töötavad edastuskiirusega kuni 28 800 bit/s ja rohkemgi. Nad on tunduvalt lihtsamad ja odavamad kui
sünkroonsed modemid.
Sünkroonedastusel kantakse ühesuguses rütmis korraga üle suuremaid bitirühmi (plokke), mida tavaliselt
nimetatakse kaadriteks. Seejuures erilisi start- ja stoppbitte ei vajata, vaid andmevahetus takteeritakse rangelt
kindlaksmääratud väliste takteerimissignaalide abil. Saade lõpeb ühe kaadri lõpuga ja algab uuesti järgmise
kaadriga. Küll vajatakse välist taktgeneraatorit või isetakteerimise erivahendeid. Meetodi eeliseks on suur töökiirus,
puuduseks aga realiseerimise kulukus ja keerukus. Vea avastamisel võib lihtsalt korrata vigase kaadri ülekannet.
Järgmisel joonisel (vt. joonis 4) on kujutatud sõna “HALLO” infokaadrit nii asünkroon- kui ka sünkroonedastusel.

Joonis 4.
Sünkroonedastuse protokollid täidavad ülesandeid, mis asünkroonedastuse korral puuduvad:
andmete jaotamine plokkideks,
juhtimisinfo lisamine,
veakontroll.
Joonisel 4 on toodud kaks populaarset sünkroonedastuse varianti, mis kasutavad erinevaid mooduseid saatja ja
vastuvõtja takteerimiseks: Binary Synchronous Communication (BISYNC), mis kasutab kahte 8-bitist SYN- märki,ja
Synchronous Data-Link Control (SDLC) ühe 8-bitise märgiväljaga juhtimiskoodi jaoks. Viimane on õieti
sünkroonedastuse protokolli-HDLC (High-level Data-Link Control)- kõige levinum variant.
Lisaks kahele eelmainitud edastusviisile eristatakse veel isokroonedastust, mis tähendab et kõigi võrdse
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pikkusega bitijärjendite bittide edastusaeg on ühesugune. Seega “sünkroonedastus” on küll iga märgiploki piirides
isokroonne, kuid ei tarvitse olla seda mitme plokii ulatuses, kuna plokkidevahelised viivised võivad olla eri pikkusega.
Andmeedastusviise võib jagada ka järgmiselt:
simpleksedastus-andmete ülekanne toimub ainult ühes suunas. Meenutab autoliiklust ühesuunalise liiklusega
tänaval. Tänapäeval kasutatakse harva, üheks võimalikuks rakenduseks on kaupluste müügiterminalid (POSterminalid), kus andmete sisestus ja ülekanne toimuvad ainult ühes suunas;
pooldupleksedastus-kahesuunaline andmeedastus, mille puhul saatmine ja vastuvõtt ei toimu aga üheaegselt.
Meenuntab autoliiklust ühe sõiduraja laiusel sillal (kord ühes, kord teises suunas). Seda meetodit kasutatakse
andmete teisaldamiseks telefoniliini abil ühest arvutist teise;
täisdupleksedastus- kahesuunaline andmeedastus üheaegselt toimuva saate ja vastuvõtuga. Meenutab
autoliiklust kahesuunalise liiklusega tänaval. See on kahtlemata kiireim ja efektiivseim andmeülekande viis ,
kuid vajab teostamiseks eriaparatuuri ja sobib kasutada peamiselt ainult suurarvutitel baseeruvates võrkudes.
Digitaaledastuse puhul edasiantavad sõnumid on alati palju pikemad arvuti masinsõnadest. Tavaliselt jagatakse
need pikad sõnumid lühemateks kirjeteks või pakettideks, mis kantakse üle eraldi.
Esialgu kasutati andmevahetusel sama meetodit mis hariliku telefonikõne võtmisel. Kõigepealt valiti vastuvõtja
number ja loodi püsiahel saatja ja vastuvõtja vahel, siis edastati terve sõnum. Seda nimetatakse ahellülituseks
(kanalikommutatsioon), mis oma loomult on aga sageli üsna ebaefektiivne ja aegaviitev. Sellist edastusprotseduuri
nimetatakse ka ühendusega edastusprotokolliks (connection-oriented protocol).
Hiljem töötati välja sõnumilülituse (message switching) ja pakettlülituse (packet switching) põhimõtted, mis
võimaldavad ülekande kiirust usaldatavust tunduvalt tõsta. Sõnumiedastusel algselt terviklikku ühendusahelat ei
looda, vaid sõnum saadetakse ühel mäluseadmega varustatud sõlmelt teisele võrku juhtiva programmi vahendusel,
kuni sõnum jõuab lõpuks adressaadini. Pakettedastus on sõnumiedastuse erikuju, mille puhul sõnum jaotatakse
sobiva pikkusega standardseteks plokkideks ehk pakettideks (tavaliselt 128 või 256 baiti), mida saadetakse võrgu
ühelt sõlmelt teisele. Pakettedastuse protokoll võib olla samuti ahelühendusega edastusprotokoll (nn. virtuaalahela
abil), kuid kasutatakse ka ühenduseta edastusprotokolli (connectionless protocol). Igal juhul võrku juhtiv tarkvara
otsib edastuse käigus kõige optimaalsema tee (marsruudi) kahe sõlme vahel.
Järgnevalt on joonisel 5 näidatud sõnumi paketeerimise üldine põhimõte. Iga pakett varustatakse teenusinfogapealdisega, mis sisaldab saatja ja vastuvõtja aadresse ning sõnumisse kuuluva paketi numbrit. Paketi lõpuosa
(trailer) sisaldab tavaliselt kontrollkoodi (CRC-Cyclic Redundance Code) ülekandevigade avastamiseks ja
parandamiseks.

Joonis 5.

Arvutivõrkude liigitus
Sidevõrk (Communication network) on elektrivõrkude eriliik, mis tegeleb analoog- või digitaalinfo ülekandmisega.
Andmesidevõrk (andmevõrk) on sidevõrgu eriliik, mis on ette nähtud ainult digitaalinfo edastamiseks kõne, video või
muude analoogsignaalide asemel. Ta koosneb hulgast sõlmedest (jaamadest), mis on omavahel ühendatud
sideahelate abil. Kui vähemalt kahes sõlmes asub arvuti, siis seda võrku nimetatakse arvutivõrguks.
Tänapäevaseid andmesidevõrke võib jagada järgmiselt:
1.

2.
3.

avalikud ja eraõiguslikud telefonivõrgud. Siia kuuluvad nii avalik telefonivõrk kui ka asutustele kuuluvad
väikevõrgud, viimased tavaliselt kodukeskjaama ehk PABX-i (Private Automatic Branch Exchange)
baasil. Need on peamiselt mõeldud kõne edasiandmiseks, kuid neid saab lisaseadmete (nagu modemid)
abil kasutada ka andmeside tarbeks;
spetsiaalsed andmesidevõrgud, mis võimaldavad ainult digitaalandmete edastamist;
integraalvõrgud (ISDN), mis võimaldavad käsitleda nii digitaalandmeid, kõnet, faksikujutisi, graafikat ja
videod. Neid saab realiseerida olemasolevate meediumite (telefonivõrk, spetsiaalsed andmevõrgud)
baasil, kui neid kohandada digiteeritud kõne ja video ülekandmiseks;
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kaabeltelevisioonivõrgud, mis rajati esialgu analoogkujul TV-signaalide edastamiseks, mille läbilaskeriba
on vähemalt 800 MHZ ja mis seniajani on oluliselt kasutamata; võivad tulevikus kujuneda oluliseks
faktoriks võimsate infomagistraalide väljaehitamisel, mille lõpmed ulatuvad iga koduni.

Vaatame järgnevas arvutivõrkude klassifitseerimist. Kaheks põhiliigiks on:
võrdõiguslikud (peer-to-peer networks) ja
serverpõhised võrgud
Võrdõigusvõrgus (vaata joonist 6.) on kõik arvutid (tööjaamad) võrdsete õigustega, puudub eriline peaarvuti
(serverarvuti). Neid võrke nimetatakse ka töörühmadeks ning neis ei ole tavaliselt üle kümne arvuti. Võrdõigusvõrk
sobib väikefirmale, kus kasutajad paiknevad kompaktselt ja andmekaitse küsimused ei ole kriitilised. Iga kasutaja
tegeleb iseseisvalt oma arvutil võrgukorralduse (administreeerimise) küsimustega. Võrguhaldus sisaldab rea olulisi
võrguga seotud ülesandeid:
kasutajate töö juhtimine ja andmekaitse,
ressurssidele ligipääsu tagamine,
tarbeprogrammide ja andmebaaside toe loomine,
tarbetarkvara paigaldamine ja moderniseerimine.
Võrdõigusvõrgus spetsiaalset lisatarkvara ei vajata, sest populaarsed opsüsteemid nagu Windows NT Workstation,
Windows for Workgroups (3.11) või Windows 95 sisaldavad sisseehitatud toetuse nendele võrkudele. Kui võrku
lülitatud kasutajate arv ületab kümmet, kipub töö võrdõigusvõrgus muutuma vähetootlikuks. Sel põhjusel lülitatakse
võrku sihtotstarbeline serverarvuti (dedicated server), mis tavalise tööjaama funtsioone ei täida. Servervõrgus (vaata
eelmist joonist) on server optimeeritud rahuldama tööjaamade-klientide päringuid ja võtab enda peale ka failide
kaitse.

Joonis 6.
Serverid võivad täita väga erisuguseid ülesandeid, kusjuures nad on tavaliselt kohandatud üsna kitsa
kasutusvaldkonna jaoks. Näiteks Windows NT võrgus kasutatakse järgmist tüüpi servereid:
faili- ja prindiserverid, mis juhivad ligipääsu vastavalt failidele ja printeritele;
rakendusprogrammiga serverid, millel täidetakse klient-serverrakenduste teatavaid osi ja kus paiknevad
klientidele ligipääsetavad andmed. Näiteks hoiavad nad andmevõtu lihtsustamiseks suuri andmehulki
struktureeritud kujul. Erinevalt faili- või prindiserverist ei kopeeri nad tervikandmeid täielikult kliendiarvutisse,
vaid saadavad ainult päringu tulemuse küsitluse teinud arvutisse;
postiserverid, mis juhivad elektronpostivahetust võrgukasutajate vahel;
faksiserverid, mis juhivad fakside saatmist ja vastuvõttu üle ühe või mitme faksmodemi;
sideserverid, mis juhivad andmete ja teadete vahetust teiste võrkude, suurarvutite või kaugkasutajatega
modemi ja telefonivõrgu kaudu.
Servervõrgu tööks vajatakse erilist võrguopsüsteemi, näiteks Windows NT Serverit. Serverarvuti koos
võrguopsüsteemiga tagab tsentraalse ressursside ja kasutajate kaitsmise ning võrgukorralduse (administreerimise).
Vajatakse vähemalt üht eriülesannetega isikut- võrguhaldurit (võrguadministraatorit).
Leidub ka kombineeritud võrke, mis ühendavad endas mõlema eelvaadeldud võrgutüübi omadusi (vaata järgmist
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joonist nr. 7). Neis töötab nii serveri opsüsteem (näiteks Windows NT Server või Novell NetWare), kui ka kliendi
tarkvara (näiteks Windows NT Workstation või Windows 95).

Joonis 7.
Arvutivõrke võib klassifitseerida ka geograafilise ulatuse järgi:
kohtvõrk (LAN, local area network)-piiratud territooriumil, tavaliselt ühes hoones või hooneteplokis asuv võrk,
kus tavaliselt kasutatakse siinitopoloogiat ja arvutid on omavahel ühendatud kaabliga;
linna- ehk regionaalvõrk (MAN, metropolitan area network)- võrgustik, mis hõlmab teatud linnapiirkonna ja
mida põhimõtteliselt võib laiendada ka traadita andmesidevõrguga, näiteks mobiiltelefonide kärgvõrgu abil;
laivõrk (WAN, wide-area network)-laia geograafilist ala hõlmav arvutivõrk. Kui selle mõjupiirkond on
ülemaailmne nagu Internetil, siis kasutatakse ka globaalvõrgu nimetust.
Nimetatud võrgutüüpide vahel range piirjoone tõmbamine on muidugi raskendatud, tavaliselt on kohtvõrgu
maksimaalne tegevusraadius kõmmekond kilomeetrit ja linnavõrgul 50-100 km. Laivõrkude oluliseks põhimõtteliseks
erinevuseks on vahendusfunktsiooni täitvate võrgusõlmede olemasolu, mis kohtvõrkudes puuduvad (vaata ka
järgmist joonist nr. 8).

Joonis 8.
Arvutivõrke võib liigitada veel paljude muude tunnuste järgi, millest tähtsamad on võrgutopoloogia, kasutatav
protokollistik ja pöördumisviis meediumi poole.
Topoloogiad, protokollid ja pöördusviisid
Võrgu topoloogiaks nimetatakse võrgukomponentide omavahelise ühenda-mise füüsilist ja loogilist viisi. Peamised
variandid on ring-, täht-, siin- ja puuvõrk (või nende kombinatsioonid).
Ringvõrgus (vaata joonis 9) on iga seade ühendatud kahe teise seadmega, nii et moodustub ring. Puudub
keskne failiserver või muu juhtarvuti. Sõnumid saadetakse ringlusse, kuni nad leiavad oma sihtkoha.
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Joonis 9.
Seda tüüpi arvutivõrke kasutatakse vähem personaalarvutite puhul, kuid küllalt sageli suurarvutite kaugvõrkudes
ja hajutatud andmetöötluse tarbeks. Hajutatud andmetöötluse korral peamised sisestus- ja arvutustööd tehakse
kohapeal ja hajutatud punktides, ent programme, andmekogumeid ja muid ressursse jagatakse ühiselt.
Ringvõrgu puhul on peamiseks probleemiks see, et ühe jaama väljalangemise korral terve ringahel katkeb ja kogu
võrk muutub töövõimetuks. Seetõttu praktikas kasutatakse ringtopoloogiat kahe rööbitise ja vastas-suunalise ringi
näol. Normaalolukorras toimub andmeedastus põhiringis (primaarringis). Kui selles tekib rike, siis võrk
konfigureeritakse ümber ja teine ehk sekundaarne ring võtab üle esimese funktsioonid. FDDI-võrk, mida vaatame
hiljem, töötab just sellel põhimõttel.
Tähtvõrgus (vaata joonis 10) on kõik arvutid (jaamad) ühendatud keskse võrgukomponendi jaoturiga (hub) ja kõik
sideprotseduurid toimuvad selle keskseadme kaudu. Juhtimine toimub enamasti pideva küsitluse (pollimise) teel, mis
tähendab, et igat seadet küsitletakse perioodiliselt selle kohta, kas tal pole tekkinud vajadust andmete
väljastamiseks. Ühe arvuti (või ühenduskaabli) vigastus ei mõjuta kogu võrgu tööd.

Joonis 10.
Tähtvõrgu baasil võib kergesti üles ehitada ajajaotusega arvutisüsteemi ja mitmed kasutajad saavad võimsal
keskarvutil töötlusaega või ressursse jagada. Tähtvõrk on tavapäraseks vahendiks suure arvu PC-de ühendarnisel
suurarvutiga, milles talletatakse näiteks suure firma keskset andmebaasi.
Siinvõrk (vaata joonis l1) on selline võrgustruktuur, kus igal võrguseadmel on oma sideprotokoll ja keskne juhtarvuti
(host) puudub. Kõik teelesaadetud sõnurnid rändavad mööda ühissiini, kus iga võrguseade kontrollib, kas
teelesaadetud info kuulub temale.
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Joonis 11.
Siinvõrgu lülitusskeemi kasutatakse enamasti siis, kui kokku ühendatud on suhteliselt väike arv mini- või
mikroarvuteid, mis edastavad ainult faile või vahetavad elektronposti. Uhiste ressursside jagarnise seisukohast pole
ta nii efektiivne kui tähtvõrk, sest otseühendus kollektiivse ressursi juurde puudub. Siinvõrgu eelisteks on odavus ja
realisatsiooni lihtsus.
Kuna signaal, liikudes piki kaablilõiku, peegeldub selle lõpust ja häirib normaalset tööd, siis peegelduste
kõrvaldamiseks tuleb iga kaablilõigu otsale ühendada sobitav lõpukoormis (terminaator). Praktikas kasutatakse
selleks enilist BNC-pistikut koos liini lainetakistusele vastava sisernise takistiga (Ethernet-võrgus harilikult 50 oomi).
Kuna pikas kaablis signaali sumbumine kasvab, siis kaablilõigu lisamise korral tuleb kasutada kas kahte segmenti
ühendavat passiivset BNC-pistikut (vahepistikut) või aktiivset järgurit (repeater).
Siinvõrgu keerukamaks vormiks on puuvõrk (vaata joonis 12), kus aluseks on samuti ühissiin, kuid selle külge on
ühendatud ,,puuokste” taolised lisa-ahelad, kus esineb ainult üks ühendustee kahe jaama vahel. Samasuguse
struktuuriga võrguks on näiteks ühisantenniga televisioonivõrk.

Joonis 12.
Eelmainitud võrgutopoloogia kõrval kasutatakse ka muid lahendusi, näiteks hulknurkvõrke (mesh), kus iga kahe
sõlme vahel on rohkem kui üks ühendus, samuti eelmainitud struktuuridest koostatud keerukamaid kombinatsioone.
Levinuimad nendest on ,,täht-siin” ja ,,täht-ring”.
Tähtsiintopoloogia korral näeb võrk tavaliselt välja järgmiselt: mitu tähekujulist võrku on ühendatud ühise siini
külge (vaata joonis 13).
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Joonis 13.
Sellise lülituse puhul üksiku arvuti rivist väljalangemine ei mõjusta terve võrgu tööd - teiste arvutite omavaheline
side säilib. Ühe jaoturi rike mõjutab ainult temaga vahetult seotud komponentide tööd.
Eelmisega sarnane on ka tähtringvõrk (joon. F-14). kuid erinevuseks on see, et jaoturid tähtsiintopoloogia korral
on ühendatud magistraalliiniga, selles lülituses aga moodustavad nad peajaoturi abil ringahela.

Joonis 14.
Protokollid
Igasugune andmevahetus nõuab kindlate reeglite (protokollistiku) täitmist. Protokoll defineerib, kuidas kompuutrid
peaksid üksteist identifitseerima, millisel kujul on informatsioon ülekandel, kuidas tuleks informatsiooni töödelda, kui
see on jõudnud sihtpunkti. Samuti tegelevad protokollid sellega, et hoolimata kaotsiläinud ja vigastest pakettidest,
saaks kogu informatsioon vahetatud. Kahe sama tüüpi arvuti ühendamisel on sideprotokoll suhteliselt lihtne, kuid
keerukaks muutub asi eri tüüpi arvutite kokkuühendamisel ja andmeedastuse teostamisel füüsiliselt erisuguste
sidekanalite kaudu. Sel põhjusel on püütud Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt kehtestada ühtsete
sideprotokollide standardeid. Esimese laiema levikuga võrguprotokolli standardi töötas välja siiski IBM nime SNA all
(Systems Network Architecture). Veidi hiljem, 80-ndatel aastatel määratles ISO andmeside protokollide kogu, mida
nimetatakse OSI (Open Systems In-terconnection) mudeliks. OSI-raammudeli eesmärk on eraldada mis tahes
keeruka sidevõrgu funktsioonid (sidereeglistikud) seitsmeks eraldi proto-kollikihiks. Iga protokollikihi jaoks on
määratletud tema sisemised funktsioonid, samuti ühendused naaberkihtidega. Seitsmest kihist on madalaim
füüsiline, kõrgeim — rakenduskiht.
Nende seitsme kihi ülesandeks on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

füüsiline kiht — andmete füüsiline edastus punktist punkti.
lülikiht — lihtne vigade parandus ja edastusteenused järgmisele kihile,
võrgukiht — sõnumite marsruutimine keerukates võrkudes,
transpordikiht — arvutitevaheline läbipaistev (transparentne) ja usaldatav andmete transport,
seansikiht - nimede ja aadresside teisendused, pääsuõigused, kahe tööjaama dialoogi korraldamine,
esituskiht - andmete esituskuju muutmine (kooditeisendused),
rakenduskiht - rakendus- ehk tarbeprogrammidega otse antavad teenused (näiteks
elektronpostivahetus).

Iga protokoll sisaldab reegleid ja tehnilisi protseduure, mis võrgutöös on vajalikud kindla ülesande teostamiseks.
Igale standardsele protokollikihile vastab harilikult üks kindel protokoll, kuid on ka selliseid praktikas kasutatavaid
protokolle, mis korraga vastavad mitmele kihile. Seejuures omavahel lähedaselt seotud protokollide kogumeid
nimetatakse protokollide virnaks (protocol stack). Sellised on näiteks AppleTalk, IPX/SPX ja TCP/IP. Vastavalt
protokollikihile võib eristada rakendus-, transpordi-, võrgujne. protokolle. Eriti laia levikuga on järgmised protokolli
(stiku)d:
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) — väga populaarne protokollistik, mida kasutatakse
enamikes Unix-süsteemides ja ka Internetis. TCP on transpordikihi- ja IP - võrgukihi pakettedastusprotokoll.
Samasse komplekti kuuluvad ka SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - elektronposti teenus, FTP (File
Transfer Protocol) —failiteisaldusprotokoll, Telnet — kaugterminali emuleerimisprogramm, SNMP (Simple
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Network Managemenet Protocol) - võrguhalduse juhtimisprotokoll, UDP (User Datagram Protocol)transpordikihi protokoll, mis lisab IP-le usaldatavustaseme ja multipleksimise võimaluse;
IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange) —Novell NetWare (võrguopsüsteemi)
võrguprotokollid (IPX — võrgukihi-, SPX — transpordikihiprotokoll);
X.25 — CCITT andmete pakettedastuse prokoll OSI mudeli kolmele alumisele kihile, mida laialt kasutatakse
suurvõrkude liidestes;
NetBIOS — IBM-i poolt väljatöötatud võrguopsüsteemi liides rakendusprogrammide jaoks;
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) — NetBIOSi laiendus transpordikihile.
Kuigi iga võrguprotokoll on teistest erinev, on nad võimelised jagama sama füüsilist kaabeldust. Kuna erinevad
protokollid on võimelised rahumeelselt samal meediumil koos eksisteerima, siis oon võimalik ühist raudvara
kasutada mitmete erinevate protokollidega. See põhimõte on tuntud nö. "protokollist sõltumatusena" (protocol
independence) ja tähendab seda, et sama füüsilise ja data link kihi peal võib jooksutada erinevaid protokolle.
Füüsilise kihi protokollid on otseselt seotud võrgu füüsilise teostusega, mistõttu võib rääkida ka Etherneti, Token
Ringi jms. protokollidest (neid võrguarhitektuure vaatame lähemalt allpool).
Pöördumisviisid
Arvutivõrgu ülesehitamisel võib rakendada mitmeid meetodeid, vältimaks mitme arvuti üheaegset pöördumist
(saadet) meediumi poole ja tagamaks kindlal ajahetkel ainult ühe arvuti töötamise saatjana, mida teised ei sega.
Põhimõtteliselt võib eristada juhuslikke ja deterministlikke pöördumisviise. Esimesel juhul on reaalne, et mitu saatjat
võivad töötada (tööd alustada) üheaegselt ja neil tuleb konkureerida endale saateõiguse saamiseks (sellepärast
räägitakse ka ,,konkureerivast” pöördumisest). Kui selline üheaegsest tööst tingitud sõnumite ,,kokkupõrge”
avastatakse, siis arvutid katkestavad saatmise ja mõne aja möödudes püüavad seda uuesti alustada. Selle meetodi
kaheks põhivariandiks on CSMA/CA (Local Talk) ja CSMA/ CD (Ethernet).
Deterministliku pöördumise korral on saate alustamisaeg süsteemis eelnevalt määratletud ja sõnumite kokkupörke
oht puudub. Seda meetodit kasutavad näiteks lubamarkeriga (token passing) süsteemid, mille hulgas kõige
levinumad on Token BUS (ARCnet-võrk) ja IBM-i poolt väljatöötatud Token Ring.

Joonis 15.
Joonisel F-15 on toodud ülevaade peamistest pöördusviisidest koos neid kasutavate võrgutüüpide nimetustega ja
vastavate IEEE/ISO standarditega.

Võrgu komponendid
ÜHENDUSKAABLID JA PISTIKUD

Tänapäeva arvutivõrkudes kasutatakse ühenduste teostamiseks peaaegu eranditult juhtmeid või kaableid, mille
põhiliigid on järgmised:
koaksiaalkaabel ehk koaks;
varjestamata vaskjuhtmetest keerdpaar, UTP (unshielded twisted pair);
varjestatud vaskjuhtmetest keerdpaar, STP (shielded twisted pair);
valguskaabel (optiline kaabel).
Väga levinud on koaksiaalkaabel (Vaata joonis 16 a), mis koosneb vaskjuhtmest, isolatsioonikihist (tefloon,
plastik jms.), metallvarjest (ekraanist) ja väliskestast. Mõnel juhul kasutatakse väliste häireväljade eest kaitseks isegi
topelt- või neljakordset ekraniseerimist. Kohtvõrkudes kasutatakse kaht tüüpi koaksi: peenikest (diameeter umbes 5
mm) ja jämedat (diameeter 1 cm). Esimese tegevusraadius on 185, teisel 500 meetrit. Jämekoaksi
külgeühendamiseks kasutatakse vaheseadet - transiivrit (Vaata joonis 16b).
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Joonis 16.
Transiiver on varustatud eritüüpi pistmikuga, mida nimetatakse ,,vampiirihambaks” (vampire tap, piercing tap). Et
transiivrit ühendada arvuti võrgukaardiga, tuleb selle vastav kaabel ühendada võrguplaadi AIU-pordiga. Selleks nn.
DIX-pistikuks on 15 kontaktiga D-kujuline pistik (DB-15).
Peene koaksi ühendamiseks arvutiga kasutatakse bajonett-tüüpi BNCpistikuid (vaata joonis 17.). Algne lühend
pärineb leiutajate nimede Bayonet, Neill ja Concelnan nimede esitähtedest, hiljem on seda tõlgendatud ka teisiti:
British Naval Connector (võeti kõigepealt kasutusele Briti laevastikus) ja Bayonet Nut Connector. Neil võrgupistikutel
on mitu teisendit:
1.
2.
3.
4.

tavaline BNC-pistik (kaabli lõpp-pistmik on isastüüpi, võrgukaardi pistik-emastüüpi);
T-pistik (mõlemas otsas emastüüpi, keskharu isastüüpi);
terminaatoripistik (ühes otsas isastüüpi, teises otsas maandusjuhtmega);
vahepistik (barrel connector) kahe kaablilõigu ühendamiseks (emastüüpi otsikud).

Joonis 17.
Tuleohutust silmas pidades kasutatakse kahte tüüpi isolatsiooniga koaksiaalkaablit: polüvinüülkloriidist (PVC)
isolatsiooniga kaablit ja ventilatsiooni(toru)kaablit (plenum cable). Esimesega võrgustatakse tavalisi tööruume, ta on
küllalt elastne, kuid põlemisel eraldab mürgiseid gaase. Teine on jäigem ja kallim, kuid eraldab põlemisel mürgiseid
gaase väga vähe, mistõttu teda paigutatakse peamiselt ventilatsioonikanalitesse, kus mürgiste gaaside esinemine
on lubamatu.
Kõige lihtsam ja odavam viis võrkude tõmbamiseks on muidugi vasest keerdpaari (varjega või varjeta) kasutamine
(vaata joonis 18a).
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Joonis 18.
Varjestamata keerdpaar on tavalise telefonijuhtme põhikujuks, Ethernet-tüüpi kohtvõrgus võimaldab ta töötada
segmendi pikkusega kuni 100 meetrit (l0BaseT). Sageli paigutatakse ühte kesta mitu (näiteks neli) varjestamata
keerdpaari. Sellised on näiteks kategooria 3, 4 ja 5 juhtmed edastuskiirusele vastavalt 10, 16 ja 100 Mbit/s. IBM
kasutab oma kaablitesüsteemi: tüüp 1 - STP kahe juhtmepaariga, tüüp 2 - varjestatud kaabel eraldi andmete ja kõne
edastamiseks, tüüp 3 - nelja varjestamata keerdpaariga.
Kuna varjestamata keerdpaar on üsna tundlik väliste häirete suhtes, siis sageli peidetakse keerdpaar
metallvarjesse (STP). Keerdpaari ühendamiseks arvutiga kasutatakse standardset pistikut RJ-45 (vaata joonis
18b).
Valguskaablis (joonis F-19) levivad digitaalandmed optilist kiudu (valgusjuhti) pidi moduleeritud
valgusimpulssidena. Selle uue edastusmeedium eelisteks on kõrge häirekindlus ja väga suur töökiirus.

Joonis 19.
Optiline kiud on üliõhuke klaassilinder (harvem plastikust silinder), mis on kaetud teistsuguse murdumisnäitajaga
klaaskestaga. Iga optiline kiud kannab signaale üle ainult ühes suunas, mistõttu kaabel koosneb kahest kiust ja
pistikust — üks on määratud saateks, teine vastuvõtuks. Kaabli jäikuse tõstmiseks kasutatakse plastikust katet,
tugevuse parandamiseks - erimaterjalist (keviarist) kiudu.
Kaablite (juhtmete) läbimõõtu (paksust) väljendatakse sageli ameerika päritolu AWG-mõiste abil. Tavalise
telefonijuhtme AWG-number on 22, jämedamal juhtmel on see väiksem, peenemal - suurem.
TRAADITA ARVUTIVÕRGUD
Kuigi kaabelühendused on tänapäeva arvutiside peavahendiks rakendatakse tihti ka tehnoloogiat, mis vabastab
kasutajad kaablite või juhtmete paigaldamise ja kokkuühendamise tülikast protseduurist. Need traadita arvutivõrgud
on alles kujunemisjärgus, kuid juba praegu on üsna ilmne, et nende osakaal pidevalt kasvab. Seejuures tuleb siiski
meeles pidada, et tavaliselt piirdub nende üiesanne sidepidamises olemasoleva traatvõrgu täiendamisega, mitte
selle täieliku asendamisega juhtmevaba süsteemiga.
Traadita andmeside võimaldab:
ajutist arvutite külgeühendamist olemasolevale traatvõrgule,
olemasolevas kaabelvõrgus andmete reservkopeerimist,
tagada arvutiside mobiilsuse,
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kõrvaldada piirangud võrgu maksimaalsele ulatusele, mille tingivad vask- või valguskaablite
sumbuvusomadused.
Traadita andmesidet on eriti otstarbekas kasutada, kui tegu on: a) suure arvu inimestega ühes ruumis (nt.
vastuvõtu- ja kogunemisruumid), b) ini-mestega, kes pidevalt vahetavad oma asukohta (nt. medtöötajad), c) isolee
ritud hoonete või ruumidega, kus kaabeldus puudub, d) hoonetega, mille planeering tihti muutub, e) hoonetega, kuhu
kaabeldust paigutada on keelatud (ajaloo-ja arhitektuurimälestised).
Tehnoloogilise teostuse poolest võib traadita võrke jagada kolme suurde rühma:
kohtvõrgud,
laiendatud kohtvõrgud,
mobiilvõrgud (kandearvutite baasil).
Kahe esimese puhul kasutatakse kohtvõrku haldava organisatsiooni sidevahendeid, kolmandal juhul avalikku
telefonivõrku (mobiiltelefonide kärgvõrku) või muid eriteenuseid.
Tüüpiline traadita kohtvõrk toimib sarnaselt tavalisega, erinevuseks on ainult ühenduskaabli puudumine. Igasse
arvutisse on paigaldatud traadita sidet tagav võrguadapter koos transiivriga ja kasutajad töötavad täpselt samuti
nagu tavalises kohtvõrgus. Transiiver tagab signaalivahetuse arvuti ja muu võrgu vahel (vaata joonis 20.).

Joonis 20.
Traadita arvutivõrkudes kasutatakse nelja liiki andmeedastusmeediume:
1.
2.
3.
4.

infrapunakiirgus,
laserkiirgus,
raadioside kitsas ülekanderibas (põhiribas),
raadioside lairibas.

Infrapunasüsteemides rakendatakse infrapunakiirguse allikat, mille väljundvõimsus peab olema küllalt suur, et
vältida muude allikate (näiteks akende) kahjustavat mõju. Saavutatav edastuskiirus on väga suur, tavaliselt 10
Mbit/s. Infrapunavõrke on nelja tüüpi:
1.
2.
3.
4.

otsenähtavusega (signaaliedastus eeldab otsenähtavust saatja ja vastuvõtja vahel);
hajuskiirgusega (signaalid peegelduvad seintelt ja laest), kusjuures töökiirus on peegeldumise tõttu
madal, kuid tegevusraadius ulatub kuni 30 meetrini;
peegelduskiirgusega (arvuti kõrval asuvad optilised transiivrid saadavad signaale kindlasse kohta, kus
nad ümberadresseeritakse edastamiseks vajalikku arvutisse);
lairibavõrgud.

Joonisel 21 on kujutatud infrapunakiirguse kasutamist printimiseks sülearvuti abil.
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Joonis 21.
Laservõrkude tehnoloogia sarnaneb infrapunavõrkude omaga selle poolest, et samuti vajatakse otsenähtavust
saatja ja vastuvõtja vahel.
Raadioside põhiribas meenutab tavalisi ringhäälingusaateid, edastuskiirus on 5 Mbit/s suurusjärgus.
Lairibaedastusel on kiirus üldiselt madalam, kuid selle-eest on kasutada suur arv eri kanaleid (ajaintervalle).
Laiendatud kohtvõrkudes rakendatakse traadita andmesidet näiteks ühenduse loomiseks kahe kohtvõrgu vahel,
mis paiknevad eri hoonetes (kuni 5 km kaugusel). Erijuhtudel on võimalik sellist sidet teostada ka lairibas ja palju
suurema vahemaa tagant (näiteks 40 km raadiuses).
Mobiilvõrkudes kasutatakse sidekeskkonnana telefonivõrke ja avalikke teenuseid: pakettedastust raadio teel,
kärgtelefonivõrku (rakutelefonivõrku), satelliitsidet. Selline traadita sideviis on küll suhteliselt aeglane, kuid võimaldab
kaasaegsete sülearvutite või PDA-de baasil luua mobiilse side laialdasel territooriumil või välitingimustes.
VÕRGUKAARDID
Võrgukaart ehk võrguadapter (Network Interface Card -NIC) moodustab liidese arvuti ja võrgukaabli vahel. Selline
adapter paigutatakse iga võrguarvuti ja serveri laienduspesasse. Võrgukaardi ülesanneteks on:
arvutist saabuvate andmete ettevalmistamine edastamiseks võrgukaablisse,
andmeteisaldus nende saatmiseks teise arvutisse,
andmevoo juhtimine arvuti ja kaabelsüsteemi vahel,
andmete vastuvõtt kaablist ja teisendamine vastuvõtva arvuti jaoks arusaadavale kujule. Võrgukaardi
püsimälu sisaldab programme, mis realiseerivad OSI-raammudeli lülikihi protokolle.
Võrgukaarte on põhiliselt kolme liiki: 8-bitised, 16-bitised ja 32-bitised. Mida suurem on bittide arv, mida arvuti
saab saata võrgukaardile, seda kiiremini saab NIC saata andmeid võrgukaablile.
Kuna arvutipoolel andmeteisalduseks kasutatakse rööpedastust ja mitmest (tavaliselt 16 või 32) liinist koosnevaid
siine, siis tuleb need võrguadapteris muundada jadakujule, et neid bitthaaval võrgukaablisse edasi saata. See
protsess lõpeb arvutiandmete teisendamisega transiivris elektrilisteks ja optilisteks signaalideks, mis võrgukaablites
saavad edasi kulgeda.
Igal võrgukaardil peab olema tema asukohta näitav number ehk aadress, et teda oleks võimalik teistest plaatidest
eristada. Üks IEEE komiteesid tegeleb võrguaadresside määramisega ja kõik võrgukaartide tootjad ,,nõeluvad” need
aadressid plaatide sisemistesse elektroonikalülitustesse. Selle tulemusel on igal plaadil ja seega ka igal arvutil
võrgus unikaalne aadress.
Kui võrgukaart kasutab otsepöördusviisi (DMA) arvuti mällu, peab arvuti eraldama selleks oma mälus kindla
piirkonna. Ka võrgukaardil paikneb tavaliselt eraldi puhvermälu, kuna andmeid saabub arvutist rööpkujul rohkem kui
adapter suudab neid korraga edasi saata.
Kahe võrgukaardi omavahelise töö korraldamiseks tuleb eelnevalt elektroonilise dialoogi korras kokku leppida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

edastatavate andmeplokkide maksimaalne suurus,
andmehulk, mis saadetakse välja kättesaamiskinnituseta,
andmeplokkide saatmise vahele jäävad ajaintervallid,
ajavahemik, mille jooksul tuleb kättesaamise kinnitus välja saata,
maksimaalne andmehulk, mis vastuvõtupuhvris veel ületäitumist ei tekita,
edastuskiirus (tihti on uute plaatide puhul vaja seda korrigeerida, et säilitada koostöö vanemate ja
aeglasemate plaatidega).
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Installeerimise käigus tuleb kõik võrguadapteri parameetrid hoolikalt paika panna, et tagada tema hilisem häireteta
töö. Nendeks parameetriteks on S/V-pordi baasaadress, mälu baasaadress, katkestusparameetrid ja kasutatava
transiivri liik. Uuematel kaartidel määratakse need tavaliselt programselt (info talletakse EEPROM-i), kuid vanematel
füüsiliselt võrguplaadil olevate sillakute või DIP-lülitite abil (vaata joonis 22).

Joonis 22.
Paljud võrgukaardid on ühilduvad Plug-n-Play (PnP) nõudmistega. PnP-süsteemides ei pea kasutaja tegelema
võrgukaardi konfigureerimisega-see toimub arvutis automaatselt. Mitte PnP –süsteemides tuleb kasutajal teha
konfigureerimine käsitsi, kasutades setup-programmi ja/või tõstes kaardipealseid jumpereid (silluseid) õigetesse
asenditesse.
S/V-pordi baasaadress määrab kanali, mida mööda kurseerivad andmed arvuti keskprotsessori (CPU) ja sisendväljundseadme vahel. Igal S/V-seadmel on oma unikaalne pordiaadress, mis tavaliselt esitatakse heksakujul. IBM
PC-des tüüpilised S/V-portide aadressid on järgmised:
200…20F

-Mänguport

230…23F

-Hiir

270…27F

-Rööport LPT3

2F0…2FF

-Jadaport COM2

300…30F, 310…31F

-Võrguadapterid

320…32F

-PS/2 Model 30 kõvaketta kontroller

370…37F

-Rööpport LPT2

3B0…3BF

-Rööpport LPT1

3C0…3CF

-EGA/VGA- videoadapter

3D0…3DF

-Videoadapter CGA/MCGA (ka EGA/VGA värvitöös)

3F0…3FF

-Kettakontroller; jadaport COM1

Mälu baasaadress näitab kohta arvuti RAM-is, mida kasutatakse andmevahetuseks arvuti ja võrguadapteri vahel,
Tavaliselt on selleks D8000 (või mõnel kaardil D800). Vahel saab täiendavalt valida ka kasutada oleva mäluruumi
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mahu (16 või 32 kbitti).
Arvuti katkestusliinid on liinid, mille abil välisseadmed (S/V-pordid, klaviatuur, taimerid, võrguadapterid jne.) võivad
protsessorile esitada oma katkestusnõuded ja mida töödeldakse vastava protseduuri järgi ja kindlaksmääratud
prioriteete arvestades. Need katkestusliinid (IRQ) seatakse harilikult sisse arvutisüsteemi häälestamisel. IBM PC-de
(alates 80286-st) tüüpilised katkestusliinide tähendused on järgmised:
IRQ2 (9)

EGA/VGA

IRQ3

Vaba (kui pole hiire või COM2/4 poolt hõivatud)

IRQ4

COM1/3

IRQ5

Vaba (kui pole helikaardi või LPT2 poolt hõivatud)

IRQ6

Kettakontroller

IRQ7

Rööpport LPT1

IRQ8

Kell

IRQ9

Vaba

IRQ10

Vaba

IRQ11

PS/2 hiir

IRQ13

Aritmeetika kaasprotsessor

IRQ14

Kõvaketta kontroller

IRQ15

Vaba

Võrgukaardi jaoks jäävad seega tavaliselt vabaks IRQ3, IRQ5, IRQl0 või IRQ11. Soovitav on kasutada katkestust
IRQ5, mis on ka enamiku süsteemide vaikeväärtus (default value).
Mitmed võrgukaardid on varustatud nii sisemise kui ka väliselt juurdeühendatava transiivriga ja see nõuab vastava
parameetri seadmist (tavaliselt sillakute abil, mis asuvad võrgukaardi paneelil).
Et tagada võrguadapteri ühilduvust arvutiga, peab tema sisemine siinistruktuur kokku langema arvuti omaga.
Joonisel 23a on kujutatud mõnede levinud võrguadapterite väliskuju (ISA-, EISA-, MCA-, PCI-arhitektuur), joonisel
23b 8-bitise ISA-, 16-bitise ISA-, EISA-, MCA-, VLB-ja PCI-kaardi ning vastavate laienduspesade paigutus.
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Joonis 23.
Kõik need siiniarhitektuurid erinevad üksteisest füüsilise teostuse ja omaduste poolest:
ISA (Industry Standard Architecture). IBM PC-de (XT, AT) 8- ja 16-bitine (viimane alates 1984. aastast)
siinistruktuur. 16-bitine AT-siin hõlmab kaks kõrvuti asetsevat laienduspesa. ISA siini võime kohata 386-tüüpi
ja veelgi vanematest arvutitest alates.;
EISA (Extended Industry Standard Architecture). 1988.a. AST, Compaqi, Epsoni, HP, NEC, Olivetti, Tandy,
Wyse’i ja Zenithi poolt loodud 32-bitine siiniarhitektuur, mis ühildub ISA-ga;
MCA (Micro Channel Architecture). 1988.a. IBM poolt esitatud 16/32-bitine siiniarhitektuur PS/2-sarja
arvutitele, mis ei ole ühilduv ISA-ga;
PCI (Peripheral Component Interconnect). Tänapäeval levinuim PC-de ja Macide siiniarhitektuur, mis
rahuldab enamikku PnP-tehnoloogia (Plug and Play) nõudeid. PCI siini võime kohata 486/Pentium arvutitel.
Võrgukaabliga ühendatakse võrguadapter standardsete pistikute abil. Peene koaksiaalkaabli ühendamiseks
kasutatakse BNC-pistikut (vt. joonis F-17) ja vastavat pesa, jämeda koaksi puhul l5-kontaktiga DB-pesa, mille külge
ühendatakse AUI-kaabel transiivrist (vaata joonis F-16b). Keerdpaari korral kasutatakse kas RJ-ll või RJ-45 pistikut
(joonis F-18b) ja vastavat pesa. Väliselt sarnaneb viimane telefoniliidese RJ-ll-ga, kuid 4 kontakti asemel on neid 8.
Tavaliste võrgukaartide kõrval on turule ilmunud ka erifunktsiooniga adaptereid. Traadita andmeside jaoks
väljatöötatud võrgukaardid on ette nähtud kas kohtvõrgu loomiseks või tööjaama ühendamiseks kaabelvõrgu külge
ja sisaldavad komplektis ka:
antenni koos ühenduskaabliga,
tarkvarapaketti võrgutööks, diagnostikaks ja installeerimiseks.
Mõnel juhul on andmekaitse nõuded nii kõrged, et tööjaamades volitamata ligipääsu ja kopeerimisvõimaluse
vältimiseks ketasmälud puuduvad üldse. Sel juhul tuleb arvutite käivitamiseks ja võrku lülitamiseks kasutada erilisi
võrgukaarte, mis sisaldavad kaugkäivituse püsimälu (remote-boot PROM).
Võrgukaardi omadused (DMA, mälu jagatavus, siiniarhitektuur, puhverdus, mikroprotsessori klass jne.) mõjutavad
oluliselt selle tootlikkust. Kui tööjaamades on nõuded tootlikkusele suhteliselt tagasihoidlikud, siis serverites tuleb
kasutada peaaegu eranditult väga kõrge tootlikkusega võrgukaarte.
Iga võrgukaardi juurde kuulub lahutamatu osana tarkvaradraiver. Draiveriks nimetatakse teatavasti välisseadet
opsüsteemi või tarbeprogrammiga ühendavat abiprogrammi. Võrgukaardi draiver on seega programm, mis tagab
sideme adapteri ja võrguopsüsteemi (või selle redirektoriks nimetatava osa) vahel.
Kaasaegsete võrguopsüsteemide (nagu MS Windows NT Server) komplekt sisaldab sadu draivereid, kuid neid
võib saada ka koos konkreetse võrgu-kaardiga. Draiver installeeritakse tavapärases dialoogitöös arvuti graafilise
kasutajaliidese abil.

VÕRGUARHITEKTUUR
Arhitektuuri mõiste arvutustehnikas ja eriti seoses võrgutehnoloogiaga on üsna
laialivalguv. Seda kasutatakse sageli erisuguste võrgutopoloogiate ja sideprotokollide
iseloomustamiseks, kuid see võib tähendada ka teatava võrguteenuse (näiteks
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prinditeenuste) põhistruktuuri.
Võrguarhitektuur võib tähendada nii üldist arvutuskeskkonna mudelit kui ka selle
alumiste protokollikihtide kombinatsiooni, mille põhjal luuakse töövõimeline arvutivõrk.
See hõlmab võrgu põhiparameetreid, tootlikkust, riist- ja tarkvaravahendeid ning nende
realiseerimise abinõusid. Järgnevas mõeldakse võrguarhitektuuri all PC-del tugineva
võrgu (kohtvõrgu, ka linnavõrgu) madalamate kihtide omadusi, mis hõlmab
kaabeldusskeemi, signaali kodeerimisviisi, pakettide struktuuri (vormingut),
pöördumisviisi meediumi poole ja võrgutopoloogiat.
Kommertsiaalselt kõige populaarsemad võrguarhitektuurid on Ethernet ja Token Ring,
samuti FDDI (valguskaabliga ringvõrk), mida lähemalt vaatleme edaspidi. Kõige
uuemaks tehnoloogiaks on nõudeprioriteediga võrk l00VG-AnyLAN.

ETHERNET ehk juhupöördusmeetod
Ethernet-võrgu idee pärineb Ralph Metcalfe’ilt ja David Boggsilt Xeroxi kuulsast Palo Alto uurimiskeskusest
(1972—73), kus rakendati tööle ka esimene katseline süsteem ülekandekiirusega 2,96 Mbit/s, mis sisaldas üle 100
arvuti ligikaudu 1 km pikkuse kaabelliiniga. Hiljem see standardiseeriti koostöös Inteli ja DECiga, kuigi vastavas
standardis IEEE 802.3 (IEEE - Institute for Electrical and Electronic Engineers- nimetatud standard määrab reeglid
Etherneti konfigureerimiseks ning spetsifitseerib, kuidas peab toimuma Ethernet-võrgu seadmete omavaheline
interaktsioon. IEEE standardist kinnipidamine garanteerib võrguseadmete ja -protokollide efektiivse koostöö) võib
täheldada klassikalise Ethernetiga võrreldes mõningaid väikeseid erinevusi. Standardse Etherneti töökiirus on 10
Mbit/s.
Etherneti eeskujuks omakorda oli Havai ülikoolis 1960. aastate lõpus väljatöötatud pakettvõrk Aloha, mis kasutas
traadita andmesidet (raadioliine) laial hajutatud territooriumil paiknevate arvutite kokkuühendamiseks.
Ethernet põhineb pöördumisviisil, mis kannab nime CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision
Detect) s.t ta on kandevsageduskuulamisega ja konfliktsituatsioonide lahendamisega. Kandesignaali (carrier) all
mõeldakse raadioliinis kõrgsageduslikku kandelainet, kaabelliinis digitaalandmete olemasolu väljendavat
alalisjääkpinget. Töö põhimõte on järgmine: iga võrguarvuti kuuleb igat saadet, kuid ei võta vastu igat saadet, vaid
ainult temale adresseeritut. Selleks, et edastada infot, saadetakse kaader võrguliidese NIU (Network Internet Unit)
kaudu suvalisel ajahetkel kanalisse.
Iga arvuti kuuleb kanalisse saadetud kaadrit, kuid ignoreerib seda. Ainult see arvuti, kellele kaader adresseeritud,
võtab kaadri vastu ja saadab vastuvõtukinnituse. Kaader tuntakse arvuti poolt ära arvutiaadressi järgi. Vastuvõtu
kinnitust on võimalik vastu võtta ainult seetõttu, et aadressis on ka saatja aadress.
Kui 2 arvutit saadavad kaadri üheaegselt, siis tekib konflikt situatsioon "kokkupõrge" (Collision), mis viib selleni, et
teadet pole võimalik LAN-i saata. Konfliktilahendamine: mõlemad abonentarvutid katkestavad saatmise mingiks
ajamomendiks ja proovivad siis uuesti saadet korrata. Juhul kui viga taas kordub, pikendatakse ootemomenti
kahekordseks. Arvutid võivad üheaegse saatega esineda seetõttu, et teatud aja jooksul saate algusest, nad ei kuule
oma saadet. Seda ajavahemikku nimetatakse saate hilistumiseks ja on tingitud sellest, et signaal pole jõudnud levida
liini lõpuni ja sealt tagasi pöörduda. Selline konfliktsituatsioonilahendus on väga kiire ja hilistus on tühine. Teatud
juhtudel, kui võrku kasutatakse väga intensiivselt suure arvu abonentide poolt, võib konfliktsituatsioonide
lahendamise aeg oluliselt kasvada ja võrgu töökiirus langeb kõvasti.
Etherneti pöördumisviisi illustreerib joonis 24.
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Joonis 24.
Ethernet-võrgus on standardse sõnumi vorming kolmes esimeses protokollikihis kujutatud joonisel 25.

Joonis 25.
Etherneti põhikaader võib olla 64 kuni 1518 baidi pikkune, kusjuures vähemalt 18 baiti vajatakse edastuskaadri
sisemise struktuuri loomiseks. Seega andmeploki pikkuseks on 46—1500 baiti. Kaadri tüüpi iseloomustavas väljas
määratakse võrgukihi protokolli tüüp (IP või IPX).
Andmed on kodeeritud NRZ (No Return to Zero) bitikujule ning sealt edasi enne saatmist, füüsiliseks esituseks
Manchesteri kodeeringusse (või diferentsiaalset Manchesteri kodeeringusse), mis tagab edastatava koodi
isesünkroniseerivuse (lisasünkrosignaali ei vajata). Joonisel 26 on kujutatud Manchesteri kodeeringu põhivariandid.

Joonis 26.
Manchesteri kodeeringute puhul iga bitikoha keskpaigas toimub signaali nivoos muutus, mis võimaldab üldist
takteerimist (isesünkronisatsiooni).
Traditsioonilises Ethernet-võrgus kasutatakse põhiribaedastust ja tema topoloogiaks on siinvõrk, teatud juhtudel
võidakse kasutada ka tähekujulist topoloogiat. Üksikud siinilõigud (segmendid) tihendatakse kokku järgijate abil
(vaata joonis 27).
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Joonis 27.
Joonisel on kujutatud viis liinilõiku (segmenti), mis on kokku liidetud järgurite (repeater) R abil. Tööjaamaarvutid on
tähistatud J-ga. Kaug-ühenduse (kuni 1 km) tarvis on kasutatud kahepunktiühendust järgurite vahel. Liinilõigud on
mõlemas otsas ühendatud terminaatoritega (koaksiaal-kaabli puhul 50 oomi).
Edastuskiiruse 10 Mbit/s jaoks on tänapäeval kasutusel neli standardset (IEEE 802.3) lahendust:
1.
2.
3.
4.

l0Base2 (peenikese koaksiaalkaabliga Ethernet),
l0Base5 (jämeda koaksiaalkaabliga Ethernet),
l0BaseT (vasest keerdpaariga Ethernet),
l0BaseFL (valguskaabliga Ethernet).

Peenike Ethernet (l0Base2) inglise keelse hüüdnimega Thinnet
l0Base2 kasutab 50 oomist peenikest (0,5 cm) koaksiaalkaablit (RG-58 A/U) , mis teeb ta suhteliselt odavaks ja
kergesti paigaldatavaks. Tema põhiparameetrid on järgmised:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

segmendi maksimaalne pikkus — 185 m;
võrgukaardiga liides — T-kujuline bajonettpistik (BNC);
segmentide ja järgurite arv magistraalil — nelja järgurit rakendades võib ühendada kokku 5 segmenti;
maksimaalne arvutite arv segmendi kohta — 30;
suurim arvutitega ühendatud segmentide arv — 3 (segmenti) viiest;
maksimaalne võrgu üldpikkus — 925 m;
maksimaalne võrku liidetavate arvutite arv (erivahendeid kasutamata) —1024.

Selle Etherneti variandi korral ei nähta ette eraldi transiivri kasutamist arvuti ja T-pistiku vahel, sest transiiver
paikneb otse võrguadapteri plaadil. Võrk võib koosneda kuni 5 segmendist, kuid seejuures kehtib nn. 5-4-3-reegel,
mis tähendab, et kasutada tuleb nelja järgurit ja ainult kolmele segmendile võib arvuteid külge ühendada.
Jäme Ethernet(l0Base5) inglise keelsete hüüdnimedega thick Ethernet, ThickWire, ja ThickNet.
l0Base5 ehk jäme Ethernet kasutab eelmisest jämedamat koaksiaalkaablit, mistõttu lubatud koormused ja
vahemaad on suuremad. Selles võrgus kasutatakse eraldi karbis transiivrit, mis arvutiga ühendatakse DIX- ehk AUIpistiku abil. Mitmesegmendilises jämedas Ethernetis kehtib samuti 5-4-3-reegel. l0Base5 põhiparameetrid on
järgmised:
segmendi maksimaalne pikkus — 500 m;
maksimaalne arvuti ja transiivri vahekaugus — 50 m;
minimaalne vahemaa transiivrite vahel — 2,5 m;
magistraalsegmentide ja järgurite vahekord — nelja järguriga võib ühendada 5 segmenti;
suurim arvutitega ühendatud segmentide arv — 3;
võrgu suurim üldpikkus 2500 m;
maksimaalne arvutite arv segmendi kohta — 100.
Suurtes võrkudes võib peenikest ja jämedat Ethernetti omavahel kombineerida, Tavaliselt kasutatakse jämedat
Ethernetti magistraalliinina ja sellest hargnevates segmentides - peenikest Ethernetti.
Vasest keerdpaariga Ethernet (l0BaseT) inglise keelse hüüdnimega Twisted Pair Ethernet
l0BaseT kasutab koaksiaalkaabli asemel 2 paarilist varjestamata vaskjuhet (keerdpaari), kusjuures ka varjestatud
juhtmete korral kõik parameetrid jäävad muutumatuks. Enamik seda tüüpi võrke moodustatakse tähtsiinina, kuigi
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signaalide edastamine toimub nagu teistegi Etherneti variantide puhul piki ühissiini. Kaabli pikkuse suurendamiseks
kasutatakse erilisi komponente —kontsentraatoreid (andmetihendeid). Seejuures paigutatakse vajalikud
kontsentraatorid tavaliselt erilisse lülituspaneeli (vaata joonis 28), mis hõlbustab võrgu ümberkonfigureerimist. Iga
kontsentraatori külge võib ühendada kuni 12 arvutit.

Joonis 28.
l0BaseT põhiparameetrid on järgmised:
ühendusjuhe — varjestamata keerdpaar (kategooria 3,4 või 5 UTP);
liini lainetakistus 85...ll5 oomi (ÜTP), 135...165 (STP); terminaatoreid ei vajata;
liides — RJ-45;
transiiver — vajalik igale arvutile (mõnel juhul paikneb võrguplaadil), mis eraldi ühendatakse
kontsentraatoriga;
suurim kontsentraatori ja transiivri vahekaugus — 100 m;
maksimaalne arvutite koguarv (ilma erivahendeid kasutamata) — 1024.
Valguskaabliga Ethernet (10BaseFL)
10BaseFL kasutab valguskaablit, mistõtu on võimalik pika liini tõmbamine ka eemalasuvate hoonete juurde (suurim
vahakaugus võib olla 2 km). Viimasel ajal on ilmunud ja standardiseeritud Etherneti variante, mis võimaldavad
edastuskiiruse tõsta kuni 100 MBit/s: 100VG-AnyLAN ja 100BaseX (kiire Ethernet). Nad tagavad vähemalt 5...10
korda suurema töökiiruse võrreldes standardse Ethernetiga, olles samal ajal ühilduvad keerdpaarist 10BaseT-ga.
100VG-AnyLAN
100VG (Voice Grade) AnyLAN (ka lihtsalt VG või AnyLAN) on Hewlett-Packardi poolt välja töötatud tehnoloogia, mis
ühendab endas tavalise Etherneti ja Token Ring tüüpi kohtvõrgu elemente ja on määratletud IEEE standardiga
802.12.
Selle kohtvõrgu korral ei kasutata CSMD/CD tehnoloogiat vaid nõudeprioriteediga pöördumisviisi (Demand Priority)
ja tähetaolist topoloogiat. Nõudeprioriteeti kasutav võrk koosneb ainult jaoturitest ja lõppsõlmedest, milleks võib olla
arvuti (vaata joonis 29), sild, marsruuter või kommutaator.
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Joonis 29.
Jaoturid juhivad juurdepääsu liinile, küsitledes järjestikku kõiki võrgu sõlmi ja leides need, mis soovivad saatele
asuda. Erinevalt aga CSMA/CD- meetodist, kus kahe jaama üheaegse saatele asumise tõttu tekib põrkeolukord, on
siin kasutusele võetud prioriteetide süsteem, mis annab alati eelistuse teatud arvutile. Selles süsteemis on
erinevuseks ka eriline 8-juhtmeline kaabeldussüsteem, mis võimaldab üheaegselt vastu võtta või välja saata neli eri
signaali (pooldupleksreÅ¾iim). Võrgu laiendamiseks võib üksikud "alamkontsentraatorid" omakorda ühendada
"ülemkontsentraatoriga", mis suhtleb nendega samal viisil nagu peaarvuti suhtleb oma alluvarvutitega. Siiski on
100VG-tüüpi võrkudel oma piirangud: kontsentraatori ja arvuti vaheliste kaablite vahemaa ei tohi erivahendeid
kasutamata ületada 250 m. Ühendusliin võib olla teostatud vasest keerdpaariga (juhtmekategooriad 3, 4 või 5) või
valguskaabliga. Pistikuna kasutusel RJ-45. Kodeerimisviisina kastusel NRZ.
Fast Ethernet ehk Kiire Ethernet (l00Base-T)
See Etherneti standard on loodud võrkudele, kus on vaja suuremat sidekiirust, kui seda suudab pakkuda Etherneti
standard (10 Mb/s). 100Base-T väljaarendajaks on Grand Junction Networks. Fast Etherneti puhul on kiiruse piir
nihutatud saja megabitini sekundis, kusjuures nõutavad muudatused kaabelduses pole kuigi suured. 100BASE-T on
määratud standardiga IEEE 802.3u. See Etherneti variant ei erine oma tööviisi poolest l0BaseT-st. Kasutatakse
peamiselt kolme võimalikku kaabeldus skeemi:
T4 — neljast varjestamata keerdpaarist koosnev;
TX — kahest varjestatud või varjestamata keerdpaarist koosnev (kõige levinum, kuna tal on hea ühilduvus
10Base-T Ethernet standardiga);
FX — kahesoonelise valguskaabliga.
100 Mb/s võrgukaardid kasutavad 32 bitist PCI siini, kuna ISA siin on liiga aeglane. Enamik 100 Mb/s kaarte suudab
aga töötada ka aeglasemate 10 Mb/s võrkudega. 100 Mb/s võrgu jaoks kasutatakse pistikuna RJ-45.
"100Base-T" suurem kiirus (100 Mb/s) tavalisest 10 Mb/s "10Base-T"-st saavutatakse peamiselt seetõttu, et
kasutatakse Manchesteri kodeeringu asemel 3 tasemelist MLT-3 kodeerimist. Vaata ka järgmist joonist erinevate
kodeerimisviiside võrdlusega.

Gigabit Ethernet
Kõige uuem Etherneti versioon, mis toetab andmeedastuskiirust kuni 1 Gigabit/s (1,000 megabits). See standard
kinnitati 1998 a. kui IEEE 802.3z.
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Lubamarkeriga kohtvõrk
Lubamarkeriga kohtvõrgu peamisteks teostusviisideks on Token Bus ja Token Ring. See võrk kasutab meediumi
poole pöördumiseks lubamarkerit (token), erilist paketti, mis võrgus ringleb ühelt arvutilt teisele. Ükski arvuti ei saa
saadet enne alustada, kuni temani pole jõudnud vaba lubamarker. Kui luba on saadud, siis arvuti täidab sõnumi oma
andmetega ja saadab edasi võrgusiinile, kusjuures teised arvutid sel ajal saadet alustada ei saa. Seega
lubamarkeriga võrgus konkurentsi, põrkeolukorra ja viivissaate tekkimise võimalus on välistatud.

Lubasiinvõrk (token-bus) ehk “ARCnet”-i pöördusmeetod-

ARCnet on lühend Attached Resource Computer network-ist. See pöördumeetod on välja töötatud “Datapoint
Corporation”-i poolt 1968. ARCnet on vanim, lihtsaim ja odavaim kohtvõrgu tüüpe. Üks ARCneti omadustest on see,
et ta lubab samas võrgus kasutada nii koaksiaal-, keerupaar- kui ka valguskaablit.
ARCnet lubab andmeedastuskiirust 2,5 Mbit/s ja ühendada endaga 255 arvutit. Tänapäeval antud meetodit ei
kasutata, kuna on liiga aeglane. Lubasiin –ingl. keeles token bus on rahvusvaheliselt standardiseeritud kui IEEE
802.4 ja tähendab pöördumeetodit, kus tööjaam (abonentarvuti) võib välja saata kaadri ainult siis, kui ta on eelnevalt
saanud erilise loakaadri (zetooni- token). Pärast seansi lõpetamist saadab ta selle loakaadri edasi järgmisele
abonendile jne, kuni kõik arvutid on saanud teatud järjestuses võimaluse edastada kaadreid, selline ring hakkab
korduma. Kui Arcnetiga realiseeritud võrgus üks arvuti välja lülitada, siis katkeb kogu võrgu töö.
Lubasiinii puhul on igale abonendile garanteeritud, et teatud aja jooksul saab ta omale saatevõimaluse, seetõttu
kasutatakse meetodit reaalajasüsteemide nt. tööstuslikes juhtimissüsteemides. Tehniliselt on meetod realiseeritud
tähekujulise topoloogiaga võrkudes. Iga kontsentraatori külge võib ühendada 4, 8, 16 või 32 arvutit. Kontsentraatorid
ühendatakse omavahel siiniga.
On välja tulnud ka ARCnet-i uuem ja kiirem standard ARCnet plus.

Loakaader kujutab endast kindlat bittide järjestust, mille töötab välja üks võrguarvutitest. Igale võrguarvutile
omistatakse number e. võrguaadress (0-255). Loakaader liigub arvutilt arvutile numbrite suurenemise järjekorras,
isegi kui naabernumbrid on võrgu erinevates punktides. Kui loakaader läbinud suurima numbri, siis ring kordub.
Saanud loakaadri võib arvuti edasi anda ühe paketi (kuni 512 baiti). Paketis peab olema saatja ja vastuvõtja number
ning teenistuslik info. Maksimaalne kasulik infomaht paketis 508 baiti. Selline pakett (kaader) liigub sõlmest sõlme,
kuni leiab adressaadi. Adressaadi sõlmes kaader deï¿½ifreeritakse, eraldatakse teenistuslik info ja loakaader
saadetakse järgmisele numbrile. Kuna üks kaader info jaoks väike, siis vaja, et kaader teeks võrgus mitu ringi.
Arcneti eeliseks peetakse seda, et saab ette öelda, kui palju kulub teate saatmiseks nt. Ethernetis pole see võimalik.
Arcneti puuduseks on see, et iga sõlm (kontsentraator) töötab nagu kordaja, võttes vastu loakaadri ja genereerides
seda. Kui mõni sõlmarvuti töötab valesti, võib mõni loakaader kaduma minna, see aga rikub kogu võrgutöö.
Arcneti eeliseks teiste ees on see, et saab ette öelda, kui palju kulub aega sõnumi saatmiseks.

Lubaringvõrk ehk “Token- ring”

See on peamine lubamarkeriga kohtvõrgutüüp, mille töötas välja IBM 1984. aastal (IEEE standard 802.5).
Token Ringi topoloogiaks on täht, kuna füüsiliselt kõik arvutid (tööjaamad) ühendatakse keskse kontsentraatoriga
(vaata joonis 30a). Loogiliselt on siiski tegemist ringvõrguga (vaata joonis 30b).

Joonis 30.
Nagu Arcnet nii töötab ka Token-ring lubasiiniga, selle vahega, et kasutatakse ringtopoloogiat s.t, et
edastamisõiguse järjekord on etteantud abonentide ühendusega füüsiliseks ringiks (selles järjekorras, kuidas kaablid
on ühendatud). Kui arvuti saab tühja zetooni (markeri), siis täidab ta selle mistahes pikkusega sõnumiga- selle
pikkust reguleeritakse vaid ajaühikuga, mille määrab spetsiaalne taimer. Seda sõnumit nimetatakse kaadriks ja see
liigub mööda võrku, kus iga arvuti regenereerib seda sõnumit, kuni arvuti, kellele sõnum oli mõeldud, kopeerib kaadri
oma mällu ja märgib kaadrile, et on selle vastuvõtnud, kuid kaader ei välju võrgust. Kaadri võtab võrgust välja arvuti,
mis sõnumi välja saatis kui kaader jõuab temani tagasi e. kaader loetakse vastuvõetuks siis, kui saatja arvuti saab
teada et vastuvõtja arvuti eksisteerib ja on sõnumi kättesaanud. Token –ring omab ka prioriteedi mehhanismi. Tänu
millele teatud arvutid võivad markeri saada enne teisi, neile on reserveeritud ka pikem ajalõik sõnumi
formeerimiseks.
Token-ringi eeliseks on lihtsus ja töökindlus. Puuduseks kõrge hind. Token –ringi saab ka laiendada, kasutades
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kontsentraatoreid, siis on topoloogiaks ring+täht. Samuti on võimalik võrgust vigaseid arvuteid välja lülitada, mis
eeliseks Arcneti ees, kus üks vigane arvuti võis rikkuda kogu töö.
Token Ringi põhinäitajad on järgmised:
Kaabeldusskeem- varjestatud või varjestamata keerdpaar (IBM juhtmetüübid 1, 2 ja 3);
Töökiirus -4 või 16 Mbit/s;
Maksimaalne koormatavus- 72 (UTP) või 260 (STP) arvutit;
Maksimaalne kontsentraatorite arv- 33.
Selle kohtvõrgusüsteemi põhikomponendiks on seega kontsentraator, mida nimetatakse mitmeti: MAU või MSAU
(Multistation Access Unit), SMAU (Smart Multistation Access Unit). Ühe kontsentraatoriga võib tavaliselt ühendada
kuni 8 arvutit. Sellega aga kogu ringahel ei pruugi piirduda- kontsentraatorite üldarv võib ulatuda 33-ni, mis
tähendab, et STP (varjestamata keerdpaar) korral saab võrku ühendada kuni 260 arvutit. Kokkuühendamise ainus
reegel on: iga MAU (jaotur) tuleb ühendada nii, et ta moodustaks ringi katkematu osa.
Kaasaegsetes lubamarkeriga võrkudes on ette nähtud vahendid, mis väldivad võrgutöö seiskumise, juhul kui tekib
ühe tööjaama või tema võrgukaardi rike. Selleks on loodud automaatne protseduur, millega rikkis arvutis mööda
minna. Tööjaamade suurim lubatav vahekaugus sõltub kasutatud võrgujuhtme tüübist (tavalise MAU korral UTP-ga 45 m, STP-ga - 100m). Kaabliühendusteks kasutatakse tavaliselt IBM MIC-, RJ-45 või RJ-11 tüüpi pistikuid.
Kaabelühenduse pikkuse suurendamiseks võib kasutada erilisi järgureid. Nii võib vahemaad suurendada 365 (IBM
kaablitüüp 3) või koguni 730 meetrini (IBM kaablitüübid 1 või 2).
Token Ringi võrgukaardid võivad töötada kiirusel 4 või 16 Mbit/s -seda tuleb võrgu opsüsteemi installeerimisel
kindlasti silmas pidada.

FDDI ja teised linnavõrgud
Linnavõrk ehk regionaalvõrk (MAN- Metropolitan-Area Network) on kuni umbes 75-kilomeetrise ulatusega
arvutivõrk, mida iseloomustab samal ajal eriti kõrge edastuskiirus. Enamasti on ta varustatud ka mitmete
kaugedastuseks vajalike komponentide ja protokollidega. Seega on linnavõrkudel palju ühist nii koht- kui ka
laivõrkudega ja selge piiri tõmbamine nende vahel pole alati kerge. Peamised erinevused koht -ja laivõrkudes on
järgmised:
Kohtvõrkudest on nad tavaliselt suuremad ja kiiremad,
Erinevalt kohtvõrkudest võimaldavad üldjuhul ka kõne ja andmete üheaegset ülekandmist,
Erinevalt laivõrkudest on eriti kiired.
Tüüpiline linnavõrk koosneb mitmest kohtvõrgust, mis on kokku ühendatud ülikiirete vaheliinide abil. Linnavõrgu
kaheks põhiarhitektuuriks on FDDI ja DQDB.
FDDI (Fibre Optic Distributed Data Interface)
See on puhtakujuline valguskaabli omadustel põhinev ülikiire võrk, kuigi on olemas ka variant vasest keerdpaaride
kasutamiseks (CDDI-Copper Distributed Data Interface). Algselt (1982) oli ta mõeldud ühendusvõrguks
suurarvutitele, seejärel tuli ta kasutusele suuremates kohtvõrkudes (ANSI X3T9.5 standard). Tänapäeval
kasutatakse teda peamiselt mitme eri tüüpi võrgu (Ethernet, Token Ring jt.) liitmiseks. Versioon FDDI II võimaldab ka
isokroonset tööviisi kõne ja pakitud video ülekandmiseks. FDDI põhitopoloogiat kujutab joonis 31.

Joonis 31.
Võrk kasutab lubamarkeriga pöördumisviisi ja kahekordset ringitopoloogiat. Võrguliiklus koosneb kahest
andmevoost, mis liiguvad kummaski ringis vastassuundades. Ühte ringi kutsutakse primaarringiks (põhiringiks) ja
teist sekundaarringiks (lisaringiks). Tavaliselt edastatakse andmeid ainult põhiringi kaudu. Rikke korral toimub
automaatne ümberkonfigureerimine ja töösse rakendub sekundaarring. Kahekordse ringi olemasolu on selle
võrguarhitektuuri peamiseks eeliseks. Kui tekib mingi vigastus (näiteks kaablikatkestus või arvuti rike), siis võrgutööd
see ei mõjuta -automaatselt lülitub reservina töösse lisaring.
FDDI- võrgu ulatus on siiski piiratud: võrgu perimeeter ei tohi ületada 100 km ja arvutite arv olla suurem kui 500.
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Peale selle tuleb vähemalt iga 2 km tagant paigutada üks järgija. Arvuteid võib ühendada kas ühe või mõlema
ringiga. Viimast tüüpi arvuteid nimetatakse A-klassi tööjaamadeks, esimesi -B-klassi tööjaamadeks (vaata joonis
32).

Joonis 32.
Kui võrgus tekib rike, siis võrgu ümberkonfigureerimises osalevad A-klassi tööjaamad, kuna B-klassi jaamad
passiivseteks.
Joonisel 33 on kujutatud hargnemistega FDDI-võrk.

Joonis 33.
Ringis asuvaid FDDI-jaamu on kahte tüüpi: DAS (Dual Attached Station), mis on ette nähtud jaamade
omavaheliseks ühendamiseks ringi sees, ja DAC (Dual Attached Concentrator), mis võimaldab ringahelast üle minna
hargnevatele kõrvalahelatele. SAC ja SAS on kõrvalahelates paiknevad üksikühendusega jaamad ja
kontsentraatorid.
FDDI-võrgus vastutavad lubamarkeri jälgimise eest kõik arvutid. Isoleerimaks tõsiseid tõrkeid, kasutatakse nn.
raadiomajaka meetodid (beaconing), mis seisneb selles, et vea avastanud arvuti hakkab võrku saatma alarmeerivat
majakasignaali. See jätkub senikaua, kuni ta pole vastu võtnud sama signaali arvutilt, mis ringvõrgus asub temast
vahetult eespool. Protsess jätkub seni, kuni võrku jääb vahetult vigastatud koha järel paiknev arvuti. Joonisel 34 on
näha arvuti 1 kindlakstegemine vea allikana.
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Joonis 34.
Vea avastab arvuti 3 ja alustab majakasignaali kiirgamist, tehes seda senikaua, kuni talle ei saabu sama signaal
arvutilt 2. Arvuti 2 väljastab majakasignaali senikaua, kuni ei võta vastu seda arvutilt 1. Kuna arvuti 1 on vigane, siis
arvuti 2 jätkab majakasignaali kiirgamist. See asjaolu osutab seega sellele, et viga tuleb otsida arvutist 1. Kui viga
parandatakse saabub pidevat majakasignaali kiirgavale arvutile tema oma lähetatud signaal ja normaalset tööd võib
jätkata.
Kahendsignaali kodeerimiseks kasutatakse FDDI-s mitte Manchesteri koodi, vaid kodeeringut 4B/5B, mille puhul
iga 4-bitine grupp esitatakse 5-bitise sümbolina. Sellega saavutatakse olukord, et edastuskiiruse 100 Mbit/s jaoks
vajatakse maksimaalset kellasagedust 125 MHz (Manchesteri kodeering nõuaks 200 MHz kellasagedust).
FDDI-võrgu põhiparameetrid on järgmised:
Meedium - valguskaabel 62,5/125 km;
Edastuskiirus - 100 Mbit/s;
Kodeerimisviis 4B/5B;
Arvutite arv - maksimaalselt 500 tööjaama (DASi);
Jaamade maksimaalne vahekaugus - 2km;
Maksimaalne ringi läbimõõt - 100 km;
Pöördusviis - modifitseeritud lubamarkeriga edastus;
Sõnumipaketi maksimaalne suurus - 4500 baiti.
DQDB (Distributed Queue Dual Bus)
DQDB-tehnoloogia pärineb Austraaliast (QPSX-meetod) ja see on standardiseeritud IEEE 802.6-na.
Kommertsiaalselt tuntakse teda peamiselt SMDS (Switched Multimegabait Service)-teenusena, mis võimaldab
linna- ja laivõrkudes saavutada edastuskiirust 34, 150 Mbit/s ja enam. Tema kaabeldusskeemis võib kasutada vask(T3-tööviis) või valguskaablit. DQDB võrk koosneb kahest ühesuunalisest, kuid vastupidi töötavast siinist ja nende
vahele lülitatud sõlmedest. Seega on võimalik teostada täisduplekssidet mistahes kohas paiknevate võrgusõlmede
vahel. Andmeedastuseks kasutatakse 53-baidi (okteti) pikkuseid ajapilusid.

Laivõrkude elemendid
Tihti tekib vajadus kohtvõrku laiendada, sellele üha uusi arvuteid ja üha uusi kaabelliine juurde lisada. Paraku on
igal võrguarhitektuuril ja -topoloogial omad piirangud. Siiski leidub seadmeid, mille abil saab olemasolevaid koht- või
linnavõrke nii suurendada, et lõppude-lõpuks võime rääkida isegi suur- ehk laivõrgust. Need vahendid võimaldavad
järgmist:
Jagada kohtvõrke segmentideks, nii et iga segment muuub iseseisvaks üksuseseks,
Ühendada kaks kohtvõrku üheks lähivõrguks,
Liita võrke suureks heterogeenseks süsteemiks.
Sellisteks seadmeteks on:
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Järgur (repeater)
Sild (bridge)
Marsruuter (router)
Sild-marsruuter (brouter)
Lüüs (gateway).
Järgur
Mööda pikka kaablit leviv signaal moondub, kuna tema amplituud väheneb sumbumise tõttu. Asja parandab
järgurite kasutuselevõtt. Järgur töötab OSI raammudeli füüsilises kihis, toimides signaali kuju taastajana ja selle
edastajana võrgu teistele segmentidele. Et edastus toimuks korrektselt, peab iga võrgusegment kasutama
samasuguseid andmepakette ja samasugust LLC-kihi protokolli. See tähendab ühtlasi, et järgurid ei luba andmeid
vahendada eri tüüpi võrkude (näiteks Etherneti ja Token Ring- võrgu) vahel. Järgurid ei täida teisendamise ega
filtreerimise funktsiooni . Mõlemad võrgusegmendid peavad kasutama samasugust pöördumisviisi (näiteks
lubamarkeriga pöördumist). Ethernet-pakette ei saa mundada Token-Ring pakettideks.
Siiski on võimalik kasutada erinevaid füüsilisi kandjaid: näiteks üleminekut koaksiaalkaablilt valguskaablile, kui
vastavad liidesed (pistimikud) on olemas. Mitmed mitmepordilised järgurid töötavad kui mitmepordilised
kontsentraatorid, mis lubavad omavahel ühendada eritüübilisi andmekandjaid.
Enne kui asuda sildade ja marsruuterite juurde, olgu selgitatud võrgu adresseerimise mõistet. Igal tööjaamal või
serveril üksikus kohtvõrgus on kindel sõlmeaadress, mis on füüsiliselt omistatud tema võrguadapterile. Pakettide
edastamine kohtvõrgus nõuab ainult allik- ja sihtkohasõlme aadresside olemasolu. Kui aga pakett peab jõudma
kasutajale, kes asub kohtvõrgus, mis füüsiliselt pole allikvõrguga seotud, siis tuleb lisada ka võrguaadress.
Võrguaadresse interpreteeritakse allikvõrgu võrgukihis, et suunata väljastatav pakett kindla võrguaadressiga
sihtkohavõrku. Lülikiht ei tea midagi võrguaadressidest ja võrgukiht ei tea midagi sõlmeaadressidest.
Sild
Sild võib nagu järgurgi ühendada võrgusegmente või üksikuid kohtvõrke (vaata joonis 35)

Joonis 35.
Erinevalt järgurist saab silda kasutada ka võrgu tükeldamiseks, mis aitab võrgu üksikuid osi üksteisest isoleerida.
Näiteks kui ühe-kahe arvuti või organisatsiooni ühe osakonna võrguliiklus (traffic) kipub “uputama” tervet võrku,
põhjustades võrgutöö tootlikkuse üldist langust, siis aitab asja parandada sild, mis isoleerib need arvutid või antud
osakonna üldisest võrgust. Sillad täidavad harilikult järgmisi ülesandeid:
Suurendada võrgu mõõtmeid;
Suurendada võrku kuuluda võivate arvutite maksimaalset arvu;
Kõrvaldavad võrgu kitsaskohti, mis tekivad ülemäärasest võrguliiklusest. Sildade abil saab ülekoormatud
võrku tükeldada osadeks, milles liiklus on tunduvalt hõredam. Selle tagajärjel iga tükeldatud alamvõrk võib
töötada palju efektiivsemalt;
Ühendavad erisuguseid füüsilisi kandjaid (nagu keerdpaar ja koaksiaalkaabel) heterogeenseks võrguks;
Ühendavad eri tüüpi võrkude (nt. Etherneti ja Token Ringi) segmente, nii et nende vahel saab toimuda
normaalne pakettide vahetus.
Sild töötab OSI raammudeli lülikihis, mistõttu talle pole kättesaadav kõrgemate võrgukihtide info. Ta laseb läbi
kõiki võrguprotokolle, kuid ei erista üht teisest. Sild ei töötle võrguaadresse. Täpsemalt väljendudes töötab sild
lülikihi MAC-alamkihis (meediumipöörduse alamkihis). See alamkiht “kuulab” kogu võrguliiklust, kontrollib iga paketi
saate ja vastuvõtuaadressi, eristab marsruuditabeli ja edastab pakette.
Pakettedastus toimub järgmiselt. Kui marsruuditabelis aadressi ei ole näidatud, siis sild edastab selle paketi
kõikidele segmentidele. Kui adressaat on tabelis näidatud, siis sild edastab selle osutatud segmendile (kui
vasdtuvõetav segment ei ühtu allika segmendiga).
Silla tööpõhimõte rajaneb seega sellel, et igale kohtvõrgu sõlmele on omistatud aadress ja et sild edastab pakette
lähtudes sihtkoha aadressist. Võib öelda, et sillad evivad teatud “intelligentsi”, uurides välja koha, kuhu andmeid
tuleb edasi saata. Sellal kui andmeid edastatakse üle silla, toimub ühtlasi aadressiandmete salvestamine silla
muutmällu. Neid andmeid kasutab sild marsruuditabeli koostamiseks. Töö algul silla marsruuditabel on tühi. Kui
võrgu sõlmed hakkavad pakette edastama, toimub allika aadressi kopeerimine marsruuditabelisse. Lähtudes neist
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andmetest uurib sild arvutite asukohta võrgu segmentides.
Marsruuditabeli koostamine toimub andmeid võrku saatvate arvutite aadresside (sõlmeaadresside) alusel. Seega
sillad kasutavad saadet initsialiseerivate arvutite allikaadresse marsruuditabelite loomiseks.
Pärast paketi vastuvõtmist on sillal juba marsruuditabelis allikaadress. Kui seda seal veel ei esine, siis lisatakse
see tabelisse. Seejärel võrreldakse sihtkoha aadressi marsruuditabeli andmebaasiga:
Kui saaja aadress leidub tabelis ja adressaat asub allikaga samas segmendis, siis pakett heidetakse kõrvale.
See aitab võrgiliikult filtreerida ja teostab võrgusegmentide isoleerimist;
Kui saaja aadress leidub tabelis, kuid adressaat ja allikas asuvad eri segmentides, siis edastatakse üle silla ja
vastava pordi kaudu pakett sihtkohta;
Kui saaja aadressi tabelis pole, edastab sild paketi kõigile oma poridele (välja arvatud sellele, kustkaudu
pakett saabus).
Tänu marsruuditabelile saab sild segmenteerida võrguliiklust. Kui näiteks 1. segmendi arvuti saadab andmeid
teisele 1. segmendi arvutile, on sillal lihtne kindlaks teha, et sõnumisaaja asub saatjaga samas segmendis. Sellega
tagatakse, et pakette näiteks 2. segmenti edastada pole vaja. Järelikult võivad sillad kasutada marsruuditabeleid
võrguliikluse vähendamiseks. Seda protsessi nimetataksegi võrguliikluse segmenteerimiseks.
Tihti osutub vajalikuks kasutada sildu rea väikevõrkude kokkuliitmiseks üheks suurvõrguks. Sildade abil on
võimalik ka kahe eemalasuva kohtvõrgu kokkuühendamine. Selleks kasutatakse kaht eemalasuvat silda, mis
lülitatakse sünkroonmodemite kaudu erilise telefoniliini külge (vaata joonis 36)

Joonis 36.
Kuna eemalasuvate kohtvõrkude segmente saab telefoniliinide ja sildade kaudu ühendada, siis võib tekkida
olukord, kus mitu kohtvõrku on omavahel ühendatud rohkem kui ühe marsruudi kaudu. Sellisel juhul võivad
andmeedastuses tekkida pikad ootetsüklid, mis tavaliselt lahendatakse eriliste STA (Spanning Tree Algorithm) abil.
STA-d kasutades saab programm tuvastada mitme marsruudi olemasolu ja valida nende hulgast kõige
optimaalsema, konfigureerides silla selliselt, et see töötab koos just väljavalitud marsruudiga.
Rõhutama veelkord järgurite ja sildade erinevust. Sillad töötavad OSI raammudeli kõrgemas kihis kui järgurid,
mistõttu nad on “arukamad” seadmed kui järgurid. Sillad võivad pakette edastada kaugemale, külge ühendada
rohkem sõlmi ja tagada võrgu kõrgema totlikkuse. Kui näiteks Ethernet- võrk jagada silla abil kaheks segmendiks,
siis kummaski osas liigub vähem pakette, põrkeolukordade tekkimise võimalus on väiksem ja võrgutöö palju
efektiivsem.
Sildu kasutatakse võrkudes laialdaselt kuna nad:
On lihtsad paigaldada ja kasutaja jaoks nähtamatud,
Väga paindlikud ja kergesti adapteeritavad,
Ei maksa palju.
Siiski on neil mitmeid piiranguid, mistõttu tuleb kasutada keerukamaid seadmeid, nimelt marsruutereid ja sildumarsruutereid.
Marsruuter
Sillad ei taga alati kiiret sidest võrgu segmentide vahel, eriti kui on tegu erinevat protokolli kasutavate ja erineva
arhitektuuriga võrgusegmentide kokkuühendamisega.. Sellises keerukas võrgustikus on vaja seadet, mis mitte ainult
ei tea iga isegmendi aadressi, vaid valiks andmeedastuseks ka parima marsruudi ja oleks võimeline välja filtreerima
levisignaale (andmete üheaegset saatmist kõigile jaamadele). Selliseks seadmeks on marsruuter (router).
Marsruuterid töötavad OSI raammudeli võrgukihis ja toimivad nagu liitvõrgu postkontorid, s.t nad on suutelised
pakette ümber adresseerima, vahetades infot eri võrkude vahel. Neile on kättesaadav rohkem infot kui sildadele ja
nad võivad optimeerida paketi kättetoimetamise marsruute. Nad võivad kasutada andmeid marsruutide seisundi
kohta ja selle info alusel aeglastest või vigastest sidekanalitest mööda minna.
Marsruuteris koostatakse iga võrgus kasutatava protokolli jaoks oma marsruuditabel, mis sisaldab vastavaid
võrguaadresse. See aitab tal määrata saabuvatele andmetele sobivaid sihtkoha-aadresse. Iga tabel sisaldab kõik
teadaolevad võrguaadressid, sideviisid teiste võrkudega, võimalikud ühendusteed marsruterite vahel ja edastuse
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maksumuse eri ühendusteede korral. Parima marsruudi lõplik valik toimub, võrreldes eri marsruutide kättesaadavust
ja ühenduse kogumaksumust.
Marsruuteris nõutakse erilist adresseerimisviisi- mõistetavad on ainult allik- ja sihtvõrgu numbrid ja kohtvõrgu
adapterite aadressid. Kaugarvutite poole marsruuterid pöörduda ei saa. Kui marsruuterile saabub kaugvõrgu jaoks
määratud pakett, siis edastab ta selle otseselt eemalasuvat sihtvõrku teenindavale marsruuterile. Selle asjaolu
eeliseks on suurte võrkude segmenteerimine väiksemaks, segmentide-vahelise turvamüüri tekitamine ja leviteadete
ülemäärase levimise tõkestamine.
Marsruuteriga saab filtreerida ebakorrektseid (adresseerimata) andmeid ja levisõnumeid, mis aitab oluliselt võrgu
üldist koormust vähendada.
Kuna marsruuterid peavad läbi viima iga paketi keerukat töötlust, siis on nad harilikult sildadest aeglasemad. Kui
pakett saadetakse ühelt marsruuterilt teisele, siis lülikihi allika ja saaja aadressid lõigatakse maha ja luuaksse pärast
uuesti. See võimaldab näiteks pakette saata TCP/IP- protokolliga Ethernet-võrgust serverile, mis toimib TCP/IPprotokolliga Token Ring võrgus.
Siiski ei ole kõik protokollid marsruuditavad. Marsruuditavateks on muuhulgas DECnet, IP, IPX, OSI, XNS, DDS
(AppleTalk).
Võrku “kuulates” valivad marsruuterid seega optimaalse ühendustee, jättes kõrvale ülekoormatud segmendid.
Marsruutimise algoritme on mitmesuguseid: TCP/IP toetab näiteks OSPF-I (Open Shortest Path First) ja RIP-i
(Routing Information Protocol).
Võrguhalduri vaatepunktist lähtudes on kahte tüüpi marsruutereid: staatilised (haldur koostab ja konfigureerib käsitsi
marsruuditabeli ja näitab ära iga marsruudi) ja dünaamilised (automaatne marsrudi määramine).
Seega silla ja marsruuteri põhierinevus seisneb järgnevas:
Sild “näeb” ja kasutab ainult sõlmede aadresse, kuid mitte võrguaadresse;
Sild ei tõkesta levipakettide levikut. Seda võib teha marsruuter, eristades mitte ainult aadressi, vaid ka
protokolli tüübi. Nii on võimalik otsustada, mida tuleks üle kanda ja mida mitte;
Sild võib tuvastada ainult ühe ühendustee võrkude vahel. Marsruuter leiab mitme võimaliku teeraja hulgast
antud hetkel parima.
Järgneval joonisel (vaata joonis 37) on kujutatud olukorda, kus marsruuter A peab edastama andmeid marsruuterile
D.

Joonis 37.
Ta võib seda teha nii marsruuteri B kui ka C kaudu- mõlemal juhul jõuavad andmed ikkagi sihtkohamarsruuterile
D. Marsruuterid on võimelised ise otsustama, milline ühendustee on parim ja kasutama seda andmete edastamisel.
Sild-marsruuter (brouter=bridge-and-router)
Sild-marsruuter ühendab silla ja marsruuteri parimaid omadusi. Ühtede protokollide korral toimib ta sillana, teiste
puhul marsruuterina. Kui tegemist on marsruuditavate protokollidega, siis toimib ta marsruuterina eespoolkirjeldatud
viisil, kui tegemist on mitemarsruuditavate protokollidega, siis toimib ta sillana.
Lüüs
Lüüs on seade, mis võimaldab sidet üksteisest erineva arhitektuuriga võrgukeskkondade vahel. Ta tagab eri
keskkondade koostöö, pakkides andmeid ümber ja neid teisendades (ümber vormindades) vastavalt sihtsüsteemi
nõuetele. Näiteks võivad elektronposti lüüsid (nagu X.400) andmeid vastu võtta ühes vormingus, kuid väljastada
neid peale teisendamist teises vormingus vastavuses sellega, mida nõuavad konkreetsed tarbijad. Lüüs ühendab
kaks süsteemi, millel on erinevad sideprotokollid, andmestruktuurid ja –vormingud, keeled ning arhitektuurid.
Seega luuakse lüüside abil heterogeenseid võrke, näiteks MS BT Serveri ja SNA baasil. Nad luuakse alati kindlat
ülesannet silmas pidades, rakendades konkreetset andmeteisendust. Nad võivad toimida mitmes OSI raammudeli
kihis, kuid tavaliselt piirdub see siiski ainult rakenduskihiga.
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Lüüside pearakenduseks on side loomine PC-de ja suurarvutite keskkonna vahel, kusjuures lüüsi loomiseks
eraldatakse üks PC. (vaata joonist 38)
Kasutades spetsiaalseid tarbeprogramme võivad PC-de kasutajad lüüsarvuti kaudu saada juurdepääsu
suurarvutile. Nad saavad töötada suurarvuti ressurssidega sama lihtsalt nagu oma arvuti ressurssidega.
Lüüside kasutamisel on siiski teatavad piirangud: nad on kallid, pole universaalsed (määratud ainult kindla
ülesande täitmiseks) ja nende töötlusvõime (töökiirus) pole eriti kõrge.

Joonis 38.
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