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Anotace 

Tato bakalářská práce představuje jak standardy, tak technické řešení WiFi sítí, 

pomocí kterých může poskytovatel nabídnout přístup k Internetu svým klientům 

prostřednictvím WiFi technologie. Bakalářská práce obsahuje základní popis standardů 

802.11 a technických zařízení pro WiFi sítě. Dále jsem uvedl konkrétního poskytovatele, 

jenž provozuje bezdrátovou síť na Hlučínsku pro místní klienty. Informuji o technických 

zařízeních, které tento poskytovatel využívá. Zároveň porovnávám jejich možné náhrady 

pro lepší chod této sítě. Uvedl jsem také klady a zápory této technologie. 

Klíčová slova: WiFi, Internet, anténa 

 

 

 

 

 

Summary 

This bachelor's work is to introduce standards 802.11 and technical solution WiFi 

networks that using provider may offer their clients using Wi-Fi technology for Internet 

access. The Bachelor's  work contains the basic description of the 802.11 standards and 

technical equipment for the WiFi network. Moreover, in the work of the listed specific 

provider that operates a wireless network at Hlučín for local clients. I give information 

about the technical device that uses this provider. At the same time comparing their 

possible substitutes for the better functioning of the Internet. I state  too positives and 

negatives of this technology. 
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Seznam použitých zkratek 

AP  Access point (přístupový bod) 

BGP   Border Gateway Procol (dynamický směrovací protokol) 

CCK  Complementary Code Keying (doplňkové kódové klíčování) 

ČTU  Český telekomunikační úřad 

dBi  Izotropní decibel 

DSSS  Direct Sequence Spread Spectrum (Rozprostřené spektrum v přímé 

posloupnosti) 

FHSS  Frequency Hopping Spread Spectrum (Rozprostřené spektrum s 

   přeskakováním mezi frekvencemi) 

FUP   Fair Use Policy (datový limit) 

GHz  Gigahertz 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut pro 

elektrotechnické a elektronické inženýrství) 

IR  InfraRed  (Infračervený přenos) 

IV  Initialization Vector (inicializační vektor) 

LAN  Local Area Network (lokální síť) 

LED   Light-EmittingDiode (polovodičová dioda vyzařující světlo) 

MAC  Medium Access Control (Řízení přístupu k médiu) 

Mbit/s  Megabit za sekundu 

MIMO  Multiple-input multiple-output (více vstupů více výstupů) 

OFDM  Orthogonaly Frequency Division Multiplex (Ortogonální frekvenční 

multiplex) 

PDA  Personal Digital Assistant (osobní komunikátor) 

QoS  QualityofService (kvalita služeb) 

RF  Radio Frequency (radiové frekvence) 



 
 

SSID  Service Set Identifier (identifikátor WiFi sítě) 

TKIP Temporal Key Integrity Protocol (bezpečnostní protokol v rámci 

zabezpečení WPA) 

UPS Uninterruptible Power Supply (Zařízení pro souvislou dodávku elektřiny) 

VLAN  virtual LAN (Virtuální LAN) 

WEP   Wired Equivalent Privacy (šifrovací protokol) 

WiFi  Wireless Fidelity (komunikační standard pro bezdrátový přenos dat) 

WLAN  Wireless Local Area Network (lokální bezdrátová síť) 

WMAN   Wireless Metropolitan Area Network (Bezdrátová metropolitní síť) 

WPA   Wi-Fi Protected Access (šifrovací protokol) 

WPAN  Wireless Personal Area Network (Bezdrátová osobní síť) 

WRAN  Wireless Regional Area Network (Regionální bezdrátová síť) 
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1 Úvod 

V dnešní době jsou bezdrátové sítě všude kolem nás, tyto neviditelné vlny jsou 

každodenní součástí našeho života. A co to vlastně je ta bezdrátová síť? Bezdrátovou sítí 

myslíme takovou síť, ve které komunikujeme s ostatními počítači, ale bez nutnosti 

připojení kabelem. Bezdrátová síť nám umožňuje pohodlně se připojit odkudkoliv, je-li 

tato síť v dosahu našeho zařízení. Stačí si otevřít notebook, sednout si a přečíst si své 

emaily bez nutnosti tahání otravného kabelu k notebooku. Tato technologie nám dovolí 

připojit se do sítě i pomocí mobilního telefonu, tak že jsme pořád ve spojení s okolním 

světem. Hlavně kvůli svobodě v pohybu a malých nákladů na pořízení bezdrátové sítě, 

protože není třeba investovat do kabelu a bez nutnosti rozvodu po objektu, kde nám 

odpadá vrtání stěn, lištování a kompletace zásuvek, se podařilo této technologii oslovit 

mnoho domácností, podniků a institucí. Tato technologie už neváže pracovníky ke svým 

stolům, ale můžou se svobodně pohybovat po kancelářích nebo podniku a můžou být stále 

nadosah emailu nebo podnikové databázi. Tito pracovníci mezi sebou můžou sdílet jak 

soubory, tak ostatní zařízení například tiskárny a další periferní zařízení. Další věc je 

přizpůsobitelnost, která je pro podnik důležitá pro její další růst. Při zakoupení nového 

zařízení, není třeba řešit novou infrastrukturu kabelů. Ale WiFi technologie není pouze pro 

vnitřní použití, ale také pro venkovní. Tohoto využívají poskytovatelé bezdrátového 

připojení k Internetu, kteří za pomocí WiFi vytvářejí své sítě. K této síti nakonec připojují 

klienty, jenž si objednali připojení k Internetu. 

Ve své bakalářské práci se budu zabývat standardy bezdrátové komunikace, 

popisovat technické prostředky, které potřebujeme, abychom mohli provozovat 

bezdrátovou síť. Dále se zaměřím na poskytovatele internetu, který používá Wi-Fi 

technologie pro poskytnutí Internetu domácnostem a menším firmám. Zaměřím se na jeho 

technické zpracování, které používá pro svou síť. Cílem mé práce je zhodnotit řešení 

tohoto poskytovatele a klady i zápory bezdrátových síti Wi-Fi.  
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2 Standardy bezdrátové komunikace 

 Bezdrátové sítě používají pro přenos signálu mezi stanicemi rádiové frekvence 

(RF, Radio Frequency). Také existují infračervené (IR, Infra Red) sítě, ale tyto sítě 

nedosahují stejného dosahu jako rádiové sítě. Rádiová síť může mít dosah od desítek či 

stovek metrů a není omezena na jednu místnost nebo přímou viditelnost bez překážek.  

 WiFi je označení pro několik standardů IEEE 802.11, která popisuje bezdrátovou 

komunikaci v počítačových sítích (Wireless LAN, WLAN). V historii bylo myšleno, 

že s pomocí Wi-Fi se zajistí vzájemné připojení přenosných zařízení a také připojování do 

lokálních sítí, například firemní sítě LAN. Jak čas plynul, začala být používána 

i k bezdrátovému připojení do sítě Internet v rámci rozsáhlých lokalit. WiFi je dnes 

většinou ve všech noteboocích a mobilních telefonech. V těch se usídlilo hlavně 

s příchodem smartphonů (mobilní telefon s operačním systémem např. Android, iOS, 

Windows mobile). 

2.1 Normalizace rádiových bezdrátových sítí 

Normalizací rádiových bezdrátových sítí se zabývají v Institutu inženýrů 

elektrotechniky a elektroniky (Institute of Elecrical and Electronics Engineers – IEEE), 

která vyvíjí a schvaluje normy pro širokou řadu počítačových technologií. IEEE označuje 

síťové normy číslem 802. 

• IEEE 802.11 – bezdrátové lokální sítě (WLAN) [3] 

• IEEE 802.15 – bezdrátové osobní sítě (WPAN) [3] 

• IEEE 802.16 – širokopásmový bezdrátový přístup (WMAN) [3] 

• IEEE 802.20 – širokopásmové mobilní bezdrátové sítě [3] 

• IEEE 802.21 – roaming mezi sítěmi (Media Independent Handoff) [3] 

• IEEE 802.22 – WRAN (Wireless Regional Area Networks) [3] 

2.2 Frekvence 

 Rádiové sítě potřebují ke své činnosti přidělené určité kmitočtové pásmo. Toto 

pásmo je buď volné takzvaně bezlicenční, nebo podléhá licenci. V České republice spadá 

používání rádiofrekvenčních pásem  pod Český telekomunikační úřad (ČTU). Wi-Fi sítě 
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musí pracovat v jedné ze dvou zvolených nelicencovaných oblastech spektra, a to 

v pásmech 2,4 až 2,4835 GHz nebo v 5 GHz pásmu od 5,15 do 5,825 GHz. V těchto 

frekvenčních pásmech ČTU nevyžaduje žádné licence, ale zavádí určitou regulaci 

používaných zařízení. Tyto regulace zajišťují, aby bezdrátové přenosy nepoužívaly 

nadměrnou šířku pásma a nezpůsobovaly rušení s jinými uživateli daného pásma 

prostřednictvím příliš výkonného vysílacího signálu. Dále ČTU vyžaduje, aby bezdrátová 

síťová zařízení používala ke komunikaci jednu ze třech technologií rozprostřeného spektra. 

Rozprostřené spektrum rozprostírá bezdrátové signály přes více frekvencí daného pásma, 

ve kterém bezdrátová síť pracuje. 

2.3 Standarty 802.11 a jeho varianty 

Tabulka 1 - Standardy 802.11 [zdroj 8] 

Standard Rok vydání Pásmo [GHz] 
Maximální 

rychlost 
[Mbit/s] 

Fyzická 
vrstva 

802.11 1997 2,4 2 DSSS 
802.11a 1999 5 54 OFDM 
802.11b 1999 2,4 11 DSSS 
802.11g 2004 2,4 54 OFDM 
802.11n 2007 2,4 - 5 600 MIMO 

 

2.3.1 IEEE 802.11 

Standard pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 vznikl v roce 1997. Je to první přijatá 

norma 802.11. Jednalo se o rádiovou normu, která pracuje ve frekvenčním pásmu od 

2,4 GHz do 2,4835 GHz s maximální propustností 2 Mbit/s. Tato propustnost se ukázala 

jako nedostačující. Pro srovnání kabelový Ethernet pracoval v té době s propustností 

10 Mbit/s. Nedostačující se ukázalo i zabezpečení přenosu. Pro to byla nutná revize této 

normy. Nová norma byla původně nazývaná 802.11 HighRate, která měla propustnost 

až do 11 Mbit/s. V roce 1999 došlo k přejmenování normy 802.11 HighRate na 802.11b 

a byla přidána norma ještě s větší propustností 802.11a, která pracovala na frekvenci 

5 GHz.[2] 
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2.3.2 IEEE 802.11a 

Tento standard byl schválen v roce 1999 a pracuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz. 

Poskytne rychlost až do 54 Mbit/s. Pro dosáhnutí této rychlosti byl poprvé použit 

ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením (Orthogonal Frequency Division Multiplex, 

OFDM). Výhoda normy IEEE 802.11a je nejen kvůli vyšší rychlosti ale také v používaném 

pásmu kmitočtu, protože toto pásmo poskytuje více kanálu a větší šířku pásma. Tím pádem 

nedochází mezi kanály k vzájemnému rušení. IEEE 802.11a nabízí až osm vzájemně 

nezávislých a nepřekrývajících se kanálů.[7] Zařízení vyrobené na základě normy 

IEEE 802.11a se začala objevovat až v roce 2002.[2] 

2.3.3 IEEE 802.11b 

IEEE 802.11b vznikl v roce 1999. Aktualizoval a vylepšil původní verzi 

IEEE 802.11. Poskytl vyšší přenosovou rychlost v pásmu 2.4 GHz, a to až na 11 Mbit/s. 

Pro dosažení této rychlosti bylo použito nové kódování, tzv. doplňkové kódové klíčování 

(Complementary Code Keying, CCK) s použitím DSSS (Direct Sequence Spread 

Spectrum) na fyzické vrstvě. Doplněk specifikuje, že podle momentálního rušení prostředí 

se dynamicky mění rychlost: 11 Mbit/s, 5,5 Mbit/s, 2 Mbit/s či 1 Mbit/s.[7] Tuto normu 

jako první využila firma Apple Computer pro svůj výrobek Air-Port. Tento výrobek 

se skládal z bezdrátového přístupového bodu a PC karty pro notebooky Macintosh.[2] 

2.3.4 IEEE 802.11e 

Norma 802.11e doplňuje kvalitu služeb (QualityofService, QoS) do standardu 

802.11. Tato kvalita služeb poskytuje některým datovým paketům prioritu před jinými 

pakety. Tento standard umožňuje telefonovat po Internetu, pořádat videokonference, 

multimediální přenosy nebo jiné interaktivní služby, která jsou citlivé na zpoždění nebo 

ztrátu paketu.[7]  

2.3.5 IEEE 802.11g 

IEEE 802.11g vznikl v roce 2003. Vznikl pro řešení některých problémů standardu 

802.11a. V zásadě je 802.11g přepracovaný standart 802.11a,  pracující s rychlostí 

54 Mbit/s. Aby bylo možno této rychlosti dosáhnout IEEE použilo modulační techniku 

OFMD ze standardu 802.11a a použilo ji v pásmu 2,4 GHz. Tento standart je plně zpětně 
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kompatibilní s 802.11b tím, že podporuje rychlosti až 54 Mbit/s. Špatné je, že zůstávají 

problémy ze standartu 802.11b a to, že jsou stále k dispozici pouze tři nepřekrývající 

se kanály a zůstávají problémy s rušením od jiných zařízení, které pracují v pásmu 

2,4 GHz.[2] 

2.3.6 IEEE 802.11h 

Doplněk IEEE 802.11h vylepšuje řízení využití kmitočtového spektra (výběr kanálu 

a řízení vysílacího výkonu). Evropští regulátoři požadují pro schválení produktů 

IEEE 802.11a použití dynamického výběru kanálu (Dynamic Channel Selection) pro 

venkovní i vnitřní komunikaci a řízení vysílacího výkonu (Transmit Power Control) 

u zařízení pracujících v pásmu 5 GHz. Doplněk schválený v roce 2003 doplňuje právě tyto 

parametry do IEEE 802.11a.[7] 

2.3.7 IEEE 802.11n 

Standard 802.11n nám umožňuje různé možnosti v nastavení parametrů fyzické 

vrstvy a MAC (Media Access Control) podvrstvy pro zvýšení datové propustnosti. K jedné 

možnosti patří, že použijeme více antén, změny kódovacích schémat a změny 

MAC protokolů. Přenosová rychlost by se měla pohybovat minimálně okolo 100 Mbit/s 

nad MAC vrstvou. Standard 802.11n má také zajistit větší dosah při zachování co nejvyšší 

rychlosti a zvětšit odolnost proti rušení.[7] 

2.4 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Tento systém je založen na přeskakování z jednoho kmitočtu na druhý. S tímto 

nápadem přišli herec Hedy Lamarr a hudební skladatel George Antheil a nechali si ho 

patentovat. Hlavním cílem bylo udržet radiově naváděná torpéda na správném kurzu a 

zabránění nepříteli v rušení navádějícího systému. Systém pracoval s velmi rychlým 

skákáním z jednoho kmitočtu na druhý a tak se mohl vyhnout zaměřeného rušení nepřítele. 

Systém využíval toho, že rušička nedokáže měnit vysílací frekvenci tak rychle jako 

vysílač, takže než rušící strana odhalila vysílaný signál, systém už dávno pracoval na jiné 

vysílací frekvenci.[1]  
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Tento nápad vedl ke vzniku technologie FHSS. V technologii FHSS se mění 

frekvence podle pseudonáhodné posloupnosti, která musí být známa jak na straně vysílače, 

tak i na straně přijímače. V obou zařízeních, musí být tahle posloupnost 

synchronizována.[1] 

Frekvenční skákaní může být realizováno dvěma způsoby a to buď jako rychlé 

frekvenční skákání FFHSS (Fast Frequency Hopping Spread Spectrum), nebo pomalé 

frekvenční skákání SFHSS (Slow Frequency Hopping Spread Spectrum). U rychlého 

frekvenčního skákání je rychlost pseudonáhodné posloupnosti, podle které se ve frekvenci 

skáče, rychlejší než rychlost posloupnosti datové. Když je tomu opačně, když rychlost 

pseudonáhodné posloupnosti je pomalejší, než rychlost posloupnosti datové, jedná 

se o pomalé frekvenční skákání.[6] 

V rychlém frekvenčním skákání je jeden bit datové posloupnosti vysílán 

do několika frekvencí. V pomalém frekvenčním skákání je několik bitů datové 

posloupnosti odesláno na jedné frekvenci a následně přeskočí na jinou frekvenci a na této 

frekvenci je opět posláno několik bitů.[6] 

Výhoda systému FHSS je, že jsou odolné proti rušení. Nevýhodou zase, že tyto 

systémy dosahují nízké přenosové rychlosti a značné rušení pro ostatní systémy, které se 

nacházejí v okolí FHSS a pracují ve stejném pásmu. Skákání mezi kmitočty způsobuje 

impulsní rušení. Ukázalo se, že v jedné oblasti lze provozovat maximálně 20 stanic, které 

jsou založeny na FHSS. 

2.5 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

Hlavní výhodou u DSSS je podpora vyšších rychlostí než FHSS. Systém DSSS 

pracuje s přímým rozprostíráním spektra. Přímé spektrum funguje tak, že se vezme jeden 

přenášený datový bit a expanduje do přenosového kódu (chipping code). Tenhle pojem 

znamená, že každý bit je reprezentován obrazcem několika bitů. Vyžaduje se, aby byl 

přenosový kód dlouhý alespoň 10 bitů. Norma 802.11 implementuje 11 bitový přenosový 

kód. Například nula bude reprezentována kódem 11101100011 a jednička 00010011100. 

Přenosové kódy jsou vzájemně inverzní. Díky této skutečnosti má DSSS mimořádnou 

odolnost proti rušení. Pokud se stane, že část přenášené zprávy bude poškozena, opravné 

techniky budou schopny původní sdělení rekonstruovat. 
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2.6 OFDM (Orthogonaly Frequency Division Multiplex) 

OFDM pracuje na principu převodu vstupního vysokorychlostního sériového 

datového toku na řadu pomalejších paralelních datových toků. Ty jsou poté modulovány na 

řadu sub-nosných vln a přenášeny k přijímači. Tam se opačným postupem demodulují 

a převádí na vysokorychlostní sériový signál.[6] 

OFDM se používá pro přenos signálu v ADSL, bezdrátových sítích standardu 

IEEE 802.11a/g, WiMAX a standardech pro digitální televizi DAB a DVB-T.[8] 

2.7 MIMO (Multiple-input multiple-output) 

Technologie MIMO prodlužuje jak dosah, tak propustnost bezdrátových prvků, 

pracujících dle standardu 802.11b a 802.11g. Kombinuje vyšší citlivost samotného 

chipsetu s několikanásobným vysílačem a větším množstvím antén. AP obsahuje celkem 

4 antény a 4 nezávislé RF modulátory. 2 antény jsou integrovány přímo na desce 

samotného zařízení, další 2 jsou pak připojeny standardním způsobem pomocí RSMA 

konektorů. Zařízení pracuje v režimu MIMO i v případě, že připojená klientská zařízení 

tuto technologii nepodporují. Po zahájení komunikace s daným klientem jsou porovnávány 

údaje z jednotlivých přijímačů, dochází k výrazně lepší opravě chyb a zároveň i vysílání 

je směřováno do antén, z kterých je přístup ke klientskému adaptéru optimální. Kombinací 

těchto několika vlastností je možné dosáhnout výrazného (až osminásobného) zvýšení 

dosahu jednotlivých přístupových bodů. Samozřejmě tato technologie je určena především 

pro provoz v rámci budov, nicméně i přístupový bod s připojenými sektorovými anténami 

bude při využití MIMO technologie vykazovat lepší parametry.[5] 
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3 Technické prostředky pro WiFi 

V této kapitole se zaměřím na ovládací software, se kterým konfigurujeme 

a spravujeme přístupové body a směrovače. Dále se podíváme na routery, switche a 

správný výběr přístupového bodu a nakonec na antény. 

3.1 Ovládací software 

Ovládací software se používá pro správu a prvotní nastavení přístupového prvku. 

Máme na výběr z těchto možností: 

1) Klientský software 

2) Správa pomocí webového rozhraní 

3.1.1 Klientský software 

Klientský software je zpracován do takzvaných wizardů. Je to průvodce, který nám 

pomůže s kompletní instalací a nastavení zařízení krok po kroku tak, aby se na nic 

nezapomnělo. 

U klientského softwaru se musí dát pozor na to, jak má být zařízení do sítě 

zapojeno. U některých zařízení nelze správu provádět jinak než připojením počítače 

i přístupového bodu do kabelového Ethernetu na stejný segment, tedy shodně 

nakonfigurovat masku sítě a bránu. Základní nastavení lze málokdy provádět přes 

bezdrátovou síť. Někteří výrobci prodávají přístupové body v továrním nastavení pro 

snadnější konfiguraci přímo po síti WLAN.[4] Tohle má ale nevýhodu v tom, že mnoho 

lidí nechá toto tovární nastavení prakticky beze změny. Tyto přístupové body jsou pak 

velice zranitelné vůči hackerovi, kterému stačí zjistit typ přístupového bodu, to jde lehce 

i po síti a vyzkoušet jeho tovární nastavení, a tak se dostane do naší sítě. 

3.1.2 Webové rozhraní 

V dnešní době je správa přes webové rozhraní nejoblíbenější a nejrozšířenější. Je to 

z toho důvodu, protože webový prohlížeč dnes existuje pro každý operační systém. Je 

dostupný prakticky pro každý systém a navíc není potřeba instalovat speciální ulity. Řešení 

přes webový prohlížeč má i své nevýhody, například je snáze napadnutelný útoky typu 
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DDOS. Tato nevýhoda je řešena tak, že toto rozhraní není přístupné z Internetu, ale pouze 

z vnitřní sítě a to počítači, který je na přístupový bod připojen. 

Upozorňuji, že v žádném případě by se nemělo nechávat tovární nastavení hesla 

a přístupového jména pro správu zařízení. Tímto zamezíte hackerským útokům, dostat 

se do vaší sítě. Pokud se heslo zapomene, lze zařízení resetovat do továrního nastavení a to 

pomocí hardware resetu na krabici zařízení. 

3.2 Přístupový bod (Access point) 

Přístupový bod slouží pro směrování provozu mezi bezdrátovými klienty navzájem 

a mezi klienty a kabelovou sítí, většinou Ethernetem.[4] AP je realizovaný jednoúčelovým 

zařízením. Při výběru přístupového bodu se berou v potaz tyto body: 

1) Výkon – množství najednou připojených uživatelů[4] 

2) Zabezpečení[4] 

3.2.1 Výkon 

Každý přístupový bod nezvládne velké množství najednou připojených klientů. 

Levné přístupové body si poradí najednou jenom s třicítkou uživatelů. Výkonnější AP 

obslouží 60, ale také až 254 uživatelů připojených najednou. Pokud je třeba připojit ještě 

více uživatelů, řeší se to zakoupením více přístupových bodů.[4] 

Všichni klienti, kteří jsou připojeni na jedno AP, nesdílejí rychlostní pásmo 

11 Mbit/s. Kdyby se najednou připojilo 100 klientů na jeden přístupový bod, každý z nich 

by se musel spokojit s rychlostí 100 kbit/s, kterou jim může AP jako jednotlivci přidělit. 

Z tohoto důvodu nepodporují AP více jak 254 klientů.[4] 

3.2.2 Zabezpečení 

Zabezpečení je jeden z nejdůležitějších požadavků, které jsou na přístupový bod 

kladeny. U přístupových bodů se hlavně používá šifrování dat a řízení přístupu 

k přístupovému bodu. 

Základním zabezpečením je zapnutí WEP. WEP je protokol, který pracuje jako 

volitelný doplněk k 802.11b pro řízení přístupu k síti a zabezpečení přenášených dat. 
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WEP měl dosáhnout takového zabezpečení, které by odpovídalo bezpečnosti v tradičních 

LAN sítích, ale tohle očekávání nesplnil. Měl sloužit jak k autentizaci, tak pro ochranu 

přenášených dat šifrováním se stejným tajným klíčem. 

Vlastnosti WEP 

• autentizace – jednostranná (pouze uživatel vůči síti) [3] 

• šifrování – slabé (proudová šifra RC4 s délkou klíče pouze 40 bitů) [3] 

• slabiny – statické klíče, snadno narušitelné, náchylné k řadě útoku [3] 

WEP se nemusí používat pro autentizaci nebo šifrování dat. Lze jej použít jen pro 

šifrování a autentizaci učinit jinými metodami, což je díky slabinám WEP dokonce 

příhodnější. 

WEP využívá symetrický postup šifrování. Pro šifrování a dešifrování pracuje WEP 

se stejným algoritmem i stejným klíčem. Autentizace se v rámci WEP považuje za velice 

slabou, dokonce až nulovou. Uživatelský klíč s délkou 40 bitů pro autentizaci je statický 

a stejný pro všechny uživatele dané sítě. Klient tento klíč používá se svou MAC adresou 

pro autentizaci vůči přístupovému bodu. Autentizace se provádí jednostranně. To znamená, 

že klient se autorizuje vůči přístupovému bodu, přístupový bod vzhledem ke klientovi 

nikoliv.[3] 

Přenášení dat se ve WEP provádí, pomocí šifrování 64 bitovým klíčem. Ten je 

složen z uživatelského klíče a dynamicky se měnícího vektoru IV (Initialization Vector) 

o délce 24 bitů, nebo lépe 128 bitovým klíčem. Sdílený klíč má pak délku 104 bitů, vektor 

24 bitů. IV se odesílá v otevřené formě a mění se zpravidla s každým paketem. Výsledné 

šifrování je jedinečné pro jakýkoliv jednotlivý paket. WEP používá šifrovací algoritmus 

RC4. Je to symetrická proudová šifra. RC4 funguje jako generátor pseudonáhodných čísel. 

Jeho základ je jedinečná kombinace tajného klíče a IV.[3] 

Další metodou pro zabezpečení je WPA. Vznikl v důsledku slabin zabezpečení 

pomocí WEP. Cílem je, aby se nemusel měnit hardware. Stačí aktualizovat firmware 

zařízení, aby se dalo používat WPA zabezpečení. Proto i WPA používá stejný šifrovací 

mechanismus RC4 stejně jako WEP. Přenášená data jsou zašifrována mechanismem RC4 

se 128 bitovým klíčem a 48 bitovým inicializačním vektorem IV. Podstatné vylepšení 

na rozdíl od WEP zabezpečení spočívá v užití TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), 
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což je protokol dynamicky měnící klíče. Spolu s mnohem delším inicializačním vektorem 

tak odolává útokům, jimiž je napadán WEP.[1] 

Řízení přístupu k přístupovému bodu se používá, protože často láká spíše 

než k odposlouchávání hesel, k využívání internetového připojení nepovolenou osobou. 

Tomu se zabraňuje použitím MAC adres. Většina dnes vyráběných přístupových bodů 

podporuje řízený přístup pomocí kontroly MAC adresy klientského adaptéru. 

MAC adresou jsou označována každá WiFi zařízení. Přístupový bod může tedy odmítnout 

nebo naopak povolit připojení určitým MAC adresám. Seznam MAC adres administrátor 

zadává do přístupového bodu ručně.[3] 

3.3 Router 

Router je zařízení, které se stará o směřování informací mezi vnitřní sítí LAN a mezi 

vnější sítí například sítí Internet.[4] 

3.4 Switch 

Switch neboli přepínač, je aktivní síťový prvek, který uskutečňuje filtrování 

a přesměrovávání paketů mezi jednotlivými prvky sítě LAN.[4] 

3.5 Antény 

 Všude, kde se využívá rádiová technika, je anténa klíčovým prvkem. Antény 

zvyšují dosah a pokrytí WiFi sítí. Tyto antény vyzařují modulované rádiové signály 

do prostoru tak, aby je byla schopna přijímat jiná rádiová zařízení. Antény neprovádějí 

zesílení signálu, pouze zaměřují signály generované radiostanicemi.[2] 

3.5.1 Vlastnosti antény 

• Šířka frekvenčního pásma – je to frekvenční pásmo, které je k dispozici pro data. 

Šířka frekvenčního pásma vyzařování se rovněž vztahuje k rychlosti, kterou data 

putují danou cestou.[2] 

• Zisk – popisuje tvar signálu vysílaného anténou. Také popisuje stupeň směrovosti 

antén.[2] Dá se říct, že čím větší je zisk antény, tím vzdálenější signál je anténa 

schopna zachytit. Zisk se měří v dBi. 
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• Vyzařovací diagram – antény různého typu tvoří lišící se diagramy vyzařování 

v prostoru. Kupříkladu směrové antény uskutečňují modulaci signálu lineárně 

ve směru zaměření antény. Všesměrové antény pokrývají kruhový prostor okolo 

antény.[2] 

• Úhel vyzařování – je vyjádřen ve stupních a týká se oblasti, ve které je výkon 

antény maximální.[2] 

• Polarizace – elektromagnetické vlny vysílané anténou putují horizontálně, nebo 

vertikálně. Polarizace antén, jak na jednom konci, tak na druhém konci spojení si 

musí odpovídat, aby došlo co nejmenším ztrátám anténního zisku. Jestliže není 

polarizace stejná, dochází k vytvoření signálového šumu.[2] 

3.5.2 Směrovost antén 

Antény se rozděluji podle toho, do jakých směrů svůj signál distribuují. 

• Všesměrové 

• Sektorové 

• Směrové 

Všesměrová anténa šíří signál do všech stran. Vykrývá úhel 360 stupňů. Využívají 

se tam, kde se požaduje souvislé pokrytí a jsou nejběžněji používanými anténami přímo 

od výrobce k jednotlivým zařízením.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Foto skutečné všesměrové antény [zdroj 9] 
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Sektorová anténa vyzařuje do určitého úhlu. Kupříkladu vykrývá úhel 180 stupňů 

nebo pouze 60 stupňů. Použití se najde tam, kde je třeba pokrýt specifickou oblast a je 

třeba zamezit signálu proniknout mimo tuto oblast. Příkladem může být, instalovaní antény 

se směrovým vyzařováním 90 stupňů na zeď budovy, abychom vykryli roh této budovy.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

Směrová anténa je zvláštní podkapitolou sektorových antén. Jde o směrové 

parabolické antény. Antény vysílají signál pouze do jediného bodu a jsou to nejčastější 

používané antény na delší spoje. Signál se soustředí do jediného bodu a jsou tedy schopné 

signál vysílat na větší vzdálenost.[4] 

 

 

  

Obrázek 2 - Foto skutečné sektorové antény [zdroj 9] 

Obrázek 3 - Foto skutečné směrové antény [zdroj 9] 
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4 Služby poskytovatele připojení 

4.1 Základní informace 

Pro rozbor bezdrátového připojení technologií WiFi, jsem se zaměřil na firmu 

mjanik.net s.r.o., která poskytuje své služby na Hlučínsku. Tato firma začala své působení 

v roce 2004. Na začátku se jednalo pouze o připojení okolních sousedů kolem domu 

majitele firmy ing. Miroslava Janíka. Postupem času se firma začala rozšiřovat po Hlučíně 

a okolí. V této době se používala technologie 2,4 GHz s přenosovou rychlostí kolem 

128 kbit/s. Všechny přenosy se uskutečňovaly vzduchem.  

V současné době firma mjanik.net má kolem 1800 klientů. Pro svoji síť používají 

přenosové pásmo 2,4 a 5 Ghz. V pásmu 5 GHz se používá technologie AirMAx. Tato 

technologie umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až 150 Mbit/s díky využití standardu 

802.11n. Pro páteřní síť se využívají jak optické kabely, tak spoje firmy MIKROTIK 

v pásmu 5 GHz a spoje firmy ALCOMA a to ALCOMA MP90, ALCOMA AL24F, 

ALCOMA AL10D MP155 v bez licenčním pásmu 10 GHz. 

RouterBOARD je deska s několika miniPCI sloty, ethernet porty a RS232 

konektorem, na které je nejčastěji nahrán RouterOS. RouterOS je operační systém 

využívaný právě na RouterBOARDech.  

Dodavatelem konektivity jsou firmy UPC Česká republika a.s., která dodává 

konektivitu 1,2 Gbit/s, České Radiokomunikace a.s. 350 MBit/s a Internet Home 

80 MBit/s. 

4.1.1 ISP Admin 

Pro svou činnost využívá síť mjanik.net program ISP Admin. ISP Admin je 

informační systém, který pokrývá většinu potřeb internetových providerů. Jedná se 

o rozsáhlý systém, který zajišťuje administraci, monitoring koncových klientů včetně 

grafů, FUP, monitoring routerů, hlášení výpadků, plánování činnosti techniků.[10] 
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Systém se skládá z několika základních modul

• administrace a správa uživatel

• administrace a správa 

• administrace a správa modem

• monitoring sítě, hlášení výpadk

• nastavení vlastních služeb (tarify,

• statistiky provozu klient

• fakturace a evidence plateb klient

• informační zprávy, hromadné rozesílání

4.1.2 Pokrytí 

Své služby firma poskytuje

Bobrovníky, Bolatice, Borová, Darkov

Háj, Hlučín, Jilešovice, Kozmice, Krava

Plesná, Šilheřovice, Štěpánkovice, Vrablovec, V

řej Krčal: WiFi technologie pro bezdrátový internet

   

ěkolika základních modulů.[10] 

administrace a správa uživatelů 

administrace a správa routerů 

administrace a správa modemů 

ě, hlášení výpadků 

nastavení vlastních služeb (tarify, informační stránky, smlouvy

statistiky provozu klientů, routerů a zařízení 

fakturace a evidence plateb klientů 

ční zprávy, hromadné rozesílání emailů, zálohy, export uživatel

Své služby firma poskytuje v lokalitách, které jsou pokryty signálem a

Bobrovníky, Bolatice, Borová, Darkovice, Darkovičky, Děhylov, Dolní

ín, Jilešovice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Pet

ovice, Štěpánkovice, Vrablovec, Vřesina u Hlučína a Zábř

Obrázek 4 - Mapa pokrytí 

al: WiFi technologie pro bezdrátový internet 
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ní stránky, smlouvy) 

, zálohy, export uživatelů 

lokalitách, které jsou pokryty signálem a to v těchto: 

ěhylov, Dolní Benešov, Hať, 

ovice, Markvartovice, Petřkovice, 

Zábřeh. 
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4.2 Poskytované služby 

Firma poskytuje jak připojení k Internetu, tak také VoIP (Voiceover Internet 

Protocol). Využívá se pro telefonování pomocí Internetu. VoIP umožní přenos 

digitalizovaného hlasu v těle paketu protokolů TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě. 

V dnešní době firma mjanik.net poskytuje připojení v pásmu 5 GHz, nebo přechod 

ze staršího pásma 2,4 GHz na 5 GHz pásmo. Také se věnuje servisem výpočetní techniky.  

Tabulka 2 - Konektivita v pásmu 2,4 GHz [zdroj 11] 

Rychlost stahování dat [Mbit/s] Rychlost nahrávaní dat [Mbit/s] Popis služby 

2 1 Maximální garantovaná rychlost  

1 0,5 
Optimální rychlost pro tuto 

technologii 
 

Tabulka 3 - Konektivita v pásmu 5 GHz [zdroj 11] 

 

  

Rychlost stahování dat [Mbit/s] Rychlost nahrávaní dat [Mbit/s] Popis služby 

30 10 
Připojení v panelových domech s 

optickým kabelem 

10 5 
Panelový dům nebo na páteřních 

spojích 

10 5 Technologie N-MIMO AirMax 

8 4 
Rychlý internet na technologii 

AirMAx 

6 3 Připojeni na technologii AirMax 

6 3 
Rychlý přístup na www, 

videostream, vhodné pro stahování 

4 2 
Základní rychlost pro toto 

připojení 

2 1 
Výhodný tarif pro www, e-maily, 

komunikátory 
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5 Typový příklad sítě poskytovatele 

 Síť mjanik.net má hlavní centrum v Hlučíně na Cihelní ulici. Zabezpečení sítě 

je uskutečněno pomocí firemního firewallu. Síť má přidělen vlastní rozsah IP adres a je 

nastavena na trychtýřový systém. V tomto systému jeden klient nevidí druhého. V síti 

se využívá takzvaný Load Balancig, ten umožňuje rozložení zátěže na více serverů. 

Routery pracují s protokolem BGP (Border Gateway Procol), který má na starost 

informovat okolí, že se v síti nacházejí IP adresy daného rozsahu.  

5.1 Typ sítě poskytovatele na sídlišti OKD 

 Do této lokality je konektivita přivedena pomocí optického kabelu, který je zaveden 

do deseti patrového panelového domu s adresou ČSA 20. Na tomto optickém kabelu jsou 

připojeni klienti z tohoto panelového domu. Na střeše domu jsou antény, které slouží 

na pokrytí okolních domů a pro páteřový spoj, který vysílá konektivitu do okolních obcí. 

Páteřní spoje využívají protokol Point to Point, který využívá přímé spojení mezi dvěma 

uzly.  

5.1.1 Klient 

U klienta je nainstalována anténa Nano Station M5. Tato anténa v sobě integruje 

sektorovou anténu a WiFi adaptér. Pracuje v pásmu 5 GHz se standardem 802.11a/n, 

využívá technologii AirMax a umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až 150 Mbit/s. Tato 

anténa také využívá časový multiplex TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP 

připojit více než 300 klientů a nízké latence. 
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Obrázek 5 –Ukázka šíření signálu na určitém úseku 

5.2 Páteřní síť 

Páteřní síť se skládá z páteřních spojů. Páteřní spoje se realizují za pomocí optických 

kabelů nebo rádiových spojů. 

Síť mjanik.net má páteřní spoj na ulici Cihelní a na již zmíněné ulici ČSA 20. Jako 

přiklad uvedu páteřní spoj na ulici ČSA 20.  

Od poskytovatele konektivity UPC je přiveden optický kabel do aktivního prvku 

reprezentovaným switchem. Z aktivního prvku je vyveden další optický kabel, na kterém 

je přidělená konektivita a IP adresy pro sít majnik.net. Tento optický kabel je přiveden 

do směrovače a ten je propojen s manager switch (přepínací manažer). Pro tyto zařízení je 

nutné, aby byly napojeny na UPS a to ne jen kvůli výpadku napětí, ale také proti 

kolísavému napětí. Pokud by se stala porucha na optickém kabelu je možnost přepnout 

konektivitu na rádiový páteřní spoj, který je spojen s páteřním spojem na Cihelní ulici. 
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Na obrázku (Obrázek 6) vidíme část páteřní sítě na ulici ČSA 20. K této části 

je přiveden optický kabel s konektivitou. Pokud by na optickém kabelu vznikla porucha je 

možno přepnout z optického kabelu na záložní radiový páteřní spoj, který je spojen 

s dalším páteřním spojem na ulici Cihelní. Tento spoj je na obrázku vyznačen modře. 

Na obrázku najdeme vysílací body označené zelenou barvou, které pokrývají pomocí 

sektorových antén vytýčenou oblast. Antény jsou na obrázku zobrazeny červeně. Vysílací 

body také, posílají konektivitu do okolních obcí. Tyto vysílací body používají mezi sebou 

Point to Point Bridge. Point to Point Bridge slouží pro propojení dvou míst, kde je třeba 

poslat konektivitu. Zařízení musí používat stejný kanál a stejný identifikátor sítě (SSID). 

Pokud by vysílací bod pro posílání konektivity do další obce například směr 

na Darkovičky byl přetížen, což by se projevilo latencí u klientů, je třeba tento bod 

vyměnit. Jestliže koncový spoj pracuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz, je třeba tento spoj 

vyměnit buď za silnější 10 GHz spoj, nebo jeli možnost tak natáhnout optický kabel a to by 

bylo úplné řešení přetíženého vysílacího bodu. Na koncových bodech, označených černou 

barvou, jsou zapojeny sektorové antény, na které se připojují klienti. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

Hať 2 Darkovice 

Darkovičky 

Obrázek 6 - Páteřní spoj ČSA 20 
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Na vysílacím bodě ČSA 20 je na sektorových anténách napojeno 70 uživatelů. 

Celkově na této části sítě je připojeno 500 klientů, kteří se nacházejí v okolních obcích. 

Proto je optický kabel jištěn ještě náhradním páteřním spojem. Výpadek toho to spoje by 

postihlo velkou část klientů. 

 

 
Obrázek 7 - Denní vytíženost spoje na adrese ČSA 20 

5.3 Koncový bod 

Koncový bod se skládá z routru Mikrotik RB433, z karty CM9, která se zasouvá 

do miniPCI slotu routru, počítače, jehož konfigurace je základní deska Supermicro, 

procesor Intel Xeon a SSD disk. Dále se v koncovém bodě nachází Manager Switch a to 

značky TP Link a Linksys. Manager switch je switch s webovým přístupem nebo přes 

telnet. Přes Maneger Switch je možno nastavit jednotlivé porty, vytvářet VLAN porty a tak 

dále. Jednoduše řečeno dokážeme tento switch řídit na dálku. Dále je koncový bod opatřen 

UPS 600VA, a anténou GigaSektor Duo HV. Anténa je napojena na jednotku od Ubiquiti 

Rocket M5. 

5.3.1 Mikrotik RB433 

RouterBOARD RB433 je kompaktní řešení pro rozlehlé sítě se schopností propojit 

jednotlivé uživatelé různými způsoby, jak pomocí LAN, tak také bezdrátově pomocí 

miniPCI karet.    
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5.3.2 Karta CM9 

Karta CM9 se zasouvá do miniPCI routeru a přidává routeru bezdrátové vlastnosti. 

Karta podpruje standardy 802.11a/b/g a tak zaručuje maximální přenosovou rychlost 

54 Mbit/s v závislosti na kvalitě signálu. 

5.3.3 UBIQUITI:  Rocket M5 AirMAX MIMO 

Rocket M5 je venkovní zařízení pro pásmo 5 GHz. Zařízení se připevní a připojí 

k anténě. Zařízení umožní komunikaci reálnou rychlostí až 150 Mbit/s. S pomocí toho to 

zařízení můžeme vytvořit jak páteřní spoje, tak přístupové body. 
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6 Zhodnocení řešení konkrétního poskytovatele 

 Aby bylo možno zhodnotit řešení poskytovatele sítě mjanik.net je třeba zjistit, zda 

neexistuje zařízení, které by zlepšily provoz sítě. K zjištění optimálního řešení nám může 

pomoci metoda ze systémové analýzy. Tato metoda se nazývá multikriteriální analýza. 

Multikriteriální analýza se uplatňuje všude tam, kde je třeba volit z více variant podle 

několika kritérií. Metoda nám pomůže vybrat nejvhodnější řešení. Při určení dominantních 

prvků je důležité, aby byly všechny kritéria maximalizační. To znamená že maximalizační 

kritérium je pro nás dobré. V případě, že kritérium je minimalizační, jinak řečeno čím 

méně tím lépe, je potřeba toto kritérium přepočítat. 

 V této části se budu snažit naleznout optimálnější zařízení pro chod sítě. Zaměřím 

se na koncové body a to na router a na kartu pro bezdrátový přenos. Potom se zaměřím na 

klientské zařízení. Při každé analýze porovnám stávající zařízení, které se momentálně 

v síti používá, se zařízeními, které se na trhu vyskytují a mají podobné vlastnosti jako 

stávající zařízení.  

6.1 Multikriteriální analýza routeru 

Při výběru routerů, jsem se soustředil na jejich cenu, aby byla přiměřená k současné 

ceně používaného routeru, ale také na rychlost procesoru a velikost RAM paměti. Tyto 

hodnoty jsou důležité pro propustnost. Kdyby byla nízká propustnost tak by se v zatížení 

objevily latence. Latence by měly za následek zvětšení pingu, které jsou hlavně nevhodné 

pro hráče online her. Do kritérií zahrnu také počet LAN portu a jejich rychlost. Vybrané 

routery porovnám se současným routerem, který se využívá v síti. Routery budu vybírat 

pouze od značky Mikrotik, neboť hlavně tyto routery se používají pro profesionální 

využití. 

Současné používané zařízení je Mikrotik RB433. Zařízení je zvýrazněno modře. 

V následující tabulce (Tabulka 4) jsou uvedeny vybrané routery.  
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Tabulka 4 - Konfigurace vybraných routerů 

V tabulce (Tabulka 4) jsou všechny kritéria maximalizační kromě ceny, která je 

minimalizační. Proto musíme tabulku přepočítat. 

V přepočítané tabulce (Tabulka 5) se nám změnila cena na úsporu z ceny, neboť 

chceme z ceny ušetřit co nejvíce, tak že toto kritérium je nyní maximalizační a je splněna 

podmínka, že všechna kritéria musí být maximalizační. V tabulce vidíme, že obsahuje 

různé škály velikosti, kvůli tomu musíme tabulku normalizovat (Tabulka 6). 

Tabulka 5 – Kriteriální matice routerů 

Název 
zařízení 

Frekvence 
procesoru 

[MHz] 
RAM [MB] 

počet LAN 
portů 

Max. 
Rychlost 

LAN portů 
[Mbit/s] 

miniPCI 
sloty 

Úspora 
z ceny [KČ] 

MIKROTIK:  
RB433 

300 64 3 100 3 893  

MIKROTIK:  
RB433AH 

680 128 3 100 3 -  

MIKROTIK:  
RB411 

300 32 1 100 1 1 846  

MIKROTIK:  
RB411AH  

680 64 1 100 1 893  

MIKROTIK:
  RB493 

300 64 9 100 3 348  

MIKROTIK:  
RB411U 

300 32 1 100 1 1 280  

 

  

Název 
zařízení 

Frekvence 
procesoru 

[MHz] 
RAM [MB] 

počet LAN 
portů 

Max. 
Rychlost 

LAN portů 
[Mbit/s] 

miniPCI 
sloty 

Cena 
[KČ] 

MIKROTIK:  
RB433 

300 64 3 100 3 1 911  

MIKROTIK:  
RB433AH 

680 128 3 100 3 2 804  

MIKROTIK:  
RB411 

300 32 1 100 1 958  

MIKROTIK:  
RB411AH  

680 64 1 100 1 1 911  

MIKROTIK:
  RB493 

300 64 9 100 3 2 456  

MIKROTIK:  
RB411U 

300 32 1 100 1 1 524  
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Tabulka 6 - Normovaná matice routerů 

Název 
zařízení 

Frekvence 
procesoru 

[MHz] 
RAM [MB] 

počet LAN 
portů 

Max. 
Rychlost 

LAN portů 
[Mbit/s] 

miniPCI 
sloty 

Úspora z 
ceny 

MIKROTIK:  
RB433 

0,44 0,5 0,33 1 1,00 0,48 

MIKROTIK:  
RB433AH 

1,00 1 0,33 1 1,00 0,00 

MIKROTIK:  
RB411 

0,44 0,25 0,11 1 0,33 1,00 

MIKROTIK:  
RB411AH 

1,00 0,5 0,11 1 0,33 0,48 

MIKROTIK:
  RB493 

0,44 0,5 1,00 1 1,00 0,19 

MIKROTIK:  
RB411U 

0,44 0,25 0,11 1 0,33 0,69 

Graf (Obrázek 8) vychází z normalizované matice (Tabulka 6). Na jednotlivých 

osách grafu jsou kritéria. Počet os se řídí počtem kritérií. Čím větší plochu v grafu zařízení 

má, tím je pro nás zařízení podle daných kritérií lepší. 

 
Obrázek 8 – Graf vybraných routerů 
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 Nyní ke kritériím, která se nacházejí v tabulce, musíme přidat míru důležitosti 

takzvaně nějakou váhu. Abych určil důležitost kritérií, použiji bodovací metodu. 

U bodovací metody je třeba si předem stanovit rozmezí stupnice. Stupnice může mít 

různou jemnost. Zavedl jsem stupnici od jedné do desíti. Jednička znamená nejmenší 

důležitost naopak desítka má důležitost největší. 

 Jako první je třeba rozdělit body kritériím. Tyto body rozdělil pan ing. Janík (E1) a 

členové isp fóra.1 

Tabulka (Tabulka 7) nám ukazuje ohodnocení kritérií bodovací metodou. Poslední 

řádek suma nám ukazuje, kolik celkem bylo uděleno bodů. Tato hodnota je důležitá pro 

výpočet váhy. 

Tabulka 7 - Expertní matice routerů (metoda bodovací) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 

Frekvence procesoru[MHz] 10 10 9 8 

RAM [MB] 5 6 5 4 

počet LAN portů 5 5 4 4 

Max. Rychlost LAN portů [Mbit/s] 10 9 10 10 

miniPCI sloty 4 5 5 3 

Úspora z ceny 9 10 9 10 

Suma 43 45 42 39 

Jednotlivé váhy kritérií v tabulce (Tabulka 8) vznikly tak, že se jednotlivé body 

přidělené určitému kritériu podělily celkovou sumou bodů získaných od experta. Tyto váhy 

se sečtou, a nakonec podělí celkovým počtem expertů, v tomto případě čtyřma. Nakonec 

nám vznikne konečná váha, kterou promítneme do normované matice. 

Řádek kontrola slouží pro kontrolu výsledků. U každého experta musí být součet 

sloupce roven jedné. U sumy potom v řádku kontrola počet expertů tedy čtyři a u konečné 

váhy opět jedna. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ispforum [online]. [cit. 2012-04-19]. Dostupné z: http://ispforum.cz/ 
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Z tabulky (Tabulka 8) vyplynulo, že největší míru důležitosti má maximální rychlost 

LAN portů. 

Tabulka 8 - Výpočet váhy (routery) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 Suma Váha 

Frekvence procesoru[MHz] 0,233 0,222 0,214 0,205 0,874 0,219 

RAM [MB] 0,116 0,133 0,119 0,103 0,471 0,118 

počet LAN portů 0,116 0,111 0,095 0,103 0,425 0,106 

Max. Rychlost LAN portů [Mbit/s] 0,233 0,200 0,238 0,256 0,927 0,232 

miniPCI sloty 0,093 0,111 0,119 0,077 0,400 0,100 

Úspora z ceny 0,209 0,222 0,214 0,256 0,902 0,226 

Kontrola 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 

Nyní můžeme vybrat z tabulky (Tabulka 9) pro nás ideální zařízení. Ideální zařízení 

poznáme tak, že ve sloupci s kritériem najdeme maximální hodnotu. Pro přehlednost 

maximální hodnoty jsou zvýrazněné tučným písmem. Zařízení s největším počtem 

maximálních hodnot je náš hledaný ideál a to MIKROTIK RB433AH. 

Tabulka 9 - Matice normovaná s promítnutými vahami (routery) 

Název zařízení 
Frekvence 
procesoru 

[MHz] 
RAM [MB] 

počet LAN 
portů 

Max. 
Rychlost 

LAN portů 
[Mbit/s] 

miniPCI 
sloty 

Úspora z 
ceny 

MIKROTIK:  
RB433 

0,097 0,059 0,035 0,232 0,100 0,109 

MIKROTIK:  
RB433AH 0,219 0,118 0,035 0,232 0,100 0,000 

MIKROTIK:  
RB411 

0,097 0,029 0,012 0,232 0,033 0,226 

MIKROTIK:  
RB411AH 0,219 0,059 0,012 0,232 0,033 0,109 

MIKROTIK:  
RB493 

0,097 0,059 0,106 0,232 0,100 0,043 

MIKROTIK:  
RB411U 

0,097 0,029 0,012 0,232 0,033 0,156 

 

6.2 Multikriteriální analýza bezdrátových karet 

Bezdrátová karta, která se zasune do miniPCI routeru, přidává routeru bezdrátové 

vlastnosti. 

Při výběru karet jsem se zaměřoval jak na cenu karty, tak na její podporovanou 

přenosovou rychlost, na maximální výstupní výkon, na normy se kterými karta dokáže 

pracovat a nakonec jaké možnosti šifrování nabízí. 
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U šifrování jsem si vytvořil vlastní stupnici (Tabulka 10), která má rozsah od jedné 

tedy nejhorší šifrování do třech a to znamená nejlepší šifrování z testovacích karet. 

Tabulka 10 - Stupnice šifrování karet 

1 WEP 64/128, WPA, 802.1X 

2 WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X 

3 WEP 64/128/152, WPA, WPA2, 802.1X 

 

Současná používaná bezdrátová karta v síti je CM9. V tabulce je první v pořadí a je 

zvýrazněna modrou barvou. V následující tabulce (Tabulka 11) se nacházejí vybrané 

bezdrátové karty. 

Tabulka 11 – Konfigurace bezdrátových karet 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost [Mbit/s] 
Max. výstupní 

výkon [dBi] 
Šifrování Cena [KČ] 

WNC:  CM9 54 18 
WEP 64/128, 
WPA, 802.1X 

592  

MIKROTIK:  
R52 

54 19 
WEP 64/128, 
WPA, WPA2, 

802.1X 
524  

MIKROTIK:  
R52n 

300 23 
WEP 64/128, 
WPA, WPA2, 

802.1X 
687  

COMPEX:  
WLM200NX 

300 23 
WEP 64/128, 
WPA, WPA2, 

802.1X 
518  

MIKROTIK:  
R52H 

54 25 
WEP 64/128/152, 

WPA, WPA2, 
802.1X 

932  

V této tabulce (Tabulka 11) je přenosová rychlost a maximální výstupní výkon 

maximalizační kritérium. Šifrování musíme převést podle vytvořené stupnice. Kritérium 

cena je minimalizační, musíme jí teda přepočítat.                                                                             

V tabulce (Tabulka 12) jsem zaměnil názvy šifrování a názvy norem za čísla 

odpovídající vytvořené stupnici. Dále se změnilo kritérium cena na úsporu z ceny. Opět se 

v tabulce vyskytuje různá škála čísel, je jí teda třeba normalizovat. 
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Tabulka 12 - Kriteriální matice bezdrátových karet 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost [Mbit/s] 
Max. výstupní 

výkon [dBi] 
Šifrování Úspora z ceny [KČ] 

WNC:  CM9 54 18 1 340 

MIKROTIK:  R52 54 19 2 408 

MIKROTIK:  R52n 300 23 2 245 

COMPEX:  
WLM200NX 

300 23 2 414 

MIKROTIK:  R52H 54 25 3 - 

Tabulka 13 - Normalizovaná matice bezdrátových karet 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost [Mbit/s] 
Max. výstupní 

výkon [dBi] 
Šifrování Úspora z ceny [KČ] 

WNC:  CM9 0,18 0,72 0,33 0,82 

MIKROTIK:  R52 0,18 0,76 0,67 0,99 

MIKROTIK:  R52n 1 0,92 0,67 0,59 

COMPEX:  
WLM200NX 

1 0,92 0,67 1,00 

MIKROTIK:  R52H 0,18 1 1,00 0,00 

Z této tabulky (Tabulka 13) vychází graf bezdrátových norem (Obrázek 9).  

 
Obrázek 9 – Graf vybraných bezdrátových karet 

Z grafu lze vyčíst, že největší plochu má COMPEX WLM200NX.    
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Nyní přikročíme opět k expertní matici. Na začátku opět obodujeme jednotlivá 

kriteria nacházející se u bezdrátových karet. 

Tabulka 14 - Expertní matice (bezdrátové karty) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 

Přenosová rychlost 
[Mbit/s] 

10 10 10 9 

Max. výstupní výkon [dBi] 8 9 7 8 

Šifrování 9 8 10 9 

Úspora z ceny 10 10 9 9 

Suma 37 37 36 35 

Při výpočtech v tabulce (Tabulka 15) vyšlo, že největší míra důležitosti náleží 

přenosové rychlosti. Jako další vypočteme normovanou matici s promítnutými vahami. 

Tabulka 15 - Výpočet váhy (bezdrátové karty) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 Suma Váha 

Přenosová rychlost 
[Mbit/s] 

0,270 0,270 0,278 0,257 1,075 0,269 

Max. výstupní výkon 
[dBi] 

0,216 0,243 0,194 0,229 0,882 0,221 

Šifrování 0,243 0,216 0,278 0,257 0,994 0,249 

Úspora z ceny 0,270 0,270 0,250 0,257 1,048 0,262 

Kontrola 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 

V matici (Tabulka 16) nám jako ideál vyšly dvě bezdrátové karty a to COMPEX 

WLM200NX a MIKROTIK R52H 

Tabulka 16 - Matice normovaná s promítnutými vahami (bezdrátové karty) 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost [Mbit/s] 
Max. výstupní 

výkon [dBi] 
Šifrování Úspora z ceny 

WNC:  CM9 0,048 0,159 0,083 0,215 

MIKROTIK:  
R52 

0,048 0,168 0,166 0,258 

MIKROTIK:  
R52n 0,269 0,203 0,166 0,155 

COMPEX:  
WLM200NX 0,269 0,203 0,166 0,262 

MIKROTIK:  
R52H 

0,048 0,221 0,249 0,000 
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6.3 Multikriteriální analýza klientských zařízení  

Klientské zařízení je nainstalováno u zákazníka, který si objedná internetové 

připojení. Zařízení je většinou nainstalované na stožár, který se nachází na střeše domu. 

Pokud není možno připevnit zařízení na střechu, použije se konzole na připevnění ke zdi. 

Nakonec je zařízení nasměrováno na vysílací anténu. Indikace síly signálu je zobrazena 

většinou LED diodami. 

U klientských jednotek jsem se zaměřil na tyto kritéria a to na přenosovou rychlost, 

maximální výstupní výkon, zisk, šifrování a nakonec na cenu. Všechny vybrané klientské 

jednotky pracují na frekvenci 5 GHz a jsou pro venkovní použití. 

U šifrování jsem vytvořil stupnici (Tabulka 17), která je od jedné nejhorší šifrování, 

do čtyř nejlepší možné šifrování.  

Tabulka 17 - Stupnice šifrování klientských zařízení 

1 WPA, WPA2 

2 WEP, WPA, WPA2 

3 WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1X 

4 WEP 64/128/152, WPA, WPA2, 802.1X 

Tabulka 18 – Konfigurace klientských zařízení 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost 
[Mbit/s] 

Max. 
výstupní 

výkon [dBi] 

Zisk 
[dBi] 

Šifrování 
Cena 
[Kč] 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

300 27 16 WPA, WPA2 1757 

MIKROTIK:  
RouterBoard 
SEXTANT 

300 26 18 
WEP 64/128/152, WPA, 

WPA2, 802.1X 
2150 

MIKROTIK:  
GentleUnit 711N 

150 23 19 
WEP 64/128, WPA, 

WPA2, 802.1X 
1878 

UBIQUITI:  
EapStation 

54 22 18 
WEP 64/128, WPA, 

WPA2, 802.1X 
1581 

MIKROTIK:  
RouterBoard SXT 

300 26 16 
WEP 64/128/152, WPA, 

WPA2, 802.1X 
1678 

MIKROTIK:  
EapBoard 

150 23 18 
WEP 64/128/152, WPA, 

WPA2, 802.1X 
1687 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

Loco 
300 23 13 WEP, WPA, WPA2 1446 
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 V tabulce (Tabulka 18) nalezneme maximalizační kritéria a to přenosovou rychlost, 

maximální výstupní výkon a zisk. Šifrování musíme převést podle dané stupnice (Tabulka 

17). Nakonec musíme opět přepočítat cenu s minimalizačního kritéria na maximalizační. 

 V tabulce (Tabulka 19) se za dané šifrování dosadilo číslo z tabulky a cena se nám 

změnila na úsporu z ceny. Tabulku nyní normalizujeme. 

Tabulka 19 - Kriteriální matice klientských zařízení 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost 
[Mbit/s] 

Max. 
výstupní 

výkon [dBi] 
Zisk [dBi] Šifrování 

Úspora z 
ceny [Kč] 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

300 27 16 1 393 

MIKROTIK:  
RouterBoard 
SEXTANT 

300 26 18 3 0 

MIKROTIK:  
GentleUnit 711N 

150 23 19 2 272 

UBIQUITI:  
EapStation 

54 22 18 2 569 

MIKROTIK:  
RouterBoard SXT 

300 26 16 3 472 

MIKROTIK:  
EapBoard 

150 23 18 3 463 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

Loco 
300 23 13 2 1446 

Tabulka 20 - Normalizovaná matice klientských zařízení 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost 
[Mbit/s] 

Max. 
výstupní 

výkon [dBi] 
Zisk [dBi] Šifrování 

Úspora z 
ceny [Kč] 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

1 1 0,84 0,33 0,56 

MIKROTIK:  
RouterBoard 
SEXTANT 

1 0,96 0,95 1,00 0,00 

MIKROTIK:  
GentleUnit 711N 

0,5 0,85 1,00 0,67 0,39 

UBIQUITI:  
EapStation 

0,18 0,81 0,95 0,67 0,81 

MIKROTIK:  
RouterBoard SXT 

1 0,96 0,84 1,00 0,67 

MIKROTIK: 
EapBoard 

0,5 0,85 0,95 1,00 0,66 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

Loco 
1 

0,85 
 

0,65 0,5 1,00 

 Z  tabulky (Tabulka 20) nyní můžeme vytvořit graf (Obrázek 10). 
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Obrázek 10 – Graf vybraných klientských zařízení 

Opět zavedeme expertní matici s metodou bodovací, pro zjištění kritéria, které má 

největší míru důležitosti. Body opět udělil pan ing. Janík a členové isp fóra. 

Tabulka 21 - Expertní matice (Klientské zařízení) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 

Přenosová rychlost [Mbit/s] 9 9 9 9 

Max. výstupní výkon [dBi] 8 9 7 8 

Zisk [dBi] 8 9 9 8 

Šifrování 6 8 9 7 

Úspora z ceny [Kč] 9 10 10 9 

Suma 40 45 44 41 
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Tabulka 22 - Výpočitaná váha (Klientské zařízení) 

Kritérium E1 E2 E3 E4 Suma Váha 

Přenosová rychlost 
[Mbit/s] 

0,225 0,200 0,205 0,220 0,849 0,212 

Max. výstupní výkon 
[dBi] 

0,200 0,200 0,159 0,195 0,754 0,189 

Zisk [dBi] 0,200 0,200 0,205 0,195 0,800 0,200 

Šifrování 0,150 0,178 0,205 0,171 0,703 0,176 

Úspora z ceny [Kč] 0,225 0,222 0,227 0,220 0,894 0,224 

Kontrola 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 1,000 

V následující tabulce (Tabulka 23) nám vzniklo hned několik ideálů. A to současně 

používané zařízení UBIQUITI NanoStation M5, dále MIKROTIK RouterBoard 

SEXTANT, MIKROTIK RouterBoard SXT, UBIQUITI NanoStation M5 Loco. 

Tabulka 23 – Matice normovaná s promítnutými vahami (Klientské zařízení) 

Název zařízení 
Přenosová 

rychlost 
[Mbit/s] 

Max. 
výstupní 

výkon [dBi] 
Zisk [dBi] Šifrování 

Úspora z 
ceny [Kč] 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 0,212 0,189 0,168 0,044 0,125 

MIKROTIK:  
RouterBoard 
SEXTANT 

0,212 0,182 0,189 0,176 0,000 

MIKROTIK:  
GentleUnit 711N 

0,106 0,161 0,200 0,132 0,087 

UBIQUITI:  
EapStation 

0,038 0,154 0,189 0,132 0,181 

MIKROTIK:  
RouterBoard SXT 0,212 0,182 0,168 0,176 0,150 

MIKROTIK:  
EapBoard 

0,106 0,161 0,189 0,176 0,147 

UBIQUITI:  
NanoStation M5 

Loco 
0,212 0,161 0,137 0,088 0,224 

6.4 Závěrečné zhodnocení  

V bakalářské práci jsem se zabýval tématem WiFi technologie pro bezdrátový 

internet. Téma WiFi technologie je velice rozsáhlá a náročná. Tato práce svým obsahem 

ukázala základní parametry zařízení, která se u WiFi sítí využívají a objasnila nejbližší 

pojmy, se kterými se v této oblasti můžeme setkat. 
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Ve druhém bodu práce byly představeny a popsány standardy, které se 

v bezdrátových sítích používají. Vybral jsem ty standardy, které se u zařízení 

pro bezdrátovou síť uvádějí. Existují také doplňkové standardy, které doplňují jak funkce, 

tak vylepšují bezpečnost bezdrátových sítí. V tomto bodě jsem dále pokračoval v popisu 

funkce a typech rozprostřeného spektra. V dnešní době se už začíná čím dál tím více 

využívat rozprostřené spektrum MIMO a to proto, že dosahuje větší propustnosti dat. 

MIMO také zvyšuje signálový zisk, tím se zvýší také dosah, na kterém lze připojit klienty. 

Ve třetím bodě jsem teoreticky popsal zařízení, které se pro provoz bezdrátové sítě 

používají. Popsal jsem jejich vlastnosti a typy, se kterými se můžeme v oblasti 

WiFi technologie potkat. 

6.4.1 Závěrečně zhodnocení  konkrétního poskytovatele 

Pro zhodnocení sítě mjanik.net, která využívá WiFi technologii ke své činnosti, 

jsem využil multikriteriální analýzu. Pomocí této analýzy jsem se snažil nalézt lepší 

technické zařízení než doposud síť mjanik.net využívala. Snažil jsem se nalézt taková 

zařízení, která by cenově seděla současným zařízením nasazené v síti, ale zároveň by byly 

tyto zařízení výkonnější. 

Jako první jsem se zaměřil na routery. U routerů jsem se zajímal o frekvenci 

procesoru, na velikosti RAM paměti, počtu LAN portů, maximální rychlost LAN portů, 

počet miniPCI slotů a nakonec na cenu. Při vytvoření kriteriální matice a následném 

převedení kriteriální matice na normovanou matici, jsem mohl vytvořit paprskový graf. 

Z grafu nebylo příliš patrné, který router by byl ideální. Proto se zavedla expertní matice. 

V této matici se každému kritérium udělily body. Tyto body udělil pan ing. Janík a členové 

ISP fóra. Z této matice se vypočítala váha, tedy míra důležitosti pro kritéria. Nejvyšší 

vypočítaná váha se ukázala u maximální rychlosti LAN portů, ale díky tomu, že všechny 

routery měly stejnou maximální rychlost a to 100 MBit/s se největší důležitost přesunula 

k ceně. Po vypočítání normované matice s promítnutými váhami se jako ideální zařízení 

stal MIKROTIK RB433AH. Nesmíme ale zapomenout, že tento router je také ze všech 

nejdražší a největší důležitost je nyní kladena na úsporu. Nejúspornější zařízení 

je MIKROTIK RB411, ale toto zařízení má pouze jeden miniPCI slot, a kdyby nastala 

situace, že by byla potřeba připojit další anténu k účelu poslání konektivity na další místo, 

nebo přidat další sektor k ozáření oblasti signálem, nebyla by možnost připojit další 
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bezdrátovou kartu, ke které by se další anténa mohla připojit. Tento problém je i u routeru 

MIKROTIK RB411AH a MIKROTIK RB411U. Nakonec zbývá současně používaný 

router MIKROTIK RB433 a MIKROTIK RB493. Tyto dva routery mají velice podobné 

vlastnosti, dokonce MIKROTIK RB493 je lepší v počtu LAN portů, ale úsporu z ceny má 

vyšší router MIKROTIK RB433. MIKROTIK RB433 nemá ani nejrychlejší procesor, ani 

největší RAM paměť, dokonce ani největší počet LAN portů, ale poměr k výkonu k ceně je 

nejlepší. MIKROTIK RB433 obsahuje tři miniPCI sloty, takže, kdyby bylo třeba rozšířit 

signál na další území, tak nevznikne žádný problém. Pro to bych ponechal router 

MIKROTIK RB433 dále v síti. Tam, kde by bylo předem jasné, že nebude třeba více 

rozšiřovat signál, navrhl bych použít router MIKROTIK RB411AH a to kvůli stejné ceně 

jako MIKROTIK RB433 a hlavně díky rychlejšímu procesoru, takže by tento router snesl 

i větší zatížení. 

V další multikriteriální analýze jsem se zabýval bezdrátovými kartami. U karet jsem 

se zaměřil na přenosovou rychlost, maximální výstupní výkon, na šifrování a standard, 

který podporují a na cenu. Po vytvoření kriteriální matice, kde bylo třeba zaměnit 

podporované šifrování a podporovaný standard, za čísla z vytvořených stupnic, 

se vypočítala normalizovaná matice. Z grafu, který vycházel z normované matice, bylo již 

poznat, že karta COMPEX WLM200NX zabírala největší plochu. Největší míra důležitosti 

u bezdrátových karet je přenosová rychlost.  Při promítnutí vah ke kritériím do normované 

matice se ukázalo, že používaná karta WNC CM9 v tomto porovnání úplně propadla. 

Nejvíce ideálů dosáhly karty COMPEX WLM200NX a MIKROTIK R52H. Jelikož 

největší míru důležitosti má cena a karta COMPEX WLM200NX v úspoře z ceny dosáhla 

ideálu, volil bych teda do dalších vznikajících vysílacích bodů tuto kartu. Tato karta má 

oproti používané kartě v síti lepší všechny zmíněná kritéria. 

V následující analýze jsem se věnoval klientským jednotkám. Tyto jednotky jsou 

nainstalovány přímo u klienta, který si u sítě mjanik.net objedná připojení. U klientských 

jednotek jsem se věnoval kritériím a to přenosové rychlosti, maximálnímu výstupnímu 

výkonu, zisku, šifrování a nakonec ceně. Při výpočtu normované matice a zobrazení grafu, 

nebylo předem jasné, která klientská jednotka bude ideální. Opět se tedy použila matice 

expertů a byly přiděleny body daným kritériím. Největší mírou důležitosti se u klientských 

jednotek ukázala cena. Po promítnutí míry důležitosti do již vypočítané normované matice 

se ukázalo, že ideálních zařízení je více a to celkem čtyři. Jsou to jednotky 
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UBIQUITI NanoStation M5, která je nyní používaná v síti, dále MIKROTIK RouterBoard 

SEXTANT, MIKROTIK RouterBoard SXT a UBIQUITI NanoStation M5 Loco. Nynější 

používaná jednotka má hlavní slabinu oproti ostatním jednotkám v zabezpečení, ale má 

stejnou přenosovou rychlost a maximální výstupní výkon má nejlepší. Ostatní tři jednotky 

používají stejné typy šifrování. UBIQUITI NanoStation M5 sice disponuje nejhorším 

šifrováním s porovnávaných jednotek, ale šifrování za pomocí WPA nebo WPA2 

je dostačující. Kdyby se útočník snažil připojit na daný vysílací bod, toto snažení by se 

ukázalo i na grafu vytížení v programu ISP admin. Pokud odstraníme kritérium šifrovaní, 

tak se nám z ideálu odstraní jednotky MIKROTIK RouterBoard SEXTANT a MIKROTIK 

RouterBoard SXT. MIKROTIK RouterBoard SXT s přímým porovnáním docela hodně 

konkuruje používané jednotce UBIQUITI NanoStation M5, dokonce je lepší ve zmíněném 

šifrování a dokonce má lepší cenu, ale jeho hlavní nevýhoda po zjišťování informací je, 

že má velice špatnou konstrukci. Procesor jednotky je velice blízko otvoru, odkud 

se připojuje kabel. Tento otvor má velice špatné utěsnění a po větší nepřízni počasí se do 

této jednotky přes zmíněný otvor dostane voda, která se velice lehce dostane k procesoru a 

jednotka se tím poškodí. Proto bych tuto jednotku nedoporučil. Nakonec zbyla jednotka 

UBIQUITI NanoStation M5 Loco. Tato jednotka má nejlepší úsporu z ceny. 

Toto kritérium má největší míru důležitosti, ale má menší výstupní výkon a i zisk je menší 

než u UBIQUITI NanoStation M5. Tato jednotka je vlastně zmenšená jednotka UBIQUITI 

NanoStation M5. Proto bych navrhnul pro nové klienty, kteří se nacházejí v blízké 

vzdálenosti do 1,5 kilometru od vysílacího bodu, použít jednotku UBIQUITI NanoStation 

M5 Loco. Pro delší vzdálenost bych ponechal současné používané zařízení UBIQUITI 

NanoStation M5. 

U antén jsem neprováděl multikriteriální analýzu, neboť u antén je důležité, na co se 

budou používat. U antén se většinou udává její zisk. Čím má daná anténa větší zisk, 

tím lépe dovede přijmout vzdálenější signál. Sektorové antény slouží pro pokrytí určitého 

místa signálem. Síť mjanik.net používá na vysílacím bodě, pro určitou oblast, anténu 

GigaSektor Duo. Tato anténa má zisk 17 dBi a vyzařovací úhel je 120 stupňů.  V cenové 

relaci, ve které se tato anténa nachází, jsem výhodnější anténu nenašel, buď byly o něco 

dražší, nebo měly menší zisk či vyzařovací úhel. 

U páteřních spojů v bezlicenčním pásmu 10 GHz jsem multikriterální analýzu 

neprováděl, protože síť využívá odlišné spoje a to ALCOMA MP90, ALCOMA AL24F, 
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ALCOMA AL10D MP155. U těchto spojů je třeba si uvědomit, že jejich pořizovací ceny 

se pohybují v desetitisících, nebo také statisících korun. Například uvedu spoj ALCOMA 

AL10D MP155, který se prodává za cenu 167 873 Kč. Tento spoj má propustnost 

155 Mbit/s. Jeho levnější konkurent může být stejný model ALCOMA AL10D MP155, ale 

s propustností 100 Mbit/s s cenou 131 847 Kč. Je jasné, že tento model je levnější, ale 

neposkytne takovou propustnost jako model s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s. V tomto 

by mohl nastat problém v dalším rozšiřování sítě, kde by již propustnost 100 Mbit/s 

nemusela stačit. 

Řešení poskytovatele hodnotím velice dobře. V rozhodování za pomocí 

multikriteriální analýzy vyšlo, že používaný router i klientská zařízení jsou vhodná 

k použití v této síti, a to díky poměru výkon k ceně, konstrukci a lepších zkušenostech 

s použitím těchto zařízení. Jediné zařízení a to bezdrátová karta WNC CM9 není příliš 

vhodná. Lepší parametry má vybraná karta COMPEX WLM200NX.  

6.4.2 Klady a zápory WiFi technologie 

Zápory 

WiFi technologie využívá pro svou funkci rádiové signály. To má za následek, 

vyrovnat se s těmito potížemi, a to rušením jinými zařízeními ve stejném frekvenčním 

pásmu, například rušení zapříčiněné konkurencí, což se často vyskytuje.  U tohoto 

problému je třeba se domluvit se s majitelem rušícího zařízení, aby přenastavil zařízení 

na jiný volný kanál. Další nevýhoda se skýtá v přímé viditelnosti mezi WiFi anténami. 

Pokud tohoto není dosaženo, můžou nastat problémy se signálem. U připojení klienta je 

třeba dát si pozor na vliv stromů. Pokud se signál měří v zimě nebo na podzim, kdy není 

na stromech listí, tak na jaře po rozkvetení stromů se může kvalita signálu zhoršit. Tato 

nevýhoda se řeší umístěním přístupového bodu do nejvyšší možné výšky, která se v terénu 

vyskytuje. V tomto případě, pokud je klientské zařízení za stromy a nejde ho dostatečně 

vysunout, signál je schopen projít přes vršky stromů. Špatné povětrnostní podmínky 

způsobují jen drobné výchylky signálu. Pokud je anténa dobře přichycena, neměl by 

se směr natočení antény vlivem povětrnostních podmínek změnit. Pokud se anténa pootočí, 

může to způsobit buď slabší signál, nebo úplný výpadek signálu. Při hustém dešti nebo 

mlze na signálu poznáme jenom minimální výkyvy oproti normálu. Tyto jevy mají vliv 

na vzdálené vysílací body, kde je možno pozorovat větší útlum signálu. Hlavním 
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nepřítelem WiFi zařízení je voda. Voda se dostane téměř všude, proto je třeba co nejvíce 

zabezpečit zařízení proti vniknutí vody, a to za pomocí vodotěsných boxů a dobře 

zaizolovaných konektorů na anténním vedení. 

Klady  

Na začátku byly hlavní klady v tom, že bylo možno být na Internet připojen 

neustále, což u vytáčecích linek taky šlo, ale byl nedostupný pevný telefon a taky hlavně 

díky vysoké ceně to nebylo výhodné. V dnešní době toto už odpadá.  Velkou výhodou 

je cena, která je nižší než u kabelových operátorů. U O2 lze pořídit nejlevnější připojení 

za 400 Kč o rychlosti 2 Mbit/s, u sítě mjanik.net můžeme mít za 300 Kč připojení 

o rychlosti 6 Mbit/s. Zřízení přípojky je jak u operátora O2, tak u sítě mjanik.net zdarma. 

Další velkou výhodu lze nalézt v dostupnosti. Tam kde není natažen kabel od kabelového 

operátora, je velice jednoduché zařídit v tomhle místě internetovou přípojku. Samozřejmě 

musí být klient v dohledu vysílacího bodu. 
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