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treba nadomestiti s spojniki (angl. hubs) in 
kabli UTP ali STP (v okoljih z več elektroma-
gnetnimi motnjami). S pocenitvijo tehno-
logije so vlogo spojnikov prevzele pomanj-
šane in cenene različice omrežnih stikal, ki 
jih uporabljamo še danes. Nanje preprosto 
povežemo vse računalnike v ethernetnem 
segmentu in izvedemo povezavo z nadre-
jenim omrežnim stikalom ali usmerjeval-
nikom. Včasih smo morali paziti, da smo za 
tako povezavo uporabili križni ethernetni 

kabel (križanje oddajnih in sprejemnih si-
gnalov) ali uporabili ustrezna vrata stika-
la, pri katerih smo lahko s tipko zamenjali 
položaj vhodnih in izhodnih signalov na 
konektorju. Novejša omrežna stikala pa 
znajo na katerihkoli vratih sama zaznati tip 
kabla in se ustrezno prilagoditi. Standardi 
za 1-gigabitna ali hitrejša omrežna stika-
la zahtevajo obvezno prilagajanje. Zato je 
vseeno, kakšno različico kabla uporabimo, 
pomembneje je, da izpolnjuje zahteve glede 
kakovosti (glej tabelo 2).

Pri najpogostejši gradnji omrežja s 100BA-
SE-TX (100 Mb/s) na 1000BASE-TX (1 Gb/s) 
je pomembna predvsem uporaba »popol-
nih« oziroma običajnih kablov UTP ali STP 
z osmimi žicami. Obstoječih kablov večino-
ma ni treba menjati, je pa treba upoštevati, 
da zahteva 1000BASE-TX vse štiri parice,  
pri 10BASE-TX ali 100BASE-TX pa po istem 
kablu izvedemo dve hkratni povezavi ali pa 
uporabimo tanjši kabel z le dvema parica-
ma. Napačna priključitev v tem pogledu 
ne pomeni, da povezave ne bodo delovale, 
bodo pač le 100-megabitne. 

Obenem je pomembno ločiti med stan-
dardoma 1000BASE-T, ki je nekoliko hitrej-
ši, saj omogoča več hkratnih komunikacij, 
in 1000BASE-TX, ki ga danes skoraj izključ-
no uporabljamo. 1000BASE-TX uporablja le 
po dve parici za komunikacijo v vsako smer. 
Hitrejši, 1000BASE-T, te omejitve nima, ven-
dar zahteva uporabo kablov kategorije 6.

Ponudba strojne opreme pri slovenskih 
računalniških trgovcih pokaže, da kompo-
nent za 10-gigabitna ethernetna omrežja v 
glavnem še ne moremo kupiti ali pa so zelo 
drage. Večina naprav, od osnovnih plošč do 
sestavljenih računalnikov in omrežnih na-
prav, podpira največ 1-gigabitne povezave. 
Veliko pove tudi podatek, da nekatera ether-
netna stikala omogočajo vgradnjo modula 
za 10-gigabitno povezavo (standard 10GBA-
SE-TX) le kot izbiro.

Vendar opozorimo, da za hitrejši ethernet 
potrebujemo tudi kakovostnejše kable (glej 
tabelo 2). Pred implementacijo omrežja se 
je dobro pozanimati tudi o ustreznosti kabla 
glede na to, kakšno dolžino bomo potrebo-
vali. Če je povezava med omrežnim stika-
lom in računalnikom daljša, potrebujemo 
kakovostnejši kabel z več oklopi. Na splošno 
je za 10-gigabitni ethernet potreben 4-pa-
rični kabel kategorije 6, za 1-gigabitni ali 
počasnejši pa zadošča kategorija 5.

Za brezžični ethernet, Wi-Fi, ponudba 
obsega usmerjevalnike s hitrostmi 54 Mb/s, 
150 Mb/s in 300 Mb/s ter ustrezne omre-
žne kartice s priključki USB ali PCI, oboji v 
različnih izvedbah. Pri tem višja hitrost po-
vezave pomeni tudi višjo ceno. Vse naprave 
z oznako Wi-Fi so med seboj združljive ne 
glede na zmogljivost. Hitrost komunikacije 
določa počasnejša naprava.

Od 10 Gb/s do 100 Gb/s in 1 Tb/s
Standardizirana hitrost prenosa podat-

kov se je v letih strmo povečala, vse do da-
našnjih 10 Gb/s (10 GBASE). Prihodnje leto 
naj bi dobili tudi standard IEEE 802.3bj za 
100 Gb/s omrežja. Čeprav ne gre pričakova-
ti, da bomo omrežno kartico s tako hitrostjo 
že kmalu uporabljali v domačem računal-
niku, je standard nujno potreben zaradi 
zmogljivih medomrežnih povezav, ki jih po-
trebujejo ponudniki internetnih storitev. 
Strokovnjaki IEEE že razmišljajo tudi o stan-
dardizaciji 400 Gb/s in o 1 Tb/s povezav, ki 
bi jih lahko ustvarili z več vzporednimi 100 
Gb/s povezavami. 

Računalniški analitiki glede na trenutni 
trend naraščanja hitrosti ethernetnih pove-
zav in tudi glede na konkurenčne standarde 
za prenos podatkov pričakujejo, da bi do 
leta 2020 terabitne ethernetne povezave že 
lahko »zaživele« tudi v praksi.

Bo vse to res? 
V zadnjem času se število uporabnikov 

interneta strmo povečuje. Povečuje se tudi 
količina podatkov na spletnih straneh. Kljub 
temu večina podjetij ugotavlja, da njihova 
notranja 100-megabitna ethernetna omrež-
ja za normalno delo zaposlenih povsem za-
doščajo in obenem niso v celoti izkoriščena. 
Ožičeni ethernet za domačo rabo počasi 
izginja in nadomešča ga brezžični ethernet. 
Celo  tisti, ki imajo doma optični »modem« 
z 20 Mb/s (okoli 2,3 MB/s) s povečanjem hi-
trosti domačega etherneta s 100 Mb/s na 1 
Gb/s ne bodo (dosti) pridobili; hitrejše bo le 
kopiranje datotek med domačimi računal-
niki.  

Optični oddajnik-sprejemnik 
za 10 Gb/s ethernet

Dvojni dvoaksialni kabel (podoben 
koaksialnemu za TV, le, da ima 
dvakrat po dva notranja vodnika) za 
priklop naprav SATA3 v prerezu

Vgradni modul za povezave 
10 Gb/s prek dvoaksialnega 
bakrenega kabla

Intelov dvoaksialni bakreni 
kabel za 10 Gb/s povezave

Standardizirana 
oznaka 
kakovosti

Pasovna 
širina

Omrežje

Level 1 0.4 MHz telefonske in modemske 
linije

Level 2 4 MHz starejši terminalnski 
sistemi

Cat3 16 MHz 10BASE-T and 
100BASE-T4 Ethernet

Cat4 20 MHz 16 Mbit/s Token Ring 
(omrežje z žetoni)

Cat5 100 MHz 100BASE-TX & 
1000BASE-T Ethernet

Cat5e 100 MHz 100BASE-TX & 
1000BASE-T Ethernet

Cat6 250 MHz 10GBASE-T Ethernet

Cat6a 500 MHz 10GBASE-T Ethernet

Class F 600 MHz telefon, kabelska TV, 
ethernet: 1000BASE-TX in 
10GBASE-T

Class Fa 1000 MHz telefon, kabelska TV, 
ethernet: 1000BASE-TX in 
10GBASE-T

Tipi paričnih kablov




