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Kaj je mrežna kartica??
 Mrežna kartica ( Network Interface Card, ali z kratico NIC) 

deluje kot vmesnik med računalnikom in omrežnim kablom. 
Namen mreže kartice je to da  pripravi, pošilja in nadzoruje 
podatke v omrežju.

 Omrežne kartice imajo običajno dve Lučki (LED):
Zeleni LED kaže, da je kartica  prejema električno energijo;
Oranžna (10 Mb / s) ali rdeče (100 Mb / s) LED označuje 
omrežne dejavnosti (pošilja ali prejema podatke).

 Za pripravo podatkov, ki jih je treba poslati se na omrežni 
kartici uporablja oddajnik, ki  pretvarja podatke, kateri so bili 
poslani v analogni obliki preko omrežnega kabla in 
nadzoruje pretok podatkov med računalnikom in kablom.

 Prav tako pretvarja podatke, ki prihajajo iz kabla , tako da 
lahko te računalniški CPU preberete in obdeluje.



Priprava podatkov
 Poti sprejetih ali oddanih podatkov se imenujejo"buses (busi)“
 Prvi busi so lahko premaknili 8 bitov informacij naenkrat.
 IBM-ov PC / AT računalnik, je predstavil prvi 16-bitni bus. 
 Danes je večina busov 32-bitnih. 
 Podatki potujejo po kablu v seriji (samo en kanal), se giblje samo v 

eni smeri, računalnik lahko samo pošilja ali prejema podatke, 
vendar ne more početi oboje hkrati
Iz tega razloga omrežne kartice prestrukturirajo skupino podatkov, 
ki prihajajo vzporedno v seriji (1-bitni) podatkovni tok. 

 To storijo tako, da digitalne signale pretvorijo v električni ali 
optični signal, ki lahko potujejo preko omrežnega kabla. 
Naprava, ki prevaja podatke imenujemo oddajnik.



Identifikacija
 Kartica pretvori podatke in obvesti preostali del mreže na 

svoj Mac naslov, tako da se lahko poveže z drugih 
omrežnimi karticami

 MAC naslov: Opredeljen glede na IEEE (Institut za inženirje 
elektrotehnike in elektronike), ki dodeljuje naslove za vse 
izdelovalce omrežnih kartic

 MAC naslov je vpisan v kartice "čipe” in kot posledica sledi, 
da vsaka kartica ima edinstven naslov MAC v omrežju. 



Vrsta kablov
 Vsaka kartica je zasnovana tako, da delajo z določeno vrsto 

kabla.
  Nekatere kartice vključujejo več priključkov vmesnika 
 Najpogosteje se uporabljajo RJ-45 priključki(UTP).
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