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ABSTRAKT 
 

Bakalářská práce se zabývá úkoly, které jsem vykonával v průběhu odborné praxe ve firmě 

Profinetworks s.r.o se sídlem v Uničovská 44, Šumperk. V první části uvádím technologie, se 

kterými jsem přišel do styku při vypracovávání zadaných úkolů. V další části popisuji zvolené 

řešení, co jsem k tomu použil za nástroje a s jakými nástrahami jsem se při řešení setkal. 

Poslední část práce pojednává o mých znalostech před praxí, a jakých znalostí jsem během ní 

nabyl. Nakonec shrnuji jak pro mne byla praxe přínosná a také hodnotím její celkový průběh. 
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ABSTRACT 
 
The Bachelor thesis describes various tasks the author deals with on Individual Professional 

Practice in Profinetworks s.r.o Company based Uničovská 44, Šumperk. At the beginning 

describes the author some basic technologies used during his Individual Professional Practice. 

The used solutions and tools are described in next part of this thesis. The last part of this work 

illustrates about knowledge before Individual Professional Practice starts and which knowledge 

were acquired during this. Finally the contribution and course of practice are valorized. 
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1.  ÚVOD  
 

Cílem této práce je popsat průběh vykonávané práce na praxi, kterou jsem během dvou 

semestrů absolvoval. Popis hlavních technologií se kterými jsem se setkal je rozdělen na tři 

větší části. V každé části vysvětlím základy dané technologie nutné k jejímu základnímu 

pochopení, jelikož i samostudium bylo významnou částí praxe. Podrobněji se pak věnuji řešení 

konkrétních úkolů, které mi byly zadány.   

 Jelikož znalosti ze školy byly mnohdy pro řešení zadaných úkolů nedostačující, bylo 

nutné nastudovat jejich technologii či problematiku. V první části popisuji základy VPN, resp. 

OpenVPN, kterému jsem se věnoval v několika prvních týdnech praxe. Další úkol vyžadoval 

nastudování měření EIRP bezdrátového zařízení a několika ustanovení Českého 

telekomunikačního úřadu v oblasti výkonových limitů bezlicenčního pásma standardu 802.11a.  

Poslední část pojednává o základním nastavení pobočkové ústředny Asterisk pro několik 

VoIP klientů. 

 Další větší část práce je věnována samotnému řešení úkolů. Ukazuji řešení, která jsem 

použil a z jakých zdrojů jsem čerpal. Dále se snažím prakticky pomocí krátkých zdrojových 

kódů nastínit některá řešení. 

 Nakonec porovnávám kolik znalostí jsem měl před započetím praxe a kolik po 

dokončení.  Snažím se vyjádřit míru toho, kolik jsem se během praxe naučil nových technologií 

a jak jsem svých nových znalostí využil v dalším životě. Závěr vypovídá o tom, jak byla pro 

mne praxe přínosná. 
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2. PROFIL SPOLEČNOSTI, PRACOVNÍ 
ZAŘAZENÍ 

 

2.1. Profil společnosti 
 

Společnost Profinetworks s.r.o byla založena nedávno, v roce 2009, a zabývá se oblastí IT, 

správou metalických, optických i bezdrátových sítí a dále poskytuje připojení k internetu a k 

VoIP.  Ve společnosti je aktuálně zaměstnáno 5 pracovníků na plný úvazek a takřka dvě desítky 

pracovníků na občasné práce. Má ustanovenu obvyklou strukturu ve firmách. Na území okresu 

Šumperk poskytuje komplexní služby v oblasti IT a správy počítačových sítí.  

 

 

2.2. Pracovní zařazení 
 

Během vykonávání praxe jsem pracoval se dvěma osobami, první byl Martin Symerský, 

který se velice dobře vyzná v programování a konfigurování různých programů a systémů pro 

monitoring, správu a řízení počítačové sítě. Druhý byl Matěj Sojka, expert přes techniku 

potřebnou k řádnému chodu sítě. 
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3. ZADANÉ ÚKOLY 
 

Zadání úkolů mělo ze začátku spíše obecnější charakter, ke konkrétním úkolům jsem se 

dostával až v pozdější fáze praxe. Z počátku jsem měl jeden z hlavních úkolů seznámit se 

s VPN a s jeho nasazením na různé operační systémy. V dalším úkolu jsem měl nakonfigurovat 

jednoduchou VoIP ústřednu na aplikaci Asterisk. Poslední velká část je věnována měření EIRP 

bezdrátového zařízení pro použití ve vyšších frekvencích bezlicenčního pásma standardu 

802.11a. 

 

3.1. Konfigurace VPN 
 

Řešením úkolu jsem si měl osvojit základy problematiku VPN, konfiguraci obojího typu, 

jak typu server – klienti, tak i tunelové spojení typu bod – bod. Konfiguraci jsem měl zkoušet na 

různých operačních systémech. Po důkladnějším prostudování jsem se rozhodl použít pro tento 

úkol open source software OpenVPN, samotnou konfiguraci jsem pak prováděl na systémech 

MS Windows 7, MS Windows XP a Linux Ubuntu 10.04. 

 

3.1.1 Základní informace o VPN 
 

Virtuální privátní síť je prostředek k propojení několika počítačů prostřednictvím veřejné a 

mnohdy nedůvěryhodné sítě. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy propojené počítače budou 

moci mezi sebou snadno a bezpečně komunikovat, jakoby byly propojeny v rámci jedné 

uzavřené privátní sítě. Při navazování spojení je totožnost obou stran ověřována digitálními 

certifikáty a veškerá komunikace mezi oběma stranami je šifrována.[1] 

 

3.1.2 Základní pojmy 
 

Šifrovací klíč[2] je informace, která určuje průběh kryptografického algoritmu. V praxi je 

užitečné předpokládat, že útočník zná šifrovací algoritmus a spoléhat se na bezpečnost klíče. Je 

mnohem jednodušší uchovat v tajnosti relativně malý klíč, než detaily šifrovacího algoritmu. 
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Certifikační autorita[2], zkratka CA, je objekt, který vydává digitální certifikáty. Svojí 

autoritou potvrzuje pravdivost údajů, které jsou ve volně dostupném veřejném klíči uvedeny. 

Důvěřovat údajům uvedeným v digitálním certifikátu lze za předpokladu, že důvěřujeme 

samotné certifikační autoritě. 

Digitální certifikát[2] je veřejný šifrovací klíč, který vydává certifikační autorita. Obsahuje, 

mimo jiné, informace o vlastníkovi veřejného klíče a vydavateli certifikátu. Používá se pro 

identifikaci protistrany a pro zajištění bezpečné komunikace mezi nimi. 

Diffie-Hellmann algoritmus[2] slouží k domluvě společného klíče po nezabezpečeném 

kanálu. Tento algoritmus zaručí výměnu společného klíče takovým způsobem, že pokud bude 

tuto komunikaci odposlouchávat útočník, tak nebude schopen na základě odchycených údajů 

klíč zrekonstruovat. 

TUN/TAP[2] rozhraní je virtuální síťové rozhraní. TUN je virtuální zařízení typu bod - bod 

pracující s pakety na 3. vrstvě modelu ISO/OSI. Naopak TAP pracuje s Ethernet rámci na 2. 

vrstvě referenčního modelu ISO/OSI. Chová se jako klasické ethernetové síťové zařízení. 

 

 

3.2. Konfigurace pobočkové ústředny Asterisk 
 

Cílem zadaní tohoto úkolu bylo zvládnout základní technologii VoIP, nastavení pobočkové 

ústředny, zprovoznění hovorů na různých VoIP telefonech, a videohovorů přes softwarový 

nástroj X-Lite. Ústředna byla konfigurována na Mini-ITX zařízení Alix 1.C s operačním 

systémem Linux Ubuntu 10.04 a je dostupná ze kteréhokoli místa rozsáhlé metropolitní sítě 

občanského sdružení SPKFree.NET. 

 

3.2.1 Základní informace o VoIP a Asterisk 
 

VoIP – Voice over IP, označován rovněž jako IP telefonie nebo internetová telefonie 

označuje technologii, která umožňuje přenášet hlasovou komunikaci prostřednictvím internetu 

nebo počítačové sítě, využívá k přenosu IP protokol. 

Asterisk je open source software který je schopen nahradit klasické pobočkové ústředny 

vytvořený firmou Digium. Tato ústředna dokáže propojit veliké množství telefonů, umožňuje 

propojení s jinými sítěmi, veřejnou telefonní sítí a využívat služby, které Asterisk nabízí.[4] 
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3.2.2 Základní pojmy 
 

Kodek[5] je matematický předpis, který převádí, v našem případě, mluvené slovo na 

digitální signál, který pak lze přenášet po síti. 

SIP[5] – Session Initiation Protokol, protokol pro inicializaci relací, je protokol určený pro 

přenos signalizace v internetové telefonii. Standardně používá UDP port 5060, ale funguje i na 

TCP. Číslo portu lze jednoduše volit v konfiguračním souboru. Jedná se o textově orientovaný 

protokol, jehož úkolem je vytvoření a řízení relace.  

RTP[5] – Real-time Transport protocol je protokol standardizující paketové doručování 

zvukových a obrazových dat. Uskutečňuje se tedy přes něj vlastní přenos hovoru. 

 

 

3.3. Měření EIRP bezdrátového zařízení 
 

Cílem tohoto úkolu bylo zjistit možnost použití bezdrátové jednotky Mikrotik Routerboard 

SXT ve vyšších frekvencích bezlicenčního pásma standardu 802.11a, tedy ve frekvencích 5725 

-  5875MHz, kde je ustanovením Českého telekomunikačního úřadu stanoven limit EIRP na 14 

dBm. 

 

3.2.1 Popis bezdrátové jednotky Mikrotik RB SXT 
 

Mikrotik Routerboard SXT je bezdrátová jednotka kompletně umístěná i s integrovanou 

16dBi anténou v plastovém boxu. Modul pracuje ve standardu 802.11a/n s výrobcem udávanou 

přenosovou rychlostí 300Mb/s. Tato jednotka disponuje operačním systémem RouterOS, který 

nabízí širokou škálu možností nastavení této jednotky. V jednotce je zabudovaná MIMO anténa 

se ziskem 16dBi a vyzařovacími úhly 25° jak v horizontální, tak i ve vertikální polarizaci. 
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3.2.2 EIRP – Ekvivalentní izotropně vyzářený výkon 
 

Tato veličina popisuje celkový výkon, který by bylo nutné vyzářit všesměrovou anténou, 

aby bylo v daném směru dosaženo jisté intenzity záření. Vzorec pro výpočet je následující: 

];;[10 1,0
dBiWWPEIRP dBiG

⋅=
 

Jedná se tedy o součin výkonu dodávaného do antény s maximálním ziskem antény. [6] 
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4 ŘEŠENÍ ÚKOLŮ 
 

4.1. Konfigurace VPN 
 

Úkol jsem řešil ve třech krocích, v prvním jsem se zabýval zabezpečením přenosu, musel 

jsem nastudovat princip šifrování pomocí digitálních certifikátů a jejich vytvoření. V druhé části 

úkolu jsem se věnoval samotné konfiguraci na operačním systému Linux Ubuntu 10.04. V 

poslední části jsem se věnoval konfiguraci na systému MS Windows XP a MS Windows 7 

pomocí programu OpenVPN GUI. 

 

4.1.1. Vytvoření certifikátů 
 

Certifikáty jsem vytvářel pomocí balíku Openssl v sytému Linux Ubuntu 10.04. V první 

řadě je potřeba nainstalovat tento balík, pokud jím již systém nedisponuje. Následně jsem 

vytvořil adresáře pro uložení jednotlivých žádostí a samotných certifikátů, dále dva soubory, 

prázdný soubor index.txt a soubor serial s obsahem „01“, které fungují jako databáze a 

kde se ukládají informace o vytvořených certifikátech. Nakonec bylo potřeba ještě vytvořit 

certifikát certifikační autority a podepsat jej sám sebou a dále upravit konfigurační soubor 

openssl.conf, čímž byla příprava na generování certifikátů dokončena. V konfiguračním 

souboru jsem změnil část nastavení takto: 

 

[ CA_default ] 

 

dir = /etc/ssl/ovpn 

certs = /etc/ssl/ovpn/certs 

crl_dir = $dir/crl  

database = /etc/ssl/ovpn/index.txt  

#unique_subject = no  

new_certs_dir = /etc/ssl/ovpn/newcerts   

 

certificate= /etc/ssl/ovpn/certs/cacert.pem  

#certificate = $dir/cacert.pem 

serial = /etc/ssl/ovpn/serial    

crlnumber = $dir/crlnumber 

crl = $dir/crl.pem  

private_key = /etc/ssl/ovpn/private/cakey.pem 
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RANDFILE = $dir/private/.rand 

 

x509_extensions = usr_cert   

 

# Comment out the following two lines for the "traditional" 

# (and highly broken) format. 

name_opt = ca_default   # Subject Name options 

cert_opt = ca_default   # Certificate field options 

 

# Extension copying option: use with caution. 

# copy_extensions = copy 

 

# Extensions to add to a CRL. Note: Netscape communicator chokes 

on V2 CRLs 

# so this is commented out by default to leave a V1 CRL. 

# crlnumber must also be commented out to leave a V1 CRL. 

# crl_extensions = crl_ext 

 

default_days = 365   # how long to certify for 

default_crl_days = 30   # how long before next CRL 

default_md = sha1   # which md to use. 

Preserve = no    # keep passed DN ordering 

 

# A few difference way of specifying how similar the request  

# should look 

# For type CA, the listed attributes must be the same, and the  

# optional 

# and supplied fields are just that 

Policy = policy_anything 

 

 

Nyní jsem vytvořil pro každé zařízení dva soubory, certifikát a klíč. Pro server jsou to 

soubory server.pem a server-key.pem, pro klienta s  operačním systémem Linux 

klient1.pem a klient1-key.pem, pro klienta s  operačním systémem Windows XP 

klient2.pem a klient2-key.pem a nakonec pro klienta s OS Windows 7 jsem vytvořil 

klient3.pem a klient3-key.pem. Nakonec jsem ještě vytvořil soubor s Diffie-

Hellmann algoritmem s názvem dh1024.pem.[3] 

 

4.1.2. Konfigurace serveru 
 

VPN server jsem konfiguroval na serveru s  operačním systémem Linux Ubuntu, který 

v základní instalaci neobsahuje balík Openvpn, proto bylo potřeba tento balík nainstalovat. 

Následně jsem nakopíroval soubory server.pem, server-key.pem, cacert.pem a 
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dh1024.pem do adresáře /etc/openvpn/, tam jsem také vytvořil konfigurační soubor 

s obsahem: 

mode server 

tls-server 

dev tap0 

ifconfig 10.0.0.1 255.255.255.0 

ifconfig-pool 10.0.0.2 10.0.0.254 255.255.255.0  

port 1194  

proto udp 

client-to-client 

 

ca /etc/openvpn/cacert.pem 

cert /etc/openvpn/cert.pem 

key /etc/openvpn/key.pem 

dh /etc/openvpn/dh1024.pem 

 

log-append /var/log/openvpn 

status /tmp/vpn.status 10 

user root 

group root 

comp-lzo 

verb 3 

keepalive 1 220 

 

První dva řádky říkají, že se jedná o server, pak následuje nastavení virtuálního síťového 

rozhraní s IP 10.0.0.1/24 a rozsahem adres 10.0.0.2 – 10.0.0.254, naslouchání na portu UDP 

1194. Důležitý je řádek client-to-client, který jednoduše umožní komunikaci mezi 

klienty, bez tohoto řádku by byla možná jen komunikace klient – server. Druhá sekce 

konfiguračního souboru udává místa kde jsou uloženy certifikáty. Potom jsou uvedeny 

parametry logování (log-append) a nastavení jména souboru, kam OpenVPN pravidelně ukládá 

svůj stav (status). Na závěr jsou uvedeny volby pro změnu efektivních práv, povolení komprese 

a stupeň upovídanosti démona. Tímto je počáteční konfigurace serveru dokončena.[3] 
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4.1.3. Konfigurace klienta – Linux Ubuntu 10.04 
 

Postup zprovoznění klienta je téměř stejný, jako u serveru, rozdíl je v konfiguračním 

souboru. V první řadě je tedy potřeba doinstalovat balík OpenVPN, a bezpečným způsobem 

přenést certifikáty a klíč do klientského počítače. Tyto soubory jsem umístil do adresáře 

/etc/openvpn/. Následně vytvořený konfigurační soubor vypadal takto: 

 

tls-client 

dev tap 

pull 

remote 10.134.38.254 1194 

mute 10 

 

ca cacert.pem 

cert cert.pem 

key key.pem 

 

comp-lzo 

verb 3 

 

Po spuštění OpenVPN lze snadno zkontrolovat funkčnost spojení. První jednoduchá 

kontrola je příkazem ifconfig kterým se lze přesvědčit, že existuje virtuální zařízení s IP 

adresou z rozsahu uvedeného v konfiguračním souboru serveru, další kontrola je zjištěním 

odezvy na IP serveru. 

 

4.1.4. Konfigurace klienta – MS Windows 
 

Pro zprovoznění OpenVPN klienta na systémech MS Windows XP a MS Windows 7 je 

potřeba program OpenVPN GUI, volně ke stažení na adrese http://openvpn.net. Pro oba 

systémy je postup konfigurace stejný. Instalaci je nutno provést na systémový disk, při instalaci 

na jiný jsem měl problémy s dávkovými soubory, kde je proměnná pro program files nastavená 

na výchozí disk C. Do složky C:\Program Files\OpenVPN\config jsem přenesl 
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soubory klient2.pem, klient2-key.pem a cacert.pem. Dále jsem vytvořil 

konfigurační soubor klient.ovpn s obsahem: 

 

client 

dev tap 

proto udp 

remote 10.134.38.254 1194 

 

ca cacert.pem 

cert cert.pem 

key key.pem 

 

comp-lzo 

verb 3 

 

Po této konfiguraci jsem spustil program a připojil jsem se k serveru. Úspěšné připojení je 

signalizováno zezelenáním ikonky u hodin a zprávou o přidělené IP adrese. 

4.1.5. Závěr 
 

VPN server byl umístěn na jednom místě, spojení jsem testoval z různých míst sítě 

SPKFree.NET. Komunikace probíhala naprosto v pořádku pod všemi testovanými operačními 

systémy. Tato VPN síť je vhodná pro veškeré účely, kde je zapotřebí zabezpečeného přenosu 

dat, hlavně hesel a jiných citlivých údajů, nebo jen pro aplikace, kde je zapotřebí mít počítače 

v jedné síti. 

 

 

4.2. Konfigurace pobočkové ústředny Asterisk 
 

Server PBX Asterisk je umístěn v síti SPKFree.NET a je dostupný z jakéhokoli místa této 

sítě. Celý úkol jsem testoval s dvěma VoIP telefony, SIEMENS Gigaset C470 a INTERBELL 

IB-402, dále jsem měl k dispozici dva notebooky se softwarovým nástrojem X-Lite, tímto jsem 

testoval hlavně videohovory. 
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Obr. 4.1: Schéma zapojení testovací VoIP sítě 

 

4.2.1. Instalace ústředny 
 

Instalace pobočkové VoIP ústředny Asterisk na Linux Ubuntu 10.04 je celkem jednoduchá, 

provedl jsem to následovně: 

 

apt-get update 

apt-get upgrade 

apt-get install asterisk asterisk-config 

 

První dva příkazy zajistí úplnou aktualizaci systému, třetím jsem provedl instalaci samotné 

ústředny i se základními konfiguračními soubory. Během instalace se stáhnulo asi 22MB dat a 

celý proces trval přibližně 5 minut. 
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4.2.2. Konfigurace ústředny 
 

Konfigurační soubory jsou umístěny ve složce /etc/asterisk/, nejdůležitější je soubor 

asterisk.conf, který obsahuje základní nastavení celé ústředny. Tento soubor jsem nechal 

beze změny, tak jak byl po instalaci. Protože jsem se rozhodl konfigurovat ústřednu na 

protokolu SIP, pracoval jsem se souborem sip.conf, a také se souborem 

extensions.conf, kde jsem konfiguroval nejen číslovací plán, ale i jednoduché aplikace 

pro hovor na ústřednu. 

V první řadě jsem musel nadefinovat SIP účty v souboru sip.conf, volil jsem 

jednoduchá nastavení, pouze pro klasické zprovoznění hovoru. Soubor se skládá ze dvou částí, 

první je sekce general, která určuje nastavení SIP, a je platná pro všechny další sekce v tomto 

souboru. Další část obsahuje jednotlivé volby a nastavení pro SIP účty. Sekce [general] 

vypadá následovně: 

 

[general] 

videosupport=yes 

context=default 

port=5060 

bindaddr=0.0.0.0 

 

První volba zapíná podporu videohovoru, druhá nastavuje název kontextu SIP účtů, pokud u 

definice účtu vynecháme volbu context, bude nastavena na tuto hodnotu. Poslední dva řádky 

nastavují parametry, na kterých je očekáváno SIP spojení, v tomto případě Asterisk naslouchá 

na všech dostupných adresách síťových zařízení serveru na portu 5060.  

Nyní nastíním definici jednoho SIP účtu, pro testovací účely jsem měl nakonfigurováno 

více účtů, ale uvádět budu jen jeden, ostatní se od uvedeného liší pouze číslem, respektive 

jménem, a heslem pro registraci. 

 

[100] 

type=friend 

secret=9eLwwvqTt7RyxfDG 

host=dynamic 

disallow=all 
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allow=ulaw 

allow=alaw 

allow=h261 

allow=h263 

allow=h264 

 

První řádek definice určuje jméno, v tomto případě i číslo SIP účtu, volbou type=friend 

umožníme účtu inicializovat i příjmat  hovory. secret je heslo pro registraci, je dobré 

nastavovat takováto náhodná bezpečnější hesla, protože jsou uložena v zařízení a uživatel s nimi 

nepřijde běžně do styku, takže nemusí být zapamatovatelná. Volba host nastaví IP adresu 

nebo DNS jméno zařízení. Pokud tento údaj není znám, nebo je IP adresa nastavována DHCP 

serverem, je dobré nastavení na univerzální dynamic.  Následná nastavení jsou věnována 

kodekům, disallow=all jsem zakázal všechny kodeky, volbou allow jsem pak povoloval 

jen ty, které jsem potřeboval. Kodeky alaw a ulaw jsou hlasové kodeky. Jedná se o jeden 

standard, ale stejné nejsou, rozdíl je v kompresi, kodek alaw používá pro přenos hlasu 8 bitů a 

používá se v Evropě a v Austrálii. Kodek ulaw používá pro přenos hlasu jen 7 bitů a používá se 

v severní Americe a v Japonsku. Abych mohl provozovat videohovory, nestačí mít pouze 

povolenou podporu, ale musím také povolit kodeky pro video. Povolil jsem všechny 

nejpoužívanější kodeky pro video a to kodeky H.261, H.263 a H.264. Tímto je konfigurace SIP 

účtů hotova. 

Nyní je potřeba nakonfigurovat číslovací plán celé ústředny, to jsem prováděl v souboru 

extensions.conf. Tento soubor byl ve finální části rozdělen na dvě části. V první jsem 

nakonfiguroval klapky, tato část vypadala následovně: 

 

 

[default] 

exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}) 

 

První řádek určuje pro jaký kontext je definice klapky platná. Syntaxe příkazu je 

jednoduchá: jméno nebo číslo klapky, priorita, aplikace. V mém případě se číslo nahrazeno 

regulárním výrazem _X., který vyhovuje všem číslům. Priorita je nastavena na 1, pokud by 

volanému číslu vyhovoval i jiná definice, pořadí vykonávání je pak dáno prioritou. Priorita 

může být zapsána o jako n, čímž je pak pořadí dáno pořadím definice v souboru, definice jsou 
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pak vykonávány od první po poslední. Na konci mé definice je funkce Dial(), tato funkce 

provede volání tam, kam ukazuje její parametr, v mém případě tedy na SIP vytočeného čísla. 

V druhé části jsem nakonfiguroval jednoduchou aplikaci pro otestování spojení mezi 

ústřednou a klientem. Její definice je následující: 

 

exten => 999,1,Ringing 

exten => 999,n,Wait(2) 

exten => 999,n,Answer 

exten => 999,n,Playback(demo-echotest) 

exten => 999,n,Echo 

exten => 999,n,Hangup() 

 

Do testovací aplikace lze tedy vstoupit vytočením čísla 999, potom ústředna postupuje 

přesně podle předchozích vypsaných definic. Hovor nechá chvíli vyzvánět, funkce Ringing, 

dobu vyzvánění lze měnit parametrem funkce Wait(), v tomto případě bude vyzvánět 2 sekundy. 

Posléze je hovor přijat funkcí Answer a funkce Playback() přehraje krátkou zprávu o tom, že 

volaný vstoupil do aplikace, která testuje spojení mezi ním a ústřednou. Pak se provede funkce 

Echo, ta přehraje vše co volaný řekne. Poslední funkce Hangup() zajistí zavěšení při ukončení 

hovoru. 

 

4.2.3. Závěr 
 

K ústředně jsem se připojoval z různých míst sítě a testoval jsem hlasový přenos. Místa se 

odlišovala hlavně odezvou na ústřednu. Při hovoru z místa s největší průměrnou odezvou, 40 – 

50ms, byla slyšet mírná odezva (echo).  Při hovoru z místa s průměrnou  odezvou okolo 25ms 

již toto echo slyšet nebylo. Hovor jsem také zkoušel přes WiFi router vysílající ve standardu 

802.11g, s úmyslným zarušením. Ztrátovost paketů se pohybovala v rozmezí 10 – 20%, zde se 

projevila jasná nesrozumitelnost, při ztrátovosti kolem 5% byla srozumitelnost zhoršená, ale 

zprávě jsem ještě porozuměl. 
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4.3. Měření EIRP bezdrátového zařízení 
 

Tento úkol si kladl za cíl nalézt finančně dostupnou alternativu vysokokapacitního 

bezdrátového spoje v již některých místech zarušeného standardu 802.11a. Jako dobrá volba se 

jevilo použití zařízení pracující ve vyšších frekvencích tohoto bezlicenčního standardu, a to 

v rozmezích 5725 – 5875MHz. Používání těchto frekvencí je však podmíněno nařízením 

Českého telekomunikačního úřadu, jedná se o omezení vysílacího výkonu EIRP na 

maximálních 25mW, což je 14dBm. Pro testování jsme vybrali bezdrátovou jednotku Mikrotik 

Routerboard SXT. Tato jednotka dokáže měnit vysílací výkon v 61 krocích nastavováním 

parametru Tx Power v operačním systému zařízení a to v rozmezí 30 až -30. Vzhledem ke 

kompaktnosti celé jednotky nebylo možné měřit vysílací výkon na výstupu WiFi karty, teda na 

konektoru, ale musel jsem volit variantu bezdrátového měření. Schéma zapojení pak vypadalo 

následovně: 

 

 

Obr. 4.2: Schéma zapojení měření EIRP 

 

Vysílací část se skládá z jednotky Mikrotik Routerboard SXT s integrovanou 16dB anténou, 

příjmací část je tvořena panelovou anténou se ziskem 17dB a měřící výkonovou sondou R&S. 

Vzdálenost mezi anténami jsou dva metry, což činí útlum 54dB. Nastavená frekvence byla 

5795MHz, vysílací výkon jsem měřil ve všech krocích počínaje nastavením Tx power na 

hodnotu 30 a konče jejím nastavením na -30. Na sondě jsem pak odečítal příjmaný signál, z 

něhož jsem pak vypočítal hodnotu EIRP. Výpočet jsem prováděl vzorcem 

RROR LGLPEIRP +−+=  

kde: PR je příjmaný signál 

 LO jsou ztráty ve volném prostoru (na vzdálenosti dva metry jsou to 54dB) 

 GR je zisk příjmací antény (je 17dB) 

 LR jsou ztráty anténního svodu na příjmací straně (1dB útlum na konektoru) 
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Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce z níž jsem pak sestrojil graf. 

 

Tab. 4.1: Tabulka naměřených hodnot EIRP 

Tx 
power 

RB SXT 

Přijmaný 
signál 
[dBm] 

EIRP 
[dBm] 

Tx 
power 

RB SXT 

Přijmaný 
signál 
[dBm] 

EIRP 
[dBm] 

30 4 42 -1 -19 19 

29 4 42 -2 -20 18 

28 4 42 -3 -20 18 

27 4 42 -4 -20 18 

26 4 42 -5 -20 18 

25 4 42 -6 -20 18 

24 4 42 -7 -20 18 

23 4 42 -8 -20 18 

22 4 42 -9 -20 18 

21 3 41 -10 -20 18 

20 2 40 -11 -20 18 

19 1 39 -12 -20 18 

18 0 38 -13 -20 18 

17 -1 37 -14 -20 18 

16 -2 36 -15 -20 18 

15 -3 35 -16 -20 18 

14 -4 34 -17 -20 18 

13 -5 33 -18 -20 18 

12 -6 32 -19 -20 18 

11 -7 31 -20 -20 18 

10 -8 30 -21 -20 18 

9 -9 29 -22 -20 18 

8 -10 28 -23 -20 18 

7 -11 27 -24 -20 18 

6 -12 26 -25 -20 18 

5 -13 25 -26 -20 18 

4 -14 24 -27 -20 18 

3 -15 23 -28 -20 18 

2 -16 22 -29 -20 18 

1 -17 21 -30 -20 18 

0 -18 20    
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Graf 4.1: Naměřené hodnoty EIRP 
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Z naměřených hodnot je jasně vidět, že ve skutečnosti jednotka nereguluje výkon v celé 

škále 61 kroků. Při nastavování hodnot -30 až -2 byl výstupní výkon zařízení neměnný, držel se 

konstantně na hodnotě 18dB, při nastavování hodnot -1 až 22 se výkon měnil lineárně po 

jednom decibelu. Po zbytek měření, tedy pro hodnoty 23 až 30, byl výstupní výkon opět 

neměnný a ustálený na hodnotě 42dB. Z měření tedy plyne, že nejnižší výkon, který jednotka 

dokáže vysílat má hodnotu 18dB, proto je nevhodná pro použití ve vyšších pásmech 

bezlicenčního standardu 802.11a. 
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5 ZÁVĚR 
  

5.1. Získané zkušenosti 
 

Během celého průběhu praxe jsem získal nesčetné množství zkušeností, počínaje základním 

nastavením sítě, přes pokročilá nastavování dynamických routování, až po konfigurace různých 

síťových a hlasových služeb. Ihned při prvním řešení úkolu konfigurace VPN jsem se začal tuto 

technologii učit, velice mě zaujala její relativní jednoduchost a zároveň i mocnost. Okamžitě 

jsem se zahltil velkým množstvím nových poznatků. Obecně platí, že téměř vše co jsem během 

praxe dělal jsem pořádně neznal, předpokládala se pouze základní znalost práce se sítí a 

zvládnutí různých nastavení v operačním systému Linux, ve kterém jsem v podstatě pracoval 

nejvíce. Druhá zásadní technologie, se kterou jsem se během stáže setkal, byla technologie 

VoIP. O tom jsem rovněž také předtím téměř nic nevěděl. Při jejím studiu jsem se tak dostal 

možnost více se o tomto fenoménu dnešní doby dozvědět. Technologie mě velice zaujala, až mě 

překvapilo, jak lehce a levně lze přes síť telefonovat. Obě tyto technologie, jak VPN, tak VoIP, 

v dnešní době plně využívám. VoIP ke komfortní komunikaci v rámci sítě a VPN k přenosu 

souborů a citlivých dat z veřejné sítě, nebo ke hraní multiplayerových her. Posledním 

praktickým úkolem jsem si rozšířil znalosti z předmětu Radiové sítě. Názorně jsem si vyzkoušel 

jak uplatnit tyto teoretické, ale hlavně výpočetní dovednosti v praxi. 

 

5.2. Výsledky a celkové zhodnocení 
 

Po úspěšném ukončením praxe mohu s klidem říci, že pro mne byla nejen hodně prospěšná, 

ale také inspirující. Na druhou stranu odpracovat několik desítek dní po osmi hodinách, k tomu 

se ještě dostatečně věnovat studijním povinnostem a svým koníčkům není zrovna malá zátěž. 

Takovéto vytížení vyžaduje systematické naplánování jednotlivých semestrů, protože času bylo 

opravdu málo. Jsem si jistý, že znalosti a zkušenosti získané během posledních dvou semestrů 

využiji i budoucím životě. Z této stránky věci je mé hodnocení praxe jen a jen kladné. 
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