
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra elektroniky a telekomunikační techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Softwarový nástroj pro přenosné zařízení umožňující analýzu 

parametrů v bezdrátových sítích WiFi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010                                                                                  Bc. David Schmid 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra elektroniky a telekomunikační techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software tool for mobile devices enabling the analysis parameters in 

wireless networks WiFi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010                                                                                  Bc. David Schmid 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010                 Bc. David Schmid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem pouze podklady 

uvedené v přiloţeném seznamu. 

 

Nemám závaţný důvod proti uţití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona č.121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 

 

V Ostravě dne: 7.5.2010                                                                                        David Schmid 

 

.…………………..   

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád bych poděkoval vedoucímu své diplomové práce Ing. Liboru Michálkovi, Ph.D., který byl 

velmi ochotný a konzultoval se mnou důleţité věci, které se týkaly mé diplomové práce.



 

 

 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je vytvoření softwarové aplikace pro monitorování WiFi 

parametrů pro přenosné zařízení. Snaţil jsem se vytvořit program, který by uměl monitorovat 

bezdrátové sítě a zjišťovat dané naměřené údaje jakými jsou SSID (Service Set Identifier), typ 

sítě, kvalita (síla) signálu, typ zabezpečení, MAC adresa, a další. Pro vytvoření programu jsem 

pouţil programovací jazyk C++, který jsem psal ve vývojovém prostředí Microsoft Visual 

Studio. Program je určen pro přenosná zařízení pocket PC (PDA).  
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Abstract 

 

The aim of this dissertation is to create a software aplication for monitoring WiFi 

parameters for mobile equipment. I tried to create a programme that would be able to monitor 

wireless networks and check the measured data like SSID (Service Set Identifier), type of 

networks, quality of signal, typ of protection, MAC address etc. To create this programme I 

used  programming language C++, which I used in development system of Microsoft Visual 

Studio. This programmme is determinated for portable appliances pocket PC (PDA). 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

      

SSID   (Service Set Identifier) - identifikátor bezdrátové sítě 

P2P (Peer-to-peer) - klient-klient 

AP (Access point) - přístupový bod  

MAC (Media Access Control) - jedinečný identifikátor síťového zařízení 

WEP (Wired Equivalent Privacy) - soukromí ekvivalentní drátovým sítím 

WAP (Wi-Fi Protected Access) - Wi-Fi chráněný přístup 

Wi-Fi (high fidelity) - vysoká věrnost 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - institut pro elektrotechnické 

a elektronické inţenýrství 

C++ Objektově orientovaný programovací jazyk. 

VGA (Video Graphics Array) - obrazové grafické pole  

QVGA (Quarter Video Graphics Array) - čtvrtinové obrazové grafické pole  

SNR  (Signal to noise ratio) - odstup signal-sum 

ISM   (Industrial Scientific and Medical) - pásmo pro průmysl, vědu 

a lékařství 

GSM  (Groupe Spécial Mobile) - Globální Systém pro Mobilní 

CDMA  (Code Division Multiple Access) - kódový multiplex 

FCC  (Federál Communications Commission) - federální komunikační komise 

DECT  (Digital European Cordless Telephone) - evropský standard pro bezdrátové  

telefony 

FHSS  (Frequency Hopping Spread Spectrum) - přenosový protokol vyuţívající  

  přeskakování 

DSSS  (Direct Sequence Spread Spectrum) - technika přímého rozprostřeného spektra 

CSMA/CA (Carrier Sense, Multiple Access with Collision Avoidance) - metoda 

mnohonásobného přístupu s předcházením kolizím 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) - metoda 

mnohonásobného přístupu s detekcí kolizí 

WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) - sdruţení pro zajištění 

kompatibility bezdrátového ethernetu 

QoS  (Quality of Service) - kvalita sluţby 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://slovnik.seznam.cz/?q=obrazov%C3%A9%20grafick%C3%A9%20pole%20%28VGA%29&lang=cz_en
http://slovnik.seznam.cz/?q=obrazov%C3%A9%20grafick%C3%A9%20pole%20%28VGA%29&lang=cz_en


 

OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) - ortogonální multiplex s 

kmitočtovým dělením 

WLAN  (Wireless Local Network) - bezdrátové lokální sítě 

LAN  (Local Area Network) - lokální síť 

IAPP (Inter-Access Point Protocol) - umoţňuje spolupráci přístupových bodů 

DFS (Dynamic Frequency Selection) - automatický výběr kanálu pro potlačení 

interference 

FTP  (File Transfer Protocol) - protokol pro přenos souborů 

CRC-32  (Cyclic Redundancy Check) - cyklický redundantní součet 

TKIP  (Temporal Key Integrity Protocol) - protokol dynamicky měnící klíče 

MIC   (Message Integrity Check) - kontrola integrity zpráv 

ITU   (International Telecommunications Union) – mezinárodní telekomunikační úřad 

GUI  (graphical user interface) - grafické uţivatelské rozhraní 

XML  (eXtensible Markup Language)- rozšiřitelný značkovací jazyk 

CSS  (Cascading Style Sheets) - kaskádové styly 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - Evropský ústav pro 

telekomunikační normy 

IP (Internet Protocol) – Internetový protokol 

IV (Initialization Vector) - inicializační vektor 

EAP (Extensible Authentication Protocol) - rozšiřitelný autentifikační protokol 

WPA  (WiFi Protected Access) – bezdrátový bezpečnostní přístup 
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1 Úvod 

 

 

V dnešní době v telekomunikační technologii je obrovský rozvoj v oblasti bezdrátových 

technologií, proto v posledních pár letech zaznamenává tato technologie obrovský vzestup. 

Přibývá moţnost tuto technologii vyuţívat v oblasti internetu a to především připojit se do 

internetové sítě v hotelích, kavárnách a na dalších místech prostřednictvím Wi-Fi. Tato sluţba 

začíná být samozřejmostí a zvyšuje se tak komfort vůči zákazníkům.    

V minulosti nebyla technologie Wi-Fi tak rozšiřovaná. Souviselo to s pomalou 

standardizací, vyšší cenou zařízení a nízkou přenosovou rychlostí. Díky zavedení nových 

standardů, technologií a sníţení cen, byla tato technologie jiţ dostupná pro téměř kaţdého 

klienta. 

Moje diplomová práce se především zabývá monitorováním bezdrátové technologie Wi-

Fi a to pomocí mnou navrţeného softwaru pro monitorování parametrů Wi-Fi sítí pro přenosná 

zařízení, která jsem nazval WiFi Scout. Program dokáţe zachytit bezdrátovou síť a zjistit její 

základní parametry jaké jsou například: SSID, typ sítě, kvalita (síla) signálu, typ  zabezpečení a 

další. V softwaru můţeme nalézt funkci grafu, která nám zobrazí sílu signálu v reálném čase. 

Svoji práci jsem rozdělil do několika základních kapitol. V druhé kapitole je popsána 

historie a standarty bezdrátové technologie Wi-Fi. Třetí a čtvrtá kapitola se zaměřuje na obecně 

objektově orientovaný programovací jazyk C++ a vývojové prostředí Microsoft visual studio. 

V páté kapitole se můţeme dočíst o vlastním programu WiFi Scout, o jeho funkcích a ovládání. 

V šesté kapitole nalezneme vlastní měření programem WiFi Scout a poznatky, které jsme 

měřením získali. V posledních kapitolách se nachází závěr diplomové práce, pouţitá literatura a 

přílohy.    

      

  

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
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2 WLAN 

 

2.1 Historický vývoj  

 

Americký telekomunikační úřad Federál Communications Commission (FCC) rozhodl 

v roce 1985 o vzniku tzv. odpadních pásem. Jde o moţnost vyuţívat určité frekvence bez 

vlastnictví vládní licence. Tato pásma na frekvencích 900 MHz, 2.4 GHz a 5 GHz byla uţ dříve 

vyuţívána, např. v mikrovlnných troubách, avšak aţ teď mohla slouţit pro účely komunikace. 

Technika rozprostření spektra,  která  byla vyvinuta pro vojenské účely a zároveň pracuje na 

principu rozprostření signálu do širokého pásma, byla zvolena pro bezdrátovou komunikaci 

v těchto pásmech. Tato technika zaručuje určitou míru ochrany jak proti šumu, tak i proti 

odposlouchávání. 

 

Hlavní odlišnost bezdrátových Wi-Fi sítí od jiných druhů (např. GSM, CDMA) je v 

pouţívaném frekvenčním pásmu. Od toho se také odvíjí dostupnost běţných uţivatelů. Ostatní 

bezdrátové sítě (tedy ne Wi-fi) jsou většinou  tzv. licencované sítě, coţ znamená, ţe kaţdá 

taková síť má přidělené své frekvenční pásmo, na něţ musí mít provozovatel licenci, která je 

vydávána regulačními orgány. Mimo tato licencovaná pásma však existuje i pásmo veřejné – 

tzv. pásmo ISM (Industrial Scientific and Medical). Toto veřejné pásmo vyuţívají kromě 

vědeckých, průmyslových a lékařských organizací také např. mikrovlnné trouby a bezdrátové 

telefony (avšak ne mobilní, pouze typu DECT). ISM pásmo je vymezeno v Evropě regulační 

organizací ETSI a v USA regulátorem FCC na frekvenci 2,4 GHz. Zmiňované pásmo neuniklo 

pozornosti ani výrobcům bezdrátových sítí, přestoţe z počátku vyráběl kaţdý výrobce vlastní 

technologie. 

 

První zkušenosti s bezlicenčními pásmy ukázaly, ţe je potřeba zajistit kompatibilitu 

mezi produkty jednotlivých výrobců. Komise IEEE ohlásila v roce 1990 vznik nové pracovní 

skupiny a standardu IEEE 802.11, který byl zaměřen na telekomunikace v bezlicenčních 

pásmech a který byl stavěn na standardu pro Ethernet – 802.3. Aţ v roce 1997, po sedmiletém 
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vývoji, byl standard publikován a přinesl základní specifikace, jako například vyuţití Direct 

Sequence Spread Spectrum (DSSS) nebo Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), jako 

volitelných technik rozprostření spektra. IEEE 802.11 obsahuje také definici fungování tzv. 

bezdrátového Ethernetu na MAC (Media Access Controll) vrstvě, coţ jsou principy přístupu ke 

společnému médiu. Proti detekci a opravování kolizí signálů (CSMA/CD), tedy metod známých 

z klasického Ethernetu, byl zvolen přístup vyhýbání se (předcházení) kolizím CSMA/CA 

(Carrier Sense, Multiple Access with Collision Avoidance), který pracuje na principu 

naslouchání, zda je médium volné a po uplynutí určité doby, tzv. mezirámcové mezery, můţe 

stanice vysílat. Původní 802.11 umoţňoval rychlost přenosu dat aţ 2 Mbps. 

 

V roce 1999 měly přetrvávající problémy s kompatibilitou mezi jednotlivými výrobci za 

následek vznik Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA), jenţ byla později 

přejmenována na Wi-fi Aliance. [1] 

 

 

2.1.1 Současnost a budoucnost  

 

 V současné době popularita bezdrátových sítí (WLAN – Wireless LAN) rychle roste. 

Hlavním důvodem je neustále se zvyšující počet přenosných počítačů a různých mobilních 

zařízení pouţívaných v běţné praxi. Mnohé společnosti, poskytují bezdrátový přístup na 

internet pro své zaměstnance a zákazníky. Velký počet firem a institucí disponuje vlastní sítí, 

která často pokrývá prostory celých budov. Ve větších městech vzrůstá počet lokalit tzv. Hot 

Spot, kde bezdrátová síť většinou pokrývá velké plochy v rámci,  kterých je moţné se zdarma 

připojit k internetu. 

 Ray Kurzweil ve své práci The law of accelerating returns [2] poukázal, ţe 

technologický vývoj roste exponenciální rychlostí. Tuto tendenci můţeme pozorovat v řadě 

jednotlivých technologických postupů souvisejících s výpočetními a telekomunikačními 

technologiemi.  Jako příklad můţeme uvést zvyšování kapacity paměti, rychlost počítačových 

sítí za jednotku ceny, počet uţivatelů Internetu, růst šířky pásma internetové páteřní sítě, počet 

uţivatelů mobilních telefonů a telekomunikačních zařízení, výkon počítačů a obecně všech 
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výpočetních zařízení, zvyšování počtu tranzistorů na stejné ploše integrovaného obvodu za 

stejnou cenu
1
. 

 

 

 „ Je pozoruhodné, jak hladce a přesně rostou křivky jednotlivých technologických 

postupů   jakoby  nebyly vůbec ovlivněny významnými světovými politickými a ekonomickými 

událostmi v historii. Není důvod se domnívat, ţe by exponenciální postup růstu v budoucnu 

zpomalil.“[2] 

 

 Vývoj a nasazování bezdrátových technologií  není v tomto případě  výjimkou. Naopak 

celá řada vlastností a trendů bezdrátových technologií roste jiţ od svého vzniku velmi rychle s 

exponenciálním nárůstem, např. rychlost za jednotku ceny se ve WLAN sítí zdvojnásobuje 

kaţdých 11 měsíců, viz obrázek 1. 

 

 

Obr 1: Růst přenosové rychlosti bezdrátových zařízení za jednotku ceny. 

 

                                                      

1
 Trend nazvaný Moorov zákon (Moor’s Law). Často mylně identifikován s všeobecním exponenciálním trendem 

v oblasti výpočetní techniky. Moorov zákon referuje pouze k trendu zvyšování počtu tranzistorů na integrovaném 

obvodu za jednotku ceny. Ostatní trendy spadají pod Kurzvelov koncept.    
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 V souladu s exponenciálním trendem můţeme v budoucnu očekávat rapidní nárůst 

uţivatelů pouţívajících bezdrátové technologie a s tím související zlepšování vlastností 

bezdrátových zařízení a sítí. Většina městských ploch bude pokryta bezdrátovými sítěmi
2
 

poskytujících  připojení k Internetu. S postupem se zvětší i samotné sítě a jejich sloţitost a tím 

se zvýší i nároky na jejich správu. Objeví se problémy, které v současnosti nejsou řešené 

standardem. Zvyšování komplexnosti bezdrátových sítí v současné době vyţaduje tvorbu 

nových konceptů a optimalizačních řešení, které by zajistily optimální stav a zlepšily některé 

vlastnosti těchto sítí. [2] 

 

 

2.2 Architektura sítí  WLAN 

 

 WLAN sít je tvořena zařízeními, které spolu navzájem komunikují bezdrátovým 

médiem na bázi některého síťového protokolu. Tato zařízení jsou v souhrnu označována jako 

stanice (STA, Station) a kaţdá stanice spadá do jedné z dvou kategorií: 

 

 Klient (Client) – Do této skupiny patří zařízení, která by se mohla označit jako 

uţivatelské sítě, tj. neplní ţádnou zprostředkující funkci, ani ţádné funkce správy sítě 

apod. Jedná se o přenosné počítače, MDA, PDA, IP telefony nebo osobní počítače 

vybavené bezdrátovou síťovou kartou (WNIC) 

 Přístupový bod (AP, Acces Point) – Zařízení, která slouţí jako prostředník komunikace 

mezi bezdrátovými klienty. Obvykle přepínají, resp. přemosťují bezdrátovou síť s jiným 

typem sítě.  

 

Stanice, které jsou schopné spolu komunikovat přímo, nebo prostřednictvím jedné AP, 

tvoří základní soubor sluţeb (BSS, Basic Service Set). Tento celek můţe být buď nezávislí, 

nebo infrastrukturní. V nezávislém  BBS neexistuje ţádná nadřazená entita, která by nějakým 

                                                      

2
 Uţ v současnosti je pokrytí mobilních operátorů poskytujících připojení k Internetu velké. Tu však 

poukazujeme především na nasazovaní sítí 802.11. 
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způsobem řídila nebo koordinovala komunikaci. Klienti spolu navazují spojení přímo a při 

odpojení některé stanice jsou ostatní účastníci schopni komunikovat nadále. Síť je zavřená takţe 

ţádný klient není schopen navázat spojení s jinou entitou mimo tohoto BSS celku. Hovoříme o 

„ad-hoc“ síti označované také jako IBBS (Independent BSS). 

        V infrastruktuře BBS existuje vţdy jeden přístupový bod, který zprostředkovává 

komunikaci veškerých klientů v rámci daného úseku. Přístupový bod vytváří dosahem svého 

signálu základní oblast sluţeb (BSA, Basic Service Area), tj. fyzický prostor okolo přístupového 

bodu v rámci, kterého jsou klienti schopni udrţovat spojení s AP. Ve většině případů plní 

Access Point úlohu síťové brány do Internetu, nebo mostu (brige) přepínajícího bezdrátovou síť 

se sítí připojenou k Internetu. 

 Kaţdý infrastrukturní BSS celek je charakterizován dvěma identifikátory. 

 BSSID – je jedinečný řetězec reprezentující BBS identický s MAC adresou AP. 

 SSID – je ASCII řetězec dlouhý maximálně 32 znaků vystupující jako název sítě. 

   

 

2.3 Standard  802.11 

 

Standard 802.11 je spravován Institutem pro elektrotechnické a elektronické inţenýrství 

(IEEE). IEEE je mezinárodní nezisková organizace pro podporu elektronických a elektrických 

technologií a má nejvíce členů technické profese na světě. Skupina je široce zaměřená na 

vědeckou činnost a vzdělávání v oblasti elektrotechniky, elektroniky, komunikační a výpočetní 

techniky  jako i na ostatní příbuzná odvětí souvisejících vědných oborů. Je povaţována za lídra 

ve vývoji průmyslových standardů a v roce 2005 měla uzavřených více neţ 900 standardů 

včetně 802.11 WLAN a 802.3 Ethernet. 

IEEE 802.11 je soubor standardů specifikujících komunikaci v bezdrátových sítích 

v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Původní verze 802.11 byla z roku 1997. Pozdější dodatek 

802.11b, schválený v roce 1999, značně rozšířil původní standard a stal se široko uznávaný a 

populární. Uplatňující modulační techniky z původní 802.11 zvýšil teoretickou propustnost na 

11MB/s, coţ vedlo k jeho přijetí jako základní standard pro WLAN sítě. Další standardy budou 

popsány v následující kapitole.  
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2.3.1 Jednotlivé standardy 

 

V přiloţené tabulce 1 je uveden přehled jednotlivých standardů 802.11. 

 

Standard Rok vydání Pásmo [GHz] 
Maximální rychlost  

[Mbit/s] 
Fyzická vrstva 

původní IEEE 802.11  1997 2,4 2 OFDM 

IEEE 802.11a  1999 5 54 OFDM 

IEEE 802.11b  1999 2,4 11 DSSS 

IEEE 802.11g  2003 2,4 54 OFDM 

IEEE 802.11n  2007 2,4 nebo 5 540 MIMO 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých standardů 802.11 

 

IEEE 802.11b 

 

Jak uţ bylo zmíněno v roce 1999,  přišlo rozšíření, které staví na původním standardu, a 

to hned v několika směrech. Byl to také důvod, proč bylo rychleji a lépe zaváděno do praxe neţ 

rozšíření 802.11a, které bylo vydáno v podstatě ve stejném období. I 802.11b pouţívá stejně 

jako původní standard metodu řízení přístupu k médiu CSMA/CA. Díky této metodě však 

nedosahuje své teoretické přenosové rychlosti 11 Mb/s. Tento dodatek zdědil z původního 

standardu i metodu modulace signálu DSSS. Právě proto, ţe 802.11b nezajišťuje dostatečnou 

bezpečnost komunikace a kvalitu sluţeb (QoS), jsou vydávány další různé doplňky. 

V současnosti jsou sítě pracující na základě tohoto standardu nejrozšířenější. 

 

 

IEEE 802.11a 

 

Oproti předchozímu se standard 802.11a vydal jiným směrem. Standard  802.11a totiţ 

pracuje v licenčním pásmu 5 GHz, coţ mu teoreticky umoţňuje rychlost přenosu aţ 54 Mb/s. 

Pouţívá techniku ortogonálního multiplexingu (OFDM, Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing). Velkou výhodou tohoto standardu je nejen to, ţe má vyšší přenosovou rychlost, 

ale také malé vytíţení pásma 5 GHz a moţnost pouţití více kanálů bez vzájemného rušení. Za 

hlavní nevýhodu tohoto standardu je povaţována zpětná nekompatibilita. 
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IEEE 802.11g 

 

Pro špatné uplatnění standardu 802.11a vznikl nový standard g, který spojuje výhody 

bezlicenčního pásma 2,4 GHz standardu b a vyšší přenosovou rychlost 54 Mb/s pomocí OFDM. 

Zajištěna je i zpětná kompatibilita s 802.11b. 

 

 

Další vývoj standardu IEEE 802.11 

 

Standard se neustále vyvíjí. Tento pomalý vývoj se zaměřuje hlavně na zvyšování 

přenosové rychlosti a na řešení bezpečnostních chyb v jiţ schválených standardech. 

 

 

Následuje přehled doplňujících standardů a jejich přínos: 

 

802.11c   

V rámci MAC podvrstvy definuje operace komunikačních mostů a je doplňkem 

k mezinárodní normě IS 10038 o transparentních mostech. Díky tomu, ţe přístupový bod 

funguje jako most mezi infrastrukturou kabelové a bezdrátové sítě, definuje toto rozšíření 

adresy v kaţdé infrastruktuře zjišťované přístupovými body. 

 

802.11d  

S cílem umoţnit nasazení WLAN v místech, kde není dostupné pásmo 2,4 GHz, 

upravuje 802.11b pro jiné kmitočty. Norma nazývána někdy jako "internacionalizace" 802.11, 

byla schválena v roce 2001. 

 

802.11e   

Definuje poţadavky na zajištění kvality sluţeb (QoS) ve WLAN sítích (kromě Ad-hoc). 

Tato vlastnost je důleţitá především pro sluţby přenosu multimédií a hlasu.  
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802.11f  

K usnadnění budování sítí sloţených ze zařízení od různých výrobců, definuje vnitřní 

komunikaci access pointů mezi sebou. To pak umoţňuje protokol IAPP. Vylepšuje také 

mechanismus předávání stanic při přechodu mezi dvěma radiovými kanály, nebo z jedné sítě do 

sousední s připojením k jinému přístupovému bodu.  

 

802.11h  

Doplňuje 802.11a a dále vylepšuje řízení vyuţívaného kmitočtového spektra (výběr 

kanálu a řízení vysílacího výkonu).  

Začleňuje funkce  DFS (pouţití dynamického výběru kanálu) a TPC (řízení vysílacího výkonu) 

u zařízení pracujících na kmitočtu 5 GHz. Tyto moţnosti má IEEE 802.11h doplnit do normy 

802.11a. 

 

802.11i  

Řeší bezpečnostní problémy šifrování i WEP autentizace. Podrobněji je popsán dále. 

 

802.11n  

Přináší vyšší kapacitu přenosu (reálně kolem 100 Mb/s). Cílem je dosáhnout rychlosti 

aţ 500 Mb/s.   Zvýšení rychlosti je dosahováno pouţitím MIMO (multiple input multiple 

output), jenţ vyuţívá více přijímacích a vysílacích antén. I přesto, ţe tento standard nebyl ještě 

schválen, jsou uţ na trhu produkty, které si označení 802.11n přisvojují. Jde o tzv. pre-standard 

(pre-N). Jedná se o formu ústupku Wi-Fi Aliance vůči trhu,  který  si toto „rychlejší“ zařízení 

ţádá. [3] 

 

2.4 Bezpečnost 

 

Data v bezdrátových sítích není těţké odposlechnout, protoţe jsou vysílána do prostoru. 

Najdou-li se tedy uţivatelé, kteří šifrování vypnou, je pak moţné jejich hesla k různým 
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aplikacím (email, FTP apod.) jednoduše odposlouchávat. Při pasivním odposlechu je navíc 

téměř nemoţné ho odhalit. 

 

Normalizační instituce IEEE navrhla pro zabezpečení bezdrátových sítí šifrování 

v podobě protokolu WEP. Jelikoţ však prioritou bylo nejspíš to, aby bylo šifrování nenáročné 

na hardware, pouţili nešťastně slabou šifru v kombinaci se slabým 40 bitovým klíčem. Klíč byl 

v době vzniku dán zákonnými podmínkami o vývozu šifer mimo USA. Zřejmě se nepočítalo 

s tak obrovským rozšířením Wi-Fi sítí. [3] 

 

 

WEP 

 

Šifrování rámců na spojové vrstvě zajišťuje WEP. Ten šifruje veškeré rámce při 

komunikaci mezi Wi-Fi zařízeními aţ na úroveň přístupového bodu. Při připojení AP do 

internetu šifrování mezi AP a internetovým serverem neprobíhá a pouţívají se jiné prostředky. 

Největším problémem u WEPu je právě pouţitá šifra. Uţ v roce 2001 byly k dispozici 

automatické nástroje, které  dokázaly WEP prolomit v poměrně krátkém čase. 

WEP pouţívá RC4. Jde o šifrovací algoritmus, který vyuţívá proudovou symetrickou 

šifru s délkou klíče 40, 104 a 232 bitů. Tyto klíče bývají označovány 64, 128 a 256 bitové klíče. 

24 bitů je z toho však inicializační vektor a zbytek je právě délka klíče. Pomocí klíče se 

odesílaná data šifrují a podle stejného klíče se v cílovém bodě dešifrují. Bezpečnost klíče závisí 

na jeho délce a je třeba jej také často měnit. Při zašifrování stejné zprávy symetrickou šifrou, je 

pokaţdé generována stejná šifrovaná zpráva a díky tomu je mnohem lehčí klíč uhodnout. Proto 

je inicializační vektor (IV) součástí WEP. Tento vektor se mění s kaţdým paketem a doplňuje 

klíč o dalších 24 bitů. Avšak unikátních IV je jen 224 tzn., ţe se po čase také opakují. Integrita 

šifrované zprávy je zajišťována funkcí CRC-32 (Cyclic Redundancy Check). Hodnota této 

funkce je zašifrována v těle zprávy společně s daty. Kontrolní součet zůstane záměnou určitých 

bitů stejný. V případě, ţe se bity zamění a odešlou, projde paket přes kontrolu integrity a je 

předán do vyšší vrstvy. Jelikoţ data nebudou dávat smysl, způsobí v paketu chybu a zpráva se 

odešle zpět s chybovým hlášením. Ze zprávy lze odvodit i šifrovací klíč pro daný IV. [3] 
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Autentizace 

 

Vedle zašifrování dat proti odposlouchávání je další metodou zajišťující bezpečnost Wi-

Fi sítí autentizace. 

Open-system autentizace je zaloţen na tom, ţe přístupový bod příjme klientské zařízení 

na základě údajů, které jsou mu poskytnuty a to bez jejich ověření. Kaţdá stanice můţe toto 

SSID přijmout, pokud přístupový bod vysílá své SSID a pouţít jej pro přístup do sítě. Z tohoto 

důvodu je vysílání SSID vhodné vypnout, čímţ se umoţní přístup jen uţivateli znajícímu tento 

SSID. I přesto existují  různé utility, které umí SSID zajistit. 

 

Při pouţití Shared-key autentizace (viz obrázek 2) je nutné v síti pouţívat také WEP. 

Zařízení, které můţe do sítě přistupovat, je autentizováno na základě zadání správného klíče pro 

vstup do sítě. Přístupovým bodem je odeslání náhodného čísla, které je zakódováno algoritmem 

RC4 podle sdíleného klíče a přístupovým bodem je dekódován. Zařízení je autentizováno 

v případě, ţe se dekódované číslo shoduje s odeslaným. Není však zcela vyřešena obměna a 

bezpečná distribuce sdíleného klíče stejně jako v případě WEP. [3] 

 

Obr. 2: Autentizace sdíleným klíčem (shared-key) 

Další pouţívanou bezpečnostní metodou je filtrování MAC adres. Do přístupového 

bodu je moţné zadat seznam MAC adres, kterým je povolen přístup do bezdrátové sítě. MAC. 

Adresu lze u některých zařízení změnit a tím obejít filtrování na základě MAC adresy. 
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Standard 802.1x + EAP 

 

Společným standardem pro všechny typy sítí je standard 802.1x. Tento standard 

zahrnuje šifrování zpráv, distribuci klíčů i autentizaci. Standard 802.1x je zaloţen na základě 

protokolu EAP (Extensible Authentification Protocol), který byl vytvořen pro zabezpečený 

přenos paketů prostřednictvím spojové vrstvy LAN sítí (zprávy EAP se zapouzdřují do rámců 

802.1x). Jejich ověření provádí na základě poţadavků klientů přístupový bod v bezdrátové síti. 

Na základě seznamu klientů, popř. pomocí speciálních autentizačních serverů Radius (Remote 

Authentication Dial In User Service) nebo Kerberos probíhá ověření. Tím, ţe stanice odešle 

zprávu na přístupový bod, který odpoví poţadavkem na totoţnost klienta, začíná autentizace. 

Klient  odpoví  na tento poţadavek svou identifikací, kterou pošle přístupovému bodu. Zprávu 

klienta pošle AP autentizačnímu serveru. Autentizační server poté odpoví přístupovému bodu, a 

to buď povolením nebo zákazem přístupu klienta do sítě (AP zprávu přepošle klientské stanici). 

Uţití dynamických klíčů k šifrování komunikace je výhodou standardu 802.1x. Dynamické 

klíče jsou určeny pouze pro daný port, na němţ je klient přihlášen, přičemţ klíč zaniká 

odhlášením klienta, a mají omezenou dobu trvání. Nevýhodou 802.1x je jednostranná 

autentizace, jenţ můţe být pouţita pro útok typu man-in-the-middle. [4] 

 

 

WPA 

 

Novější bezpečnostní mechanismus je WPA (WiFi Protected Access), který měl 

původně opravit chyby WEP. Jsou v něm vyuţívání některé mechanismy z později přijatého 

standardu 802.11i. Kvůli jednoduchému upgradu firmwaru stávajících zařízení sice nešťastně 

pouţívá stejný šifrovací algoritmus RC4, avšak zcela jistě s sebou přináší řadu vylepšení. 

Pouţívá standardně 128 bitový dynamický klíč TKIP, jenţ se kaţdých 10 000 paketů mění. 

Pomocí uţivatelem zadaného klíče je sestaveno jen spojení s přístupovým bodem a protokol 

TKIP generuje vlastní šifrovací klíče. Současně s CRC32 je pouţíváno další zlepšení, a to MIC 

(Message Integrity Check), které řeší jeho nedostatky díky kterým bylo moţné při zachování 

stejného kontrolního součtu změnit zprávu. [4] 
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2.5 Dostupné radiové frekvence 

 

U jakýchkoli aplikací bezdrátových zařízení je vyţadován popis nejdříve mezinárodních 

a národních organizací, které jsou odpovědné za dodrţování daných předpisů. Unie ITU 

(International Telecommunications Union) je jednou z globálních organizací. Tato unie určila 

základní spektra frekvencí, která se pouţívají pro různé satelitní televizní přenosy a pro 

mezinárodní letecký provoz. Země, které spolutvoří tuto dohodu, jsou vázány přizpůsobit se 

přidělenému spektru frekvencí. 

 

Regulace prováděné státními úřady, podléhá pouţití rádio frekvenčních pásem. ČTU 

licence pouţívá na určitých částech vysílacího spektra včetně těch, které vyuţívají 

provozovatelé rozhlasových vysílání a mobilních  telefonů. V jedné ze dvou nelicencovaných 

oblastí spektra pracují Wi-Fi sítě (v pásmech 2,4 – 2,4835 GHz nebo v 5,15 – 5,825 GHz). 

Zmiňované frekvence patří mezi frekvence vyhrazené pro lékařské, vědecké a průmyslové 

aplikace (ISM). Proto, ţe tyto oblasti spektra jsou vedle datových sítí přístupné i pro širokou 

řadu aplikací, jsou některé oblasti, kde pracují Wi-Fi sítě, jako např. pásmo 2,4 GHz, poměrně 

zaplněny. 

 

U standardu 802.11a se pásmo souhrnně označuje jako pásmo 5 GHz, zatímco pro 

standard 802.11b a 802.11g je vyhrazeno pásmo 2,4 GHz. Toto vyhrazené pásmo je mnohem 

větší neţ ISM pásmo 2,4 GHz.[3] [4] [5] 
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Kanál Frekvence [GHz] 

1 2,412 

2 2,417 

3 2,422 

4 2,427 

5 2,432 

6 2,437 

7 2,442 

8 2,447 

9 2,452 

10 2,457 

11 2,462 

12 2,467 

13 2,472 

14 2,484 

Tabulka 2: Rozdělení kanálů pro standardy 802.11b/g 

 

Země Kanály (frekvence [GHz]) 

USA a Kanada 1 – 11 (2,412 – 2,462) 

Evropa mimo Francie a Španělska 1 – 13 (2,412 – 2,472) 

Francie 10 – 13 (2,457 – 2,472) 

Španělsko 10 – 11 (2,457 – 2,462) 

Japonsko 14 (2,484) 

Tabulka 3: Pouţití kanálů dle zemí 
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3 Programovací jazyk C++ 

 

 

Objektově orientovaný programovací jazyk C++, který vyvinul Bjarne Stroustrup a 

další v Bellových laboratořích AT&T je rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik 

programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované 

programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým. V současné době 

patří C++ mezi nejrozšířenější programovací jazyky. [6] 

 

C++ je programovací jazyk pro všeobecné pouţití navrţen tak, aby zpříjemnil 

programování profesionálním programátorům. Aţ na nepatrné výjimky je C++ nadmnoţinou 

programovacího jazyka C. Kromě moţnosti, které nabízí C, poskytuje C++ flexibilní a účinné 

prostředky k definování nových typů. Programátor můţe aplikaci rozdělit do zvládnutelných 

částí tím, ţe nadefinuje nové typy, které jsou těsně přizpůsobeny pojmům konkrétní aplikace. 

Tato technika návrhu programu se často nazývá datovou abstrakcí. Objekty některých 

uţivatelsky definovaných typů obsahují informaci o typu. Takové objekty se mohou pouţívat 

pohodlně a bezpečně v kontextech, kde jejich typy nelze v době kompilace určit. Programy, 

které pouţívají objekty takových typů, se často označují jako zaloţené na objektech. Při 

správném pouţití vede takový postup ke kratším programům a snaţšímu  pochopení a údrţbě. 

Klíčovým pojmem v C++ je třída. Třída je uţivatelsky definovaný typ. Třídy zajišťují 

skrytí dat, zaručenou inicializaci dat, implicitní typovou konverzi pro uţivatelsky definované 

typy, dynamický zápis, uţivatelsky řízené přidělování paměti a mechanismy pro přetíţení 

operátorů. C++ poskytuje mnohem lepší mnoţnosti pro kontrolu typů a vyjádření modularity 

neţ C. Obsahuje téţ zlepšení, která přímo nesouvisí s třídami, jako jsou symbolické konstanty, 

“inline“ substituce funkcí, implicitní argumenty funkcí, přetíţení jmen funkcí, operátory pro 

přidělování volné paměti a referenční typ. C++ si podrţuje schopnost jazyka C účinně 

manipulovat se základními hardwarovými objekty (bity, byty, slova, adresy atd.) To umoţňuje 

implementaci uţivatelsky definovaných typů s potěšujícím stupněm účinnosti. [9] 

C++ a jeho standardní knihovny jsou navrţeny jako přenosné.  Současná implementace 

bude fungovat na většině systémů, které programování v C podporují, se dají pouţít i pro C++.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
http://cs.wikipedia.org/wiki/AT%26T
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)


3 JAZYK C++ 

 

 

  16 

3.1 O programování v C++ 

 

V ideálním případě přistupujeme k úloze navrhnutí programu ve třech stupních: 

nejprve jasně porozumíme problému, pak určíme klíčové pojmy, které jsou součástí řešení, a 

nakonec vyjádříme řešení formou programu. A však podrobnosti problému a koncepce řešení se 

často objasní teprve při snaze vyjádření v podobě programu. To je bod, v němţ hraje velkou roli 

výběr správného jazyka.  

 Ve většině aplikací existují pojmy, které se nesnadno vyjadřují v programu, jako 

některé ze základních typů, či jako funkce bez asociovaných statistických dat. Máme-li takový 

pojem, deklarujeme třídu, která by ho v programu reprezentovala. Třída je typem, tzn. určuje, jak 

se objekty jeho třídy chovají, jak se vytvářejí, jak se s nimi dá zacházet a jak se mohou zrušit. Třída 

téţ určuje,  jakým způsobem jsou objekty reprezentovány. To ale není v počátečním stádiu návrhu 

programu hlavním středem zájmu. Klíčem k napsání dobrého programu je navrţení tříd tak, aby 

kaţdá reprezentovala jediný pojem. To často znamená, ţe se programátor musí soustředit na otázku: 

„Jak se objekty této třídy vytvářejí? Mohou se objekty této třídy kopírovat, případně zrušit? Jaké 

operace lze s takovými objekty provádět?“ Nemáme-li na takové otázky dobré odpovědi, nebyl v 

první  řadě pojem pravděpodobně  "čistý".  Bylo  by tedy dobré problém i navrhované řešení trochu 

více  promyslet  místo,  abychom okamţitě začali s převáděním problémů do zdrojového kódu. 

Pojmy, s nimiţ se pracuje nejsnáze,  jsou ty,  které jsou tradičně matematicky formalizovány 

-  čísla všeho druhu, mnoţiny, geometrické tvary atd..  Měly by existovat standardní knihovny tříd, 

které takové pojmy reprezentují, avšak v průběhu psaní knihy tomu tak není. Existuje obrovské 

bohatství takových knihoven. Bohuţel ţádný formální ani skutečný standard dosud není. 

Ţádný pojem není ve vakuu. Vţdy existují shluky spřízněných pojmů. Organizování 

vzájemných vztahů mezi třídami v programu - tj. stanovení přesných vztahů mezi různými pojmy 

obsaţenými v řešení - je často obtíţnější neţ počáteční navrţení jednotlivých tříd. Výsledkem by 

raději neměla být směsice, v níţ kaţdá třída závisí na jiné. Uvaţujme-li o dvou třídách A a B,  

vztahy jako "A volá funkce z B", "A vytváří B" a "A obsahuje člen B" zřídka vyvolají větší prob-

lémy. Zásadně by se měly vyloučit vztahy jako "A pouţívá data z B". 

Jedním z nejúčinnějších intelektuálních nástrojů ke zvládnutí sloţitosti je hierarchické 

uspořádání, tj. zorganizování navzájem vázaných pojmů do stromové struktury s nejobecnějšími 
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pojmy u kořene. Takovou strukturu představují v C++ odvozené třídy. Program lze často 

organizovat  jako systém stromů nebo orientovaných acyklických grafů tříd. To znamená, ţe 

programátor specifikuje určitý počet základních tříd, z nichţ kaţdá má svou vlastní mnoţinu 

odvozených tříd.  

Můţete-li pojmy programu zorganizovat jen do obecného grafu (a nikoli do tvaru stromu 

nebo řízeného acyklického diagramu) a zároveň nemůţete-li vzájemné závislosti lokalizovat, pak 

jste se pravděpodobně dostali do potíţí, z nichţ vám ţádný programovací jazyk nepomůţe. Pokud 

nedokáţete vymyslet nějaké snadno určitelné vztahy mezi základními pojmy, bude program asi 

nezvladatelný. 

Jinou formu společných vlastností lze vyjádřit pomocí šablon. Šablona tříd určuje rodinu 

tříd. Například šablona pro seznamy určuje "seznam T", kde "T" můţe být libovolného typu. 

Šablona je tedy mechanismem, který určuje, jak se jeden typ generuje, nebo zda  jiný typ je dán 

jako argument. Nejobecnějšími šablonami jsou kontejnerové třídy jako seznamy, pole a asociativní 

pole. 

Mějme na paměti, ţe mnoho programů lze napsat jednoduše a průhledně pomocí 

primitivních typů, datových struktur, jednoduchých funkcí a několika tříd ze standardní knihovny. 

Celý aparát pro definování nových typů by se neměl pouţívat, pokud to není opravdu nutné. 

Otázka "Jak napsat dobrý program v C++?" se velice podobá otázce "Jak napsat dobrou prózu?" . 

Existují dva druhy odpovědí: "Uvědomme si, co chceme říci" a "Natrénujme to”.  [6] [7] 

 

 

3.1.1 Základní pravidla 

 

Zde se předkládá soustava "pravidel",  na která můţeme narazit při studiu C++. Jakmile je 

tvůrce pokročilejší, můţe je upravit tak, aby byla vhodná pro náš druh aplikací a způsob 

programování.  Jsou úmyslně velmi jednoduchá a postrádají detaily.  Neberme je příliš doslovně. 

Napsání dobrého programu vyţaduje inteligenci, cit a trpělivost. [6] 
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[1]   Kdyţ programujete, vytváříte konkrétní reprezentaci vašich nápadů řešení. Struktura 

   programu odráţí vaše myšlenky co nejbezprostředněji: 

 

[a] Můţeme-li o "tom" přemýšlet jako o samostatné představě, udělejme 

z toho třídu. 

[b] Můţeme-li o "tom" přemýšlet jako o samostatné entitě, udělejme z toho 

objekt nějaké třídy. 

[c] Mají-li třídy společně něco významného, udělejme z této společné věci 

bázovou třídu. 

[d] Je-li třída kontejnerem objektů, udělejme z ní šablonu. 

 

[2]   Kdyţ definujeme třídu, která neimplementuje matematickou entitu, jako je v matice  

       komplexní číslo, nebo nízko úrovňový typ zřetězeného seznamu: 

 

[a] Nepouţívejme globální data. 

[b] Nepouţívejme globální funkce. 

[c] Nepouţívejme datové členy "public". 

[d] Nepřistupujme přímo k datovým členům jiného objektu. 

[e] Nedávejme "typovou poloţku" do třídy; uţijte virtuální funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 MICROSOFT VISUAL STUDIO 

 

 

  19 

4 Microsoft Visual Studio
3
 

 

 Při programování vlastního programu jsem pouţíval pro programování jazyka C++ 

Microsoft Visual Studio. Program Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí (IDE) (viz 

obrázek 3) od Microsoftu. Můţe být pouţito pro vývoj konzolových aplikací a aplikací s 

grafickým rozhraním spolu s Windows Forms aplikacemi, webovými stránkami, webovými 

aplikacemi a webovými sluţbami jak ve strojovém kódu, tak ve spravovaném kódu na 

platformách Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET, .NET Compact 

Framework a Microsoft Silverlight. [9] 

 

Obr. 3: vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 

Visual Studio obsahuje editor kódu podporující IntelliSense a refaktorování. 

Integrovaný debugger pracuje jak na úrovni kódu, tak na úrovni stroje. Další vestavěné nástroje 

                                                      

3
 Dostupné na World Wide Web: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio> 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Forms
http://cs.wikipedia.org/wiki/Website
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_aplikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_slu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strojov%C3%BD_k%C3%B3d
http://en.wikipedia.org/wiki/Managed_code
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
http://cs.wikipedia.org/wiki/.NET
http://cs.wikipedia.org/wiki/.NET_Compact_Framework
http://cs.wikipedia.org/wiki/.NET_Compact_Framework
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Code_editor
http://en.wikipedia.org/wiki/IntelliSense
http://cs.wikipedia.org/wiki/Refaktorov%C3%A1n%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio_Debugger
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zahrnují designer formulářů pro tvorbu GUI aplikací, designer webu, tříd a databázových 

schémat. Je moţné přidávat rozšíření, coţ vylepšuje funkčnost na téměř kaţdé úrovni - od 

přidání podpory pro verzovací systémy (jako Subversion a Visual SourceSafe) do přidání 

nových nástrojů jako editory a vizuální designery pro jazyky specifické pro obor nebo nástroje 

pro další aspekty návrhu programu (jako klient Team Foundation Serveru: Team Explorer). 

Visual Studio podporuje jazyky prostřednictvím jazykových sluţeb, coţ umoţňuje, aby 

editor kódu a debugger podporoval jakýkoliv programovací jazyk. Mezi vestavěné jazyky patří 

C/C++ (pouţitím Visual C++), VB.NET (pouţitím Visual Basic .NET) a C# (pouţitím Visual 

C#). Podpora dalších jazyků jako Chrome, F#, Python a Ruby spolu s ostatními můţe být 

přidána jazykovými sluţbami, které musí být nainstalovány zvlášť. Také je podporováno 

XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript a CSS. Existují i verze Visual Studia pro určitý jazyk, 

které uţivateli poskytují omezenější jazykové sluţby. Tyto individuální balíčky jsou Microsoft 

Visual Basic, Visual J#, Visual C# a Visual C++.[9] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADda_(programov%C3%A1n%C3%AD)
http://en.wikipedia.org/wiki/Database_schema
http://en.wikipedia.org/wiki/Database_schema
http://cs.wikipedia.org/wiki/Verzov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_SourceSafe
http://en.wikipedia.org/wiki/Domain-specific_language
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1vrh_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A9ho_programu
http://en.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://cs.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C_Sharp
http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_C_Sharp
http://en.wikipedia.org/wiki/Chrome_(programming_language)
http://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_(programming_language)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Python
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruby_(programovac%C3%AD_jazyk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/XML
http://cs.wikipedia.org/wiki/XSLT
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTML
http://cs.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
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5 Vlastní program 

 

 Program je vytvořen v objektově orientovaném programovacím jazyku C++. Jazyk C++ 

jsem zvolil proto, ţe má dle mého mínění lepší podporu v rámci Windows mobile 2003, pro 

který byl tento program vytvořen. Program jsem psal v Microsoft Visual Studio je vývojovém 

prostředí (IDE) od Microsoftu. Tento program můţe být pouţit pro vývoj konzolových aplikací 

a aplikací s grafickým rozhraním.  

Při programování jsem si rozdělil hlavičkové soubory *.h ( hlavičkové soubory slouţí 

pro rozdělení programu do modulů, vyuţití existujících knihoven a podobně ) a k nim příslušné 

soubory *.cpp. Nejdůleţitější třídou je třída wifi, jejíţ metody dále popíšu. Pro sloţitost 

zdrojového kódu zde uvedu jen stručný popis metod (celý zdrojový kód naleznete v příloze na 

CD):  

 

 

Příklad metod v třídě wifi: 

 

WifiAccess -  Konstruktor inicializuje kritickou sekci a otevře WIFI ovládač pro pouţití. 

~WifiAccess - Destruktor, uzavírá Driver (pokud je otevřený) 

GetAdapters -  Získáme ovladač NDIS (Network Driver Interface Specification), ke  

komunikaci se zařízením. 

IsWifiAvalible - Pokusíme se načíst s driveru data, pokud lze získat výsledek vracíme (true) 

GetWifiList -  Vrací BSSID seznam a vlastnosti jednotlivých síti, vše plni do struktury 

• WifiItems 

• MAC_ADDRESS - mac adresa 

• ITEMS_NAME – SSID -  jméno sítě 

• CHANNEL - kanál 

• INFRASTR - NDIS_802_11_NETWORK_INFRASTRUCTURE - typ (p2p, AP) 

• PRIVACY – zabezpečení 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Objektov%C4%9B_orientovan%C3%A9_programov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDvojov%C3%A9_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Console_application
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grafick%C3%A9_u%C5%BEivatelsk%C3%A9_rozhran%C3%AD
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5.1 Seznámení s vlastním programem WiFi Scout 

  

Bliţší seznámení s vlastním programem WiFi Scout nalezneme na straně 40 v příloze 1 

(Uživatelská dokumentace), zde se seznámíme podrobně s ovládáním a funkcemi programu. 

Před dalším čtením práce doporučuji nejdříve si přečíst zmiňovanou uţivatelskou dokumentaci 

na straně 40.         

 

 

5.2 Ukázka programu WiFi Scout   

 

Zde můţete vidět ukázku programu WiFi Scout monitorovacího softwaru pro 

vyhledávání WLAN sítí pro Pocket PC zařízení. Na obrázcích 4 aţ 8 je zobrazen samotný 

vlastní program, při vyhledávání wifi sítí.     

 

               

Obr. 4:  Aplikace (WiFi Scout)                     Obr. 5:  Aplikace (WiFi Scout) 
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Na obrázku 4 aţ 7, vidíme jak program WiFi Scout vyhledává dané sítě v okolí. Z 

programu (obrázků) můţeme vyčíst naměřené parametry daných sítí např. síti Internet odpovídá 

intenzita signálu -9 dBm, dále můţeme vidět, ţe síť je aktivní (Akt. - ANO), vysílá na kanálu 1, 

typ  ? (otazník  znamená ţe typ sítě nebyl určen a to z důvodu, ţe jsme pouţili funkci 

SIMULACE WIFI a to proto, ţe jsem program fotil přes emulátor v PC, proto hodnoty jsou jen 

vygenerované). Dále nám program zobrazuje jakým typem zabezpečení je síť zabezpečena a 

jakou má MAC adresu.             

 

 

                  

Obr. 6:  Aplikace (WiFi Scout)                    Obr. 7:  Aplikace (WiFi Scout) 

 

 Obrázek 7  nám ukazuje intenzitu signálu v (dBm), zde můţeme vidět chovaní signálu 

v reálném čase a pozorovat jeho změny například výpadky signálu.    

 

 

 

 

(dBm) 
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Funkce graf 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

        Obr. 8:  Funkce graf 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můţe uţivatel vybrat aktivní 

bezdrátovou síť. Kde nám graf zobrazí 

přijímací úroveň v reálném čase.  

 

 

 

 

Tlačítko SPUSTIT – spustí, čí zastaví 

zobrazující se křivku kvality signálu. 

(dBm) 
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6 Vlastní měření 

 

6.1 Popis používaných aplikací: 

 

 

Aplikace WiFi Scout 

 

- WiFi Scout je monitorovací software pro vyhledávání WLAN sítí je určení pro Pocket 

PC zařízení. 
 

Základní informace: 

 

WiFi Scout je program pro operační systém Windows mobile, který vám vyhledá 

dostupné bezdrátové WiFi sítě (WLAN) ve vašem okolí. Celý WiFi Scout má velikost 1,6MB. 

 

Z programu lze vyčíst: 

 SSID, kanál, MAC adresu  

 operační mód vysílače, pouţité šifrování  

 intenzita signálu (dBm) 

 

 

Aplikace NetStumbler 

 

- Volně dostupný nástroj na zjištění dostupných bezdrátových sítí (WLANs - Wireless 

Local Area Networks) a pro měření kvality bezdrátového spojení (obrázek 9). 

 

http://wiki.pvfree.net/index.php/WLAN
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Obr. 9:  NetStrumbler 

Základní informace: 

 

NetStumbler je program pro operační systém Windows, který vám vyhledá dostupné 

bezdrátové WiFi sítě (WLAN) pracující na standardu 802.11b,  802.11g a 802.11a ve vašem 

okolí. Celý Netstumbler má velikost 1,3MB a můţete si jej stáhnout zdarma z internetu. 

Kdyţ NetStumbler identifikuje signál sítě zaprotokoluje MAC adresu AP vysílače-

přístupového bodu, jméno sítě, identifikátor ESSID, výrobce AP, frekvenční kanál, stav 

aktivace šifrování WEP, sílu signálu, odstup signálu od šumu a různé další parametry.  

 

Z programu lze vyčíst: 

 SSID, kanál, MAC adresu  

 operační mód vysílače, pouţité šifrování, linkovou rychlost  

 SNR+, SNR, noise-, signál+  

 intenzity signálu (dBm), rušení  

 IP adresu, subnet, name, výrobce zařízení  

 

Má mnoho použití: 

 Umoţňuje vyhledávání dostupných bezdrátových sítí ve vašem okolí. 

 Zobrazuje přesné hodnoty síly signálu a šumu a generuje z nich grafy.  
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 Vypisuje podrobné informace o WiFi sítích jako je jejich zabezpečení a MAC adresy. 

 Podle síly signálu přehrává zvuk, se stoupajícím signálem se zvětšuje jeho intenzita.  

 Najít místa se slabším WiFi pokrytím ve vaší síti WLAN.  

 Při pouţití směrové antény lze zjistit směr, ze kterého vysílá AP a také zdroje rušení.  

 

 

6.2 Měření obecně 

 

Měření jsem provedl na třech místech. První dvě měření jsem provedl v místě svého 

bydliště, viz obrázek 10 a 11 (v Šumperku a v Rapotíně) a třetí místo jsem zvolil areál kolejí 

VŠB-TUO, viz obrázek 12. Kaţdé měření jsem provedl pomocí vlastního programu WiFi Scout 

pro přenosné zařízení a aplikací pro operační systém Windows NetStumbler. Naměřené 

výsledky můţeme vidět níţe v následujících tabulkách 4 aţ 9. 

 

 

Obr. 10:  Pozice měření – Šumperk 

 

První měření jsem měřil na sídlišti, zde jsem naměřil 4 AP, viz tabulka 4 a 7.  
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Obr. 11:  Pozice měření – Rapotín 

 

Druhé měření jsem prováděl v oblasti Rapotín, na zahradě rodinného domu. Zde jsem 

naměřil 2 místní AP, viz tabulka 5 a 8.  

 

 

Obr. 12:  Pozice měření – Areál kolejí, VŠB-TUO 

 

Poslední měření jsem naměřil v areálu kolejí VŠB-TUO, viz obrázek 12. Zde jsem 

naměřil mnoho přístupových bodu (AP) i klientu (P2P), ale vybral jen 6 AP, viz tabulka 6 a 9. 
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6.2.1 Měření aplikaci WiFi Scout: 

 

 V této podkapitole naleznete naměřené parametry WiFi sítí, které jsme naměřili a uloţili 

vlastním programem WiFi Scout. V tabulkách můţeme vidět následující parametry, které 

program ukládá do textového souboru (název_sítě.txt): 

 

 Čas - (datum a čas kdy byly parametry naměřeny) 

 Název - (SSID, Service Set Identifier, identifikátor bezdrátové sítě) 

 Signál - (samotná hodnota intenzity signálu se udává v dBm) 

 Aktivní - (zda je síť aktivní ANO, NE) 

 Kanál - (na kterým frekvenčním kanále síť vysílá, viz tabulka 1)   

 Typ  - (o jaký typ sítě se jedná AP nebo P2P) 

 

Naměřené hodnoty – Šumperk 

Čas:  17.4.2009 16:25:19 Čas:  17.4.2009 16:25:32 

Název:  WiFi_S Název:  WiFi_H 

Signál:  -39 [dBm] Signál: -49 [dBm] 

Aktivní: Ano Aktivní:  Ano 

Kanál: 10 Kanál:  3 

Typ:  AP Typ:  AP 

 

Čas:  17.4.2009 16:25:24 Čas:  17.4.2009 16:25:44 

Název:  spk_freenet Název:  internet 

Signál:  -44 [dBm] Signál:  -71 [dBm] 

Aktivní:  Ano Aktivní: Ano 

Kanál:  6 Kanál:  11 

Typ:  AP Typ:  AP 

 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty – Šumperk 
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 Z naměřených parametrů (tabulka 4) můţete vyčíst, ţe všechny sítě jsou typ AP a jsou 

aktivními. Všechny sítě, kromě sítě (internet), vykazují intenzitu signálu – 39 aţ -49 dBm, coţ 

je velmi dobrá kvalita. 

 

Samotná hodnota intenzity signálu se udává v dBm. Pokud získáme hodnotu -70dBm a 

pozadí šumu je -90dBm, pak můţeme být spokojeni, neboť intenzita signálu je postačující. Síla 

signálu však můţe být aţ pod -30dBm a to je pak úroveň, jeţ je opravdu vynikající. Čím je 

hodnota niţší, tím je signál kvalitnější. Doporučená minimální úroveň signálu pro komunikaci 

je u 802.11b -80dBm a u 802.11g alespoň -70dBm. 

 

 

 

Naměřené hodnoty - Rapotín 

Čas:  19.4.2009 11:13:11 Čas:  19.4.2009 11:13:16 

Název:  WiFi_P Název:  WiFi_B 

Signál:  -71 [dBm] Signál:  -79 [dBm] 

Aktivní:  Ano Aktivní: Ano 

Kanál:  1 Kanál:  6 

Typ:  AP Typ:  AP 

 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty – Rapotín 

 

 

Naměřené hodnoty - Areál kolejí, VŠB-TUO 

Čas:  15.4.2009 9:28:35 Čas:  15.4.2009 9:30:13 

Název:  CZFree.NET.poruba Název:  tuonet-mac 

Signál:  -75 [dBm] Signál:  -90 [dBm] 

Aktivní:  Ano Aktivní:  Ano 

Kanál:  1 Kanál:  11 

Typ: AP Typ:  AP 
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Čas:  15.4.2009 9:28:14 Čas:  15.4.2009 9:28:54 

Název:  tuonet-eap Název:  tuonet-simple 

Signál:  -88 [dBm] Signál: -87 [dBm] 

Aktivní:  Ano Aktivní:  Ano 

Kanál:  11 Kanál:  11 

Typ:  AP Typ:  AP 

 

Čas:  15.4.2009 9:28:43 Čas:  15.4.2009 9:28:54 

Název:  tuonet-vpn Název:  eduroam 

Signál:  -78 [dBm] Signál:  -75 [dBm] 

Aktivní:  Ano Aktivní:  Ano 

Kanál:  11 Kanál:  11 

Typ:  AP Typ:  AP 

 

Tabulka 6: Naměřené hodnoty – Areál kolejí, VŠB-TUO 

 

 

6.2.2 Měření aplikaci NetStumbler: 

 

V této podkapitole naleznete naměřené parametry WiFi sítích, které jsme naměřili 

vlastním programem NetStruber. V tabulkách můţete vidět následující parametry: 

 

 SSID - (Service Set Identifier, identifikátor bezdrátové sítě) 

 BSSID - (MAC - jedinečný identifikátor síťového zařízení) 

 Kanál - (na kterým frekvenčním kanále síť vysílá, viz tabulka 2)   

 Typ  - (o jaký typ sítě se jedná AP nebo P2P) 

 Signál - (samotná hodnota intenzity signálu se udává v dBm) 

 SNR  - (Signal to noise ratio: odstup signal-sum) 

 Noise  - (úroveň šumu) 
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Naměřené hodnoty – Šumperk 

SSID BSSID Kanál Rychlost Type Encr. SNR 

[dB] 

Signál 

[dBm] 

Noise 

[dBm] 

WiFi_S 00:3d:04:d8:27:16 10 54 Mbps AP WEP 44 -40 - 100 

WiFi_H 00:22:12:7f:e9:45 3 54 Mbps AP WEP 50 -52 - 100 

spk_freenet 00:23:b4:b0:e8:07 6 54 Mbps AP Open 47 -48 - 100 

internet 00:e3:d4:b0:28:19 11 54 Mbps AP WEP 22 -72 - 100 

 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty – Šumperk 

 

Naměřené hodnoty - Rapotín 

SSID BSSID Kanál Rychlost Type Encr. SNR 

[dB] 

Signál 

[dBm] 

Noise 

[dBm] 

WiFi_B 00:1d:0f:e8:97:16 6 11 Mbps AP WEP 22 -81 - 100 

WiFi_P 00:02:72:71:59:cc 13 54 Mbps AP WEP 22 -72 - 100 

WiFi_P_in 00:13:d4:b0:e8:17 1 54 Mbps AP WEP 47 -48 - 100 

 

Tabulka 8: Naměřené hodnoty – Rapotín 

 

Naměřené hodnoty - Areál kolejí, VŠB-TUO 

SSID BSSID Kanál Rychlost Type Encr. SNR 

[dB] 

Signál 

[dBm] 

Noise 

[dBm] 

CZFree.NET 00:18:39:cf:1d:9d 3 54 Mbps AP Open 24 -75 -100 

tuonet-mac 00:12:7f:7c:ee:a2 11 54 Mbps AP Open 20 -89 -100 

tuonet-simple 00:12:7f:7c:ee:a4 11 54 Mbps AP Open 20 -88 -100 

tuonet-eap 00:12:7f:7c:ee:a0 11 54 Mbps AP WEP 20 -82 -100 

tuonet-vpn 00:12:7f:7c:ee:a1 11 54 Mbps AP Open 29 -74 -100 

eduroam 00:12:7f:7c:ee:a3 11 54 Mbps AP WEP 23 -76 -100 

 

Tabulka 9: Naměřené hodnoty – Areál kolejí, VŠB-TUO 
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Naměřená data s aplikací NetStumbler: 

 

Na následujících obrazcích, viz obrázek 13 aţ 16 můţete vidět naměřené hodnoty tří 

bezdrátových sítí.  Na prvním obrázku vidíme výpis nalezených sítí a jejich zjištěné parametry. 

Pro ukázku této aplikace jsem pouţil měření v oblasti Rapotín.  

 

 

 

Obr. 13:  NetStumbler – naměřené sítě (oblast Rapotín) 

 

Poslední tři obrázky nám ukazují graficky znárodnění intenzity signálu v reálném čase. 

 

Obr. 14:  NetStumbler – graf wifi_B (oblast Rapotín) 
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 Obr. 15:  NetStumbler – graf wifi_P (oblast Rapotín) 

 

 

 

Obr. 16:  NetStumbler – graf wifi_P_in (oblast Rapotín) 
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6.2.3 Srovnání měření WiFi Scout a NetStumbler 

 

 

Hlavním rozdílem těchto programů je, ţe WiFi Scout je aplikace určená pro přenosná 

zařízení (PDA), proto jeho vzhled a funkce jsou jednoduší. A to z důvodu lepší orientace a 

ovladatelnosti na PDA zařízeních,  která  mají omezené zobrazovací schopnosti. Tím je myšleno 

rozlišení displeje těchto přístrojů a faktu, ţe program můţeme ovládat jen pomocí stylusu či 

hardwarových tlačítek na přístroji.  

NetStumbler je program pro operační systém Windows, který vám vyhledá dostupné 

bezdrátové WiFi sítě (WLAN) pracující na standardu 802.11b,  802.11g a 802.11a ve vašem 

okolí. Má daleko více funkcí pro měření a zpracovávání bezdrátových sítí, neţ-li WiFi Scout, 

který je především určen obecné monitorování WiFi parametrů.  

 

K čemu WiFi Scout použít? 

 WiFi Scout můţe být velmi uţitečný program při terénním hledání WLAN sítí. Lze jej 

vyuţít pro návrh a realizaci bezdrátových sítí, pro informační monitorování WiFi parametrů.    

 

K čemu NetStumbler použít? 

NetStumbler můţe být cenným pomocníkem při hledání problemů s WLAN sítěmi. Lze 

jej vyuţít pro návrh a realizaci rozloţení přístupových bodů po pracovišti tak, aby ve všech 

místech byl signál přibliţně stejně silný.  Měřením lze na pracovišti najít přístupové body, které 

by zde být neměly. Rozpoznat  jiné WiFi sítě,  které mohou být příčinou  rušení. Pokud 

pouţijete ke skenování úzce směrovou anténu,  můţete zjistit směr,  ze kterého přichází signál a 

také přesný směr, ze kterého přichází rušení. [10] 
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7 Závěr 

 

Cílem této práce bylo vytvořit softwarovou aplikaci pro monitorování WiFi parametrů 

pro přenosné zařízení. Vlastní aplikaci jsem nazval WiFi Scout, aplikace umí monitorovat 

základní parametry WiFi jakou jsou např. SSID, sílu signálu, MAC adresu a další. Program 

dokáţe i zobrazit graf síly signálu v reálném čase, viz obrázek 8. Diplomovou práci jsem 

rozdělil do 6 kapitol,  v první kapitole najdeme úvod práce, druhou kapitolu věnuji obecnému 

pojednání o historii a standardů bezdrátové technologii WiFi. Ve třetí kapitole najdeme obecné 

informace o jazyku C++,  jeho základní pravidla a postupy. Čtvrtá kapitola popisuje vývojové 

prostření Microsoft  visual studio. Zde se dočteme o základních informacích tohoto programu. 

Hlavní částí mé diplomové práce je pátá a šestá kapitola, která popisuje podrobně celou vlastní 

aplikaci WiFi Scout, jeho prvky a ovládací části aplikace. Šestá kapitola popisuje měření 

vlastním programem. Pro srovnání jsem do vlastního měření vloţil i měření pomocí aplikace 

pro operační systém Windows XP software NetStumbler.      

 

  V následujících bodech je shrnut můj osobní přínos: 

 

 Vytvoření aplikaci, která umí monitorování WiFi parametrů pro přenosná zařízení. 

 

 Nastudování a vybrání základních pojmů WiFi.  

 

 Nastudování problematiky programování v jazyce C++. 

 

 

Výhodou vytvořeného programu je:  

 

 Přehledné a snadné zjištění monitorováných WiFi parametrů. 

 

 Snadné a intuitivní ovládaní daného programu.  

 

 Ukládání naměřených údajů pro další rozbor. 
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Z hlediska dalšího rozšíření vlastního programu WiFi Scout by bylo vhodné doplnit 

program o moţnost ukládaní přesné pozice AP pomocí GPS modulu do databáze naměřeních 

bezdrátových sítí. Následovně by pak bylo moţné tyto naměřené údaje (body) zobrazit na 

mapách (např. společnosti google), kde by kaţdý bod na mapě představoval naměřenou 

bezdrátovou sít (AP) s příslušnými informacemi jako je SSID, MAC, zabezpečení …atd. Toto 

rozšíření by bylo moţno navrhnout jako téma další diplomové práce.       
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Uživatelská příručka 

WiFi Scout 

Monitorovací software WiFi pro Pocket PC 

 

Čeština   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali monitorovací software WiFi Scout pro monitorování 

WLAN sítí. Před použitím systému WiFi Scout si nejprve přečtěte tento uživatelský 

dokument. Tento dokument obsahuje podrobný popis softwaru. WiFi Scout  je velmi 

intuitivní, ale přesto vám doporučujeme přečíst si tuto příručku pro přesné pochopení 

funkcí jednotlivých tlačítek.  
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1 Úvod 

 

1.1  Vítá vás WiFi Scout 

 

WiFi Scout je monitorovací software pro vyhledávání WLAN sítí. Je určen pro přenosná 

zařízení s operačním systémem Windows mobile. 

WiFi Scout lze použít jak pro snadné a rychlé vyhledávaní bezdrátových sítí tak i pro 

jejich uložení a následné pracování s uloženími daty. 

Jednou předností WiFi Scoutu, jak bylo zmíněno je jeho uživatelská jednoduchost a 

instinktivní ovládaní programu. Program je kompatibilní pro všechny verze WM  

( Windows Mobile)  WM 2003, WM 5.x a WM 6.x. 

 

1.2  Funkce a vlastnosti 

 

Některé z důležitých funkcí a vlastností WiFi Scoutu: 

 Sledováním dostupných bezdrátových sítí a jejich parametru (SSID, síla 

signálu, kanál, typ sítě, šifrovaní. 

 Uložení parametrů dané dostupné bezdrátové sítě do textového formátu. 

  Grafické zobrazení síly signálu v reálnem čase. 

 Snadné a intuitivní ovládaní programu WiFi Scout 

 

2 Spuštění 

 

WiFi Scout je již v samo spustitelném programu (souboru)         wifiscout.exe a 

není ho tedy třeba instalovat. Po spuštění programu se objeví na obrazovce 

zařízení základní obrazovka (obr. 1). 



 

 

Obr. 1: Základní obrazovka 

 

 

   POZNÁMKA Ujistěte se, že na přenosném zařízením se nachází bezdrátová sítová 

karta (WNIC), nebo je na tomto zařízení karta spuštěna.   

 

 

3 Základní popis programu 

 

Program poskytuje pomocí WiFi zařízení (hardwaru), které je implementováno 

v Pocket PC (nebo v jiném typu přenosného zařízení) sledování WLAN sítí. A to 

sledováním daných parametrů, jako je název sítě neboli SSID, úroveň signálu (dBm), 

aktivní či pasivní síť v daném čase, vysílací kanál sítě (1-13 pro Evropu), typ sítě - zda 

se jedná např. o AP či klient-klient (P2P), zabezpečení bezdrátové sítě (WEP, WAP, 

open ...) a MAC adresy. 

K používání  WiFi Scout potřebujete dotykové pero. Program není tvořen pro 

plnou podporu ovládání pomocí hardwarových tlačítek. Ovládací prvky na obrazovce 

jsou rozvrženy tak, abyste je mohli ovládat pouze prsty či stylusem.  



 

WiFi Scout obsahuje rozevírající menu podobné těm, které jsou použité v 

operačním systému. Pomocí tohoto menu můžete ovládat další funkce programu, které 

budou popsány níže.  

Systém WiFi Scout může navíc plně využívat zařízení s displeji VGA i QVGA 

(rozlišení 320 x 240 i na 640 x 480 pixelů). Program se automaticky upraví do režimu 

rozlišení daného přístroje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 
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WiFi Scout se skládá z několika základních prvků: 

 

1) Zobrazovací plocha programu - místo, ve kterém se zobrazují vyhledaná data 

bezdrátových sítí. 

2) Ovládaní programu – tlačítka umožňující spuštění vyhledávání bezdrátových sítí, 

simulaci vyhledávání bezdrátových sítí.   

3) Funkční tlačítko MENU – umožňuje spuštění funkcí jako graf síly signálu v reálném 

čase, uložení nalezených dat bezdrátových sítí, reset seznamu nalezených sítí. 

4) Zobrazení aktuální nalezené bezdrátové sítě nebo výběr z nalezených sítí pro funkci 

graf. 

5) Zobrazovací plocha programu – místo, ve kterém se zobrazují grafická data. 

6) Ovládaní programu – tlačítko umožňující spuštění či zastavění měření v reálném 

čase.  

 

 

4 Detailní popis programu 

 

V této kapitole budou detailně popsány funkce prohlížeče. 

 

4.1  Ovládací prvky programu   

 

Primárním vstupním bodem systému WiFi Scout  je dotyková obrazovka. V 

další části této příručky zjistíte, že většina částí této obrazovky neslouží pouze k 

zobrazení informací, ale také k vyvolání funkcí dotykem. 

 

 



 

4.1.1 SPUSTIT  

Toto tlačítko slouží pro spuštění vyhledávání bezdrátových sítí. (Podmínkou je 

mít na přístrojí aktivované WiFi.). 

 

 

 

4.1.2 SIMULACE WIFI 

Toto tlačítko plní funkci simulace vyhledávání bezdrátových sítí. Tato funkce má 

uživateli ukázat jak funguje vyhledávání v programu, i když přístroj nemá možnost 

spuštění WiFi karty (hardwaru). 

 

 

 

 

4.1.3 MENU 

Prvek menu  je rozevírající menu, podobné těm použitých v operačním 

systému. Pomocí tohoto menu můžete ovládat další funkce programu jako jsou: 

 

Toto menu obsahuje čtyři základní položky: 

 

 Menu 

 Soubor 

 Ulož 

 Ulož s přepisem 

 Smazat všechny soubory 

 Konec 

 

 Nápověda 

 Graf 

 Resetovat seznam 



 

 

 

 

 

 

 

 

Menu - Soubor - Uložit   

Tato funkce umožňuje uložit všechny aktuálně zobrazené, naměřené 

bezdrátové sítě. Program má defaultní nastavení uložení místa, kde bude tyto hodnoty 

ukládat a to do složky (složka kde je samotný program uložen)\MERENI\*.txt. 

Naměřené hodnoty se ukládají do textového souboru .txt. 

 

 

 

Menu - Soubor - Uložit s přepisem   

Funkce ulož s přepisem je totožná funkce s funkcí uložit, jen s tím rozdílem, že 

přepíše předchozí naměřené a uložené hodnoty za aktuální měření.    

 

 

Menu - Soubor - Smazat všechny soubory 

Funkce smaže všechny naměřené textové soubory ze složky MERENI.  



 

 

Menu - Soubor - Konec 

Táto funkce ukončí program WiFi Scout. 

 

 

Menu - Nápověda 

Funkce nápověda zobrazí podrobné informace o programu. 

 

 

 

Menu - Graf 

Zde nám program zobrazí graf kvality signálu (dB) v reálném čase.   

 

 

 



 

 

Menu – Resetovat seznam  

Tato funkce resetuje seznam vyhledávaných a zobrazených bezdrátových sítí.  

 

 

4.2Funkce graf 

 

Tato funkce nám, dokáže zobrazovat sílu signálu (dBm) v reálném čase. Zde může 

uživatel názorně vidět, jak se signál chová, jestli je například stabilní, nebo v něm 

dochází ke změnám. Uživatel má i možnost průběh signálu zastavit tlačítkem 

„Pozastavit“ nebo si vybrat ze seznamu dostupnou bezdrátovou sít.    

 

 

 



 

5 Přehled termínů  

 

Tato uživatelská příručka obsahuje velké množství technických termínů. Pokud 

budete potřebovat vysvětlit některý termín nahlédněte do následujícího textu.  

 

Peer-to-peer: (doslova rovný s rovným) P2P nebo klient-klient je označení architektury 

počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé). Opakem 

je architektura klient-server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním 

serverem či servery, prostřednictvím kterého i komunikují s jinými klienty, pokud je to 

potřeba. Čistá P2P architektura vůbec pojem server nezná, všechny uzly sítě jsou si 

rovnocenné (a působí současně jako klienti i servery pro jiné klienty). V praxi se však 

často pro zjednodušení návrhu v protokolu objevují specializované servery, které 

ovšem slouží pouze pro počáteční navázání komunikace, „seznámení“ klientů 

navzájem, popř. jako proxy server v případě, že spolu z nějakého důvodu nemohou 

koncové uzly komunikovat přímo. 

 

 Access point (AP): (česky přístupový bod) k bezdrátové Wi-Fi síti je zařízení, ke 

kterému se klienti připojují. Klienti spolu nekomunikují přímo, ale prostřednictvím 

přístupového bodu, takže mohou být jednodušší a nemusí být ve vzájemném rádiovém 

spojení. Centralizovaný způsob komunikace též umožňuje použití směrových antén, 

které zvyšují dosah rádiového signálu. Tento typ uspořádání nazýváme infrastrukturní 

síť. Opakem jsou ad-hoc sítě, kde jsou dva nebo více klientů ve vzájemném přímém 

rádiovém spojení (bez existence prostředníka).   

 

SSID (Service Set Identifier): je jedinečný identifikátor každé bezdrátové (WiFi) 

počítačové sítě. Přístupový bod (AP) vysílá pravidelně každých několik sekund svůj 

identifikátor v takzvaném majákovém rámci (beacon frame) a klienti si tak mohou 

snadno vybrat, ke které bezdrátové síti se připojí. 

 

MAC adresa: (z anglického „Media Access Control“) je jedinečný identifikátor síťového 

zařízení, který používají různé protokoly druhé (spojové) vrstvy OSI. Je přiřazována 



 

síťové kartě NIC bezprostředně při její výrobě (u starších karet je přímo uložena do 

EEPROM paměti) a proto se jí také někdy říká fyzická adresa, nicméně ji lze dnes u 

moderních karet dodatečně změnit. Ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů a 

podle standardu by se měla zapisovat jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel (např. 

0123.4567.89ab), mnohem častěji se ale píše jako šestice dvojciferných 

hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkami (např. 01-23-45-67-

89-ab nebo 01:23:45:67:89:ab). Při převodu na 48bitové číslo se převede každá 

šestnáctková dvojice na dvojkové číslo (např. 01h = 00000001, 23h = 00100011 atd.). 

 

WEP: (Wired Equivalent Privacy, česky soukromí ekvivalentní drátovým sítím) je 

původní zabezpečení Wi-Fi sítí a je součástí IEEE 802.11 standardu. Protože se ale 

veškeré informace v bezdrátových sítích přenáší vzduchem, je snadné je 

odposlouchávat. Není totiž nutné se fyzicky drátem připojit k síti. 

 

WPA: (Wi-Fi Protected Access, česky Wi-Fi chráněný přístup) je druh zabezpečení 

bezdrátových počítačových sítí (Wi-Fi). Vznikl jako reakce na vážné bezpečnostní 

nedostatky objevené v předchozím systému, jímž byl Wired Equivalent Privacy (WEP). 

 

Wi-Fi: (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi,wi-fi, wifi) je standard pro lokální bezdrátové sítě 

(Wireless LAN, WLAN) a vychází ze specifikace IEEE 802.11. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy

