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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá technickými prostředky, pomocí kterých je v 

zařízeních realizována výměna dat. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny 

jednotlivé typy sítí, které jsou obecně pouţívány. Jedná se především o sítě průmyslové, 

firemní i veřejně dostupné. Zhodnoceny jsou moţnosti jednotlivých sítí a jejich 

praktický přínos. Praktická část je zaměřena na nově navrţenou lokální bezdrátovou síť 

standardu WiFi v pásmu 2,4 GHz se speciálním určením pro malé podniky a firmy, 

která splňuje poţadavky pro dálkové monitorování, ovládání a signalizaci zařízení 

pomocí bezdrátových IP kamer. Práce naznačuje moţnosti vyuţití i nové směry vývoje 

v oblasti bezdrátových sítí. 

 

Annotation 

This thesis deals with the technical means by which it is implemented in the data 

exchange facilities. The theoretical part describes and explains the different types of 

networks, which are generally used. This is essentially a network of industrial, corporate 

and publicly available. Evaluated the possibilities of individual networks and their 

practical benefits. The practical part is focused on the newly proposed local standard 

WiFi wireless network in the 2.4 GHz specially designed for small businesses and 

companies that meets the requirements for remote monitoring, control and signaling 

devices with wireless IP cameras. The work suggests the possibility of using the new 

developments in wireless networks. 
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Slovník pojmů a zkratek 

ADSL - Asymmetric digital subscriber line – technologie, která vyuţívá stávající 

telefonní linku k vysokorychlostnímu přenosu dat. 

AES - Advanced encryption standard – symetrická bloková šifra. 

AP – Access point – přístupový bod – zařízení v bezdrátové síti, ke kterému se připojují 

klienti 

BAP – přístupový bod v bezdrátových sítích Bluetooth. 

CAN - Controller area network – sběrnice, která se vyuţívá pro vnitřní komunikační síť 

senzorů. 

CDMA - Code division multiple access – technologie, která se vyuţívá v mobilní 

telefonii. 

DSL - Digital subscriber line – technologie, která vyuţívá stávající telefonní linku 

k vysokorychlostnímu přenosu dat. 

E1, T1 - Nejpouţívanější způsob připojení podnikových sítí k WAN. 

EAP - Extensible authentication protokol – autentizací protokol pouţívaný 

v bezdrátových sítích. 

EDGE - Enhanced data rates for GSM evolution - další vývojový stupeň v technologii 

GSM, zavedení datových přenosů pomocí GPRS. 

ESSID - Extended service set identifier – jedinečný identifikátor bezdrátové sítě. 

FFD - Full functional device – zařízení zajišťující kompletní sluţby standardu ZigBee. 

FWA - Fixed wireless access - bezdrátová sít poskytující širokopásmové propojení. 

GPRS - General Packet Radio Services - mobilní datová sluţba přístupná pro uţivatele 

GSM mobilních telefonů. 



 
 

 

GSM - Global system for mobile communications - globální systém pro mobilní 

komunikaci. 

ISDN - Integrated services digital network - digitální síť integrovaných sluţeb. 

ISM - Industrial, scientific and medici – pásma pro rádiové vysílání v průmyslových, 

vědeckých a zdravotnických oborech. 

ISO - International standard organisation - mezinárodní organizace pro normalizaci. 

JPEG - Joint Photographic Experts Group - standardní metoda ztrátové komprese 

LAN - Local area network – lokální, místní síť. 

MAC - Media access kontrol - jedinečný identifikátor síťového zařízení. 

MAN - Metropolitan area network – metropolitní síť, síť na území větším neţ území 

sítě LAN a menším neţ území sítě WAN. 

MJPEG - Motion Joint Photographic Expert Group - kompresní algoritmus. 

MPEG - Moving Pictures Expert Group - kompresní algoritmus. 

OSI - Open systems interconnection – referenční model, pouţívá řešení komunikace 

v počítačových sítích pomocí vrstevnatého modelu. 

PAN - Personal area network - sítě s nejmenší rozlehlostí, slouţí pro propojení osobních 

elektronických zařízení. 

PSK - Pre-Shared Key - autentizace klienta s předsdíleným heslem. 

QoS - Quality of service - řízení datových toků v telekomunikačních a počítačových 

sítích s přepínáním paketů. 

RADIUS – Remote authentication dial-in user service - autentizace klienta 

s autentizačním serverem. 



 
 

 

RC4 – proudová šifra – kryptografický algoritmus pouţívaný pro zabezpečení přenosu 

v bezdrátových sítích. 

RFD - Reduced functionality device - zařízení zajišťující jen nezbytné sluţby standardu 

ZigBee. 

SQL - Structured query langure - standardizovaný dotazovací jazyk pouţívaný pro práci 

s daty v relačních databázích. 

TCP/IP - Transmission control protocol / Internet protokol – protokol pro komunikaci 

v počítačových sítích. 

TETRA - Terestrial trunked radio - mobilní digitální standard vyuţívaný záchrannými 

sluţbami, bezpečnostními sloţkami, dopravními podniky, přepravními společnostmi 

a v neposlední řadě komerčními uţivateli. 

TKIP - Temporal key integrity protokol – protokol vyuţívající dynamickou správu 

šifrovacích klíčů. 

UDP - User datagram protokol - protokol pro komunikaci v počítačových sítích. 

UMTS - Universal mobile telecommunication system - systém pro mobilní komunikaci, 

nástupce GSM. 

VGA - Video Graphics Array - počítačový standard pro zobrazovací techniku. 

WAN - Wide area network - síť pokrývající rozlehlé území, území větší neţ síť MAN 

WEP - Wired equivalent privacy – mechanismus šifrování bezdrátové komunikace 

pomocí statických klíčů. 

WLAN - Wireless local area network – místní bezdrátová síť. 

WPA - Wi-Fi protected access - mechanismus šifrování bezdrátové komunikace pomocí 

dynamicky se měnících klíčů. 
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ÚVOD 

 Trendem dnešní doby je bezesporu mobilita. Rychle se zvětšující trh přenosných 

zařízení jak v domácnostech, tak v průmyslových odvětvích klade stále vyšší nároky na 

schopnosti připojení zařízení do sítí. Bezdrátové sítě v sobě zahrnují mnoho technologií, 

ať uţ se jedná o mobilní telefonní sítě a standard GSM, UMTS, CDMA, EDGE, 

počítačové a průmyslové sítě WiMAX, Bluetooth, ZigBee a WiFi, ale také rádiové sítě 

TETRA a profesionální datové sítě FWA. Do této části bezdrátových sítí lze také 

zařadit televizní i rádiové vysílání. Všechny tyto bezdrátové sítě musí mít ke svému 

provozování licenci, kterou vydává regulační orgán (v České republice je to Český 

telekomunikační úřad). Tento úřad přiděluje jednotlivým sítím licence, na nichţ nikdo 

jiný nesmí vysílat. Jedná se o takzvané licencované pásmo, coţ znamená, ţe pro legální 

provozování bezdrátových sítí v tomto pásmu je nutné vlastnit licenci. 

 Pro průmyslové vyuţití je vzhledem ke své povaze nejlépe vybaven standard 

ZigBee. Tento standard je vyvíjen s cílem maximální výdrţe zařízení v provozu 

s běţnými bateriemi aţ po dobu několika měsíců či několika let, ovšem na úkor niţších 

přenosových rychlostí. Účelem vývoje je také jednoduchost a sniţování nákladů oproti 

konkurenčním bezdrátovým sítím. 
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1. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 

Počítačovou sítí se souhrnně označují technické prostředky, které realizují 

výměnu dat mezi počítači. Umoţňují uţivatelům podle určitých pravidel sdílet společné 

zdroje nebo výměnu dat. První počítačové sítě byly realizovány v 60. letech minulého 

století. Postupem vývoje počítačových sítí byl vyvinut nespočet síťových technologií. 

V posledních letech se všechny počítačové sítě spojují v jeden celek – globální 

celosvětovou počítačovou síť Internet. Tato počítačová síť pouţívá sadu protokolů 

TCP/IP. 

 

1.1 Topologie počítačových sítí 

 Sběrnicová – spojení zde zprostředkovává sběrnice, ke které jsou připojeny 

zařízení (počítače). Zobrazení sběrnicové topologie ukazuje obrázek č. 1. 

 Hvězdicová – v této topologii je připojeno kaţdé zařízení (počítač) 

k centrálnímu hubu nebo switchi. Zobrazení hvězdicové topologie ukazuje 

obrázek č. 2. 

 Kruhová – v této topologii je kaţdé zařízení (počítač) spojeno se dvěma 

sousedními zařízeními (počítači). Zobrazení hvězdicové topologie ukazuje 

obrázek č. 3. 

 

 

 

Obr. 1. Sběrnicová topologie počítačových sítí 
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Obr. 2. Hvězdicová topologie počítačových sítí
 

 

 

Obr. 3. Kruhová topologie počítačových sítí 

 

1.2  Síťová architektura 

Představuje strukturu řízení komunikace v počítačových systémech. Člení se do 

několika vrstev, které byly normalizovány organizací ISO na takzvaný referenční model 

OSI. Úlohou referenčního modelu OSI je poskytovat základnu pro vypracování norem 

pro účely spojování systémů. Tato norma uvádí všeobecné principy sedmivrstvé síťové 

architektury. V praxi se model OSI pouţívá k programování dílčích částí síťového 

podsystému v modulech, které představují jednotlivé vrstvy a komunikují mezi sebou 
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pomocí rozhraní. Díky tomu je moţné jednotlivé části naprogramovat a nahrazovat 

(výměna síťové karty, ovladače). Komunikace mezi jednotlivými vrstvami jednoho 

systému se řídí pravidly, která se nazývají rozhraní. Komunikace mezi stejnými 

vrstvami různých systémů se řídí protokoly. V počítačových sítích se jednotlivé 

počítače nazývají stanice. 

 

1.2.1 Rozdělení vrstev referenčního modelu OSI 

 Fyzická vrstva - definuje elektrické a fyzikální vlastnosti zařízení. 

 Linková (spojová) vrstva - poskytuje spojení mezi dvěma sousedními systémy. 

 Síťová vrstva - stará se o směřování síti a síťové adresování. 

 Transportní vrstva - zajišťuje přenos dat mezi koncovými uzly. 

 Relační vrstva - organizuje a synchronizuje dialog mezi spolupracujícími 

relačními vrstvami dvou systémů a řídí výměnu dat mezi nimi. 

 Prezentační vrstva - transformuje data do tvaru, který pouţívají aplikace. 

 Aplikační vrstva - poskytuje aplikacím přístup ke komunikačnímu systému 

a umoţňuje tak jejich spolupráci. 

 

1.2.2 Rozdělení počítačových stanic 

 Pracovní stanice – běţný počítač, který vyuţívá sluţby sítě. 

 Server – počítač s větší pamětí a systémovými zdroji. Slouţí k poskytování 

sluţeb sítě a k uchovávání důleţitých dat. Nelze jej pouţít jako pracovní stanici. 

 Souborový server – slouţí k uchovávání velkých souborů a dat. 

 Tiskový server – poskytuje klientům sluţby spojené s tiskem na síťové tiskárny. 

 Komunikační server – poskytuje sluţby spojené s komunikací uvnitř sítě 

i komunikaci. 

 Databázový server – poskytuje sluţby spojené se správou velkých databází. 

 Boot server – umoţňuje zavádět prostřednictvím sítě operační systém na 

jednotlivé stanice. 
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1.3 Rozdělení počítačových sítí 

 Podle rychlosti: 

o Klasické počítačové sítě – do rychlosti 100 Mb/s. Jedná se např. 

o Ethernet. 

o Vysokorychlostní počítačové sítě  - s rychlostí nad 100 Mb/s. Jedná se 

např. o Fast Ethernet. 

 Podle druhu přenášených signálů: 

o Analogové počítačové sítě – pracují s analogovým proměnným signálem, 

např. akustický, elektrický signál. 

o Digitální počítačové sítě – pracují se signálem, který má jen dvě úrovně. 

Výhodou těchto sítí je jejich nízká ztráta kvality signálu. 

 Podle kombinace druhu sítí: 

o Homogenní počítačové sítě – jednotlivé počítače v síti jsou stejného 

typu, např. osobní počítače. 

o Heterogenní počítačové sítě – zde nezáleţí na typu počítače připojeného 

do počítačové sítě, např. spojení osobního počítače a sálového počítače. 

 Podle rozlehlosti: 

o PAN – osobní počítačové sítě - jsou to počítačové sítě s malou 

rozlehlostí. Pouţívají se k propojení osobních elektronických zařízení 

typu mobilní telefon – mobilní telefon, mobilní telefon - notebook. Tyto 

počítačové sítě dosahují nízkou přenosovou rychlost, řádově jednotky 

Mb/s. Mají nízkou spotřebu elektrické energie a snadno se konfigurují. 

Nejčastěji jsou realizovány pomocí technologií Bluetooth, ZigBee, IrDa. 

o LAN – lokální počítačové sítě - jsou počítačové sítě propojující koncová 

zařízení typu počítač, server, tiskárna. Tyto počítačové sítě působí na 

malém území. Jejich přenosová rychlost dosahuje jednotek Gb/s. Mezi 

lokální počítačové sítě můţeme zařadit IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 

802.11 (Wi-Fi). 

o MAN – metropolitní počítačové sítě - jsou počítačové sítě s rozšířenou 

působností lokálních počítačových sítí. Vytvářejí se prodlouţením 

lokálních počítačových sítí, zvýšením počtu připojených stanic 

a zvýšením komunikační rychlosti. 
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o WAN – rozlehlé počítačové sítě - jsou počítačové sítě komunikující na 

velké vzdálenosti. Nejčastěji jsou realizovány pomocí ISDN, ADSL, 

WiMAX. 

 Podle vlastnictví: 

o Veřejné počítačové sítě - jsou počítačové sítě vytvořené za účelem 

komunikace mezi dílčími lokálními počítačovými sítěmi 

o Privátní počítačové sítě - jsou počítačové sítě vyuţívajících privátních IP 

adres. Veřejné IP adresy v těchto počítačových sítích nepouţívají. 

o Virtuální privátní počítačové sítě - jsou počítačové sítě vyuţívajících 

veřejné počítačové sítě, kde komunikace mezi dvěma stanicemi je 

šifrovaná. 

 Podle druhu komunikace: 

o Client – server – poskytuje sluţby jednotlivým stanicím. Jde 

o centralizované řízení komunikace. Jedna stanice je vyhrazena jako 

server, ostatní stanice pracují jako klienti. Server je optimalizován tak, 

aby mohl rychle odbavovat ţádosti síťových klientů a zajišťovat ochranu 

dat. 

o Peer – to – peer – jedná se o decentralizované sítě, kde řízení obstarávají 

koncoví účastníci na základě předem daných pravidel. Všechny stanice 

jsou na rovnocenné úrovni. Kaţdá stanice můţe pracovat jako klient 

i jako server. 

 Z hlediska přenosového média: 

o Metalické kabely – kroucené dvojlinky, koaxiální kabely. 

o Optické kabely – jednovidové, mnohovidové, gradientní. 

o Rádiové bezdrátové spoje – WiFi, WiMAX, ZigBee, Bluetooth, 

mikrovlnné spoje. 

 

1.4  Síťová zařízení 

 Síťová zařízení jsou všechna zařízení připojené do počítačové sítě. Tato zařízení 

přijímají a vysílají data. 
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1.4.1 Aktivní síťová zařízení 

Aktivní síťová zařízení jsou taková zařízení, která slouţí k vzájemnému 

propojení v počítačových sítích. Tato zařízeni aktivně působí na přenášené signály – 

zesilují a modifikují je do původního tvaru. 

Mezi aktivní síťová zařízení patří: 

 Opakovač – zesiluje zkreslený a zašumělý signál a vysílá jej dále k dalšímu 

zařízení. 

 Hub (rozbočovač) – umoţňuje větvení počítačové sítě, chová se jako opakovač. 

Přijatá data obnoví a odešle je na další zařízení. 

 Switch (přepínač) - umoţňuje větvení počítačové sítě. Přijatá data obnoví 

a odešle je tomu zařízení, které o ně poţádalo nebo kterému patří. Toto zařízení 

pracuje na 2. vrstvě OSI modelu. 

 Bridge (most) – zařízení, které spojuje dvě části sítě.  Toto zařízení pracuje na 2. 

vrstvě OSI modelu. 

 Router (směrovač) – podobné zařízení jako switch, ale pracuje na 3. vrstvě OSI 

modelu. 

 

1.4.2 Pasivní síťová zařízení 

Pasivní síťová zařízení jsou taková zařízení, která fyzicky přenášejí data do počítače. 

Mezi pasivní síťová zařízení řadíme kroucenou dvojlinku, koaxiální kabel a optické vlákno. 
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2. PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ 

V současné době se setkáváme s průmyslovými sítěmi DeviceNet, ControlNet 

a EtherNet/IP od firmy Rockwell Automation. Pro tuto kaţdou průmyslovou siť je dána 

určitá oblast pouţití. Díky tomu lze provést kompletní a ucelené řešení sítě pro firmy 

a podniky. Rockwell Automation dělí oblast aplikací průmyslových sítí na tři vrstvy: 

 Informační – tato vrstva je určena pro napojení řídicích systémů do podnikové 

sítě pro potřeby vedení podniku, dále je určena pro tok dat z databázových 

serverů a zpět. Pro tuto vrstvu je určen systém EtherNet/IP. 

 Řídící – tato vrstva je určena k propojení řídicích systémů nebo vzdálených 

modulů (van, rámů) mezi sebou a k přenosu dat do operátorských panelů 

a osobních počítačů s vizualizačním softwarem. Pro tuto vrstvu je určen systém 

ControlNet. 

 Technologická – tato vrstva je určena k propojení řídicích systémů řady 

MicroLogix, distribuovaných vstupů a výstupů, snímačů, měničů frekvence, 

stykačů, ochran motorů, softstartérů, čteček čárových kódů, atd.. Pro tuto vrstvu 

je určen systém DeviceNet. 

Dále je moţné připojit vzdálené modulární vstupy a výstupy nejen do sítě 

DeviceNet, ale i do sítě ControlNet a Ethernet/IP. Díky tomu je moţné přenášet data 

z velkých databázových serverů SQL aţ do měniče frekvence a naopak hodnoty 

i z posledního snímače je moţné ukládat do velkých databázových serverů. Cílem je mít 

vţdy potřebné informace v určeném čase na určeném místě. Zobrazení jednotlivých 

vrstev průmyslových sítí ukazuje obrázek č. 4. 

 

Obr. 4. Vrstvy průmyslových sítí 
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2.1 DeviceNet 

je standardní otevřená síť, přístupná všem výrobcům automatizační techniky pro 

připojení do systému, která umoţňuje přenos dat na nejniţší úrovni řízení - snímačů 

a akčních členů. Výrobci automatizační techniky nemusí kupovat hardware a ani 

software nebo licenční práva na napojení do řídicího systému. DeviceNet je zaloţen na 

komunikačním protokolu Controller Area Network (CAN), který byl původně vyvinut 

pro evropský automobilový průmysl. CAN síť má vysokou odolnost proti rušení 

a integrované obvody jsou dostupné u mnoha celosvětových výrobců (Philips, 

Motorola, Intel, NEC, Siemens, atd.) DeviceNet byla navrţena firmou Allen-Bradley 

a v současné době je pouţívána téměř stovkou firem vyrábějících snímače a akční 

členy. 

 

2.1.1 Topologie sítě DeviceNet 

Síť DeviceNet podporuje topologii páteřního vedení / odboček a aţ 64 uzlů, jak 

je uvedeno na obrázku č. 5. Uzly podél páteřního vedení se mohou zapojovat do série 

nebo větvit aţ do maximální vzdálenosti 6 m od páteřního vedení. 

 

 

Obr. 5. Topologie sítě DeviceNet 
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2.1.2 Výhody sítě DeviceNet 

 Zaměnitelnost zařízení od různých výrobců, která budou kompatibilní 

s DeviceNet (tlačítka, startéry, motory, fotobuňky, koncové spínače) lze bez 

problémů vzájemně kombinovat. 

 Se standardní otevřenou sítí je moţné rychleji najít společné řešení pro 

koncového uţivatele. DeviceNet je zaloţena a vyzkoušena na známé technologii 

CAN, která garantuje velkou spolehlivost sítě. 

 Snadná diagnostika a moţnost vyměnit vadné zařízení za provozu zkracují 

výpadky řízené technologie. Nahrazení klasické montáţe provozních přístrojů 

propojením do sítě ušetří náklady na montáţ. 

 Připojení jednotlivých zařízení k síti je cenově příznivé. 

 K dispozici je mnoţství zařízení od mnoha dodavatelů 

 Zařízení mohou komunikovat v reţimu master - slave a peer – to - peer. 

 Přenos dat v reálném čase, orientace na řízení pouţitím I/O zpráv. 

 Přenos informací niţší priority, např. parametrů konfigurace zařízení a dat pro 

odladění, pouţitím explicitních zpráv. 

 Rychlost přenosu je125 kb/s pro síť v rozsahu do 500 m, 250 kb/s pro síť 

v rozsahu do 200 m a 500 kb/s pro síť v rozsahu do 100 m. Maximální počet 

stanic na síti je 64. 

 

2.2  ControlNet 

ControlNet je nová generace datové sítě pro automatizaci a řízení. Je to výkonná 

síť s přenosovou rychlostí 5 Mb/s, umoţňující zasílat časově kritická data 

determinovaně a opakovatelně. Na chod sítě nemá vliv změna počtu připojených 

zařízení. ControlNet dovoluje určit čas odeslání dat (determinismus). Tento čas se 

nemění, jsou-li zařízení připojována k síti nebo od ní odpojována. ControlNet má 

patentovanou metodu řízení sběrnice, která podporuje deterministický přenos časově 

kritických vstupně-výstupních dat. Ostatní data, např. programovací příkazy, jsou však 

rovněţ podporována, ale je jim přidělena niţší priorita. Nemohou proto narušit přenos 



25 
 

časově kritických dat. Navíc ControlNet umoţňuje uţivateli individuálně nastavit 

četnost přenosu dat jednotlivých uzlů nebo vstupně-výstupních modulů. 

 

2.2.1 Technologie producent – spotřebitel 

ControlNet pouţívá síťový model zvaný producent-spotřebitel. V tomto modelu 

kaţdý uzel můţe být odesílatel (producent), příjemce (spotřebitel) nebo obojí. Časově 

kritická data jsou deterministicky přenášena vysokorychlostním spojením, zatímco 

ostatní data jsou přenášena přes spojení typu klient--server. Silnou stránkou této sítě je 

moţnost realizovat více přístupů v jeden okamţik. Například je moţné, aby více uzlů 

přijímalo současně data vysílaná jedním uzlem. Tato metoda je mnohem efektivnější 

neţ starší metody řízení sítě, jako např. token - pass nebo master - slave. 

 

2.2.2 Topologie sítě ControlNet 

Síť ControlNet podporuje různé topologie, včetně hlavního vedení/ 

připojovacího vedení, hvězdicové, stromové a kruhové struktury. V nejjednodušší 

formě je síť ControlNet páteřní vedení, ke kterému se připojují uzly pomocí odboček 

a 1 metr dlouhého přípojného vedení, jak je uvedeno na obrázku č. 6. Pro vytváření 

jiných topologií se poţadují opakovače, jak je uvedeno na obrázku č. 7 (hvězdice) a na 

obrázku č. 8. (kruh). 

 

 

Obr. 6. Topologie hlavní vedení / připojené vedení sítě ControlNet 
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Obr. 7. Hvězdicové topologie sítě ControlNet 

 

 

Obr. 8. Kruhové topologie sítě ControlNet 
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2.2.3 Výhody sítě ControlNet 

 Flexibilita instalace. 

 Moţnost zálohování. 

 Rovnocenný přístup k síti z kaţdého uzlu. 

 Jediné propojení pro přenos vstup/výstupních dat, programování. 

 Zlepšená peer-to-peer komunikace. 

 Uţivatelsky volitelná četnost přenosu vstupů/výstupů. 

 Determinismus/opakovatelnost. 

 Zjednodušený přístup k analogovým datům. 

 Vysoká obnovovací rychlost. 

 Zlepšená systémová diagnostika. 

 

2.2.4 Pouţití sítě ControlNet 

 Jako výchozí síť pro platformu automatu ControlLogix. 

 Jako náhrada/záměna sítě Remote I/O (RIO), protoţe síť ControlNet také dobře 

pracuje s velkým počtem I/O bodů. 

 Jako páteř paralelně rozloţených sítí DeviceNet. 

 Jako rovnocenná vzájemně provázaná síť. 

Přenosová rychlost sítě ControlNet je 5 Mb/s. Maximální počet stanic na síti je 99. 

Připojení lze realizovat pomocí rozbočovačů Allen-Bradley, které mohou být umístěny 

na libovolném místě segmentu sítě. Délka segmentu závisí na počtu připojených uzlů 

a segmenty mohou být spojovány pomocí opakovačů do rozsáhlejších sítí. Jako 

přenosové médium se pouţívá koaxiální kabel RG6 (cenově výhodný, dostupný, odolný 

vůči rušení, s vhodnou šířkou přenášeného pásma) a konektory BNC nebo optický kabel 

s opakovači. Délka segmentu při pouţití optického vlákna můţe být aţ 10 km. 

ControlNet je vhodný především pro aplikace vyţadující nepřetrţitou kontrolu a řízení, 

stejně jako aplikace pouţívající velké mnoţství vzdálených vstupů/výstupů. 
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2.3 EtherNet/IP 

Průmyslová síť Ethernet/IP je z rodiny sítí s architekturou NetLinx se společným 

protokolem CIP (Common Industry Protocol). Síť Ethernet/IP (IP znamená Industrial 

Protocol) je zaloţena a vystavěna na síti EtherNet s protokolem TCP/IP a UDP. Síť 

EtherNet/IP pouţívá protokol TCP/IP pro rámcové sluţby související s hlášením nebo 

výměnou informací a protokol UDP/IP pro sdělovací sluţby I/O určený pro řídicí 

aplikace. V praxi to znamená, ţe nám pro komunikaci do této sítě vystačí „obyčejná“ 

síťová karta v osobním počítači. Všeobecná znalost a dostupnost hardware spojená 

s vysokou rychlostí komunikace činí tuto síť velice atraktivní pro mnoho aplikací. 

Typickou úlohou pro tuto síť je přenos dat do osobního počítače popřípadě 

operátorských panelů. Lze ji ale také pouţít pro komunikaci mezi řídicími systémy nebo 

pro komunikaci se vstupy a výstupy. 

 

2.3.1 Topologie sítě EtherNet/IP 

Síť EtherNet/IP pouţívá média dostupná skladem a splňuje normy a konvence 

IEEE 802.3/TCP/UDP/IP. Přestoţe je k dispozici několik typů médií a moţností 

topologie, nejjednodušší je hvězdicová topologie s pouţitím přenosového média CAT5. 

Hvězdicová topologie pouţívá switch nebo řadu switchů propojených společně 

dvoubodovým spojením z kaţdého zařízení do switche, jak je uvedeno na obrázku č. 9. 

 

 

Obr. 9. Příklad hvězdicové topologie sítě Ethernet/Ip 
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2.3.2 Výhody sítě EtherNet/IP 

 Hospodárné řešení pro spojení mnoha počítačů. 

 Je moţno připojit velké mnoţství zařízení. 

 Jako standardní síť pro konektivitu k podnikovým systémům. 

 Ve hvězdicové topologii, kdy jsou uzly těsně seskupeny dohromady. 

 Při pouţití kabelu CAT5 (UTP), který je nejpouţívanější formou médií sítě. 

V síti EtherNet/IP je moţno docílit maximální vzdálenost mezi switchem a uzlem aţ 

100 metrů. 

 

3. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

 Bezdrátové sítě jsou typem počítačových sítí, ve kterých je spojení mezi 

jednotlivými zařízeními uskutečňováno pomocí bezdrátové komunikace, nejčastěji 

elektromagnetického záření. Bezdrátové sítě se pouţívají především ke spojení 

venkovských a odlehlých oblastí z důvodu niţších nákladů na jejich vybudování neţ 

u klasických (kabelových) sítí, dále pak ve výbušných a těţko dostupných prostředích. 

 

3.1 Bezdrátová síť WiMAX 

WiMAX je bezdrátová metropolitní síťová technologie zaloţená na standardech 

normy IEEE 802.16-2004. Zkratka WiMAX znamená Worldwide Interoperability of 

Microwave Access, tj. celosvětově kompatibilní mikrovlnný přístup. Tato síť byla 

vytvořena pro zajištění širokopásmového bezdrátového připojení typu DSL nebo T1 pro 

firmy a domácnosti. Tuto síť je moţno pouţít k propojení různých sítí, připojení 

podniků a hotspotů k vysokorychlostnímu internetu i jako páteřní technologií pro 

mobilní telefonní sítě. Bezdrátová technologie WiMAX je standardizovaný systém, 

který umoţňuje jednoduché zavádění širokopásmových sluţeb s nízkými náklady. 

Technologie WiMAX je navrţena pro bezdrátový přenos na velké vzdálenosti, která je 

rychlá a cenově výhodná s porovnáním draţším kabelovým řešením. Lze ji rovněţ 

vyuţít jako vykrývací technologii pro mobilní telefonní sítě. Pouţívá se také k propojení 

na dlouhé vzdálenosti nebo k pokrytí měst bez klasické nebo optické kabeláţe. WiMAX 

také poskytuje řešení i pro širokopásmovou mobilitu, kdy se vytváří kompatibilní 
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hardware s připravovaným standardem IEEE 802.16e pro notebooky a další přenosná 

zařízení. Toto poskytne uţivatelům vysokorychlostní připojení k internetu i mimo dosah 

Wi-Fi hotspotů. 

 

3.1.1 Vlastnosti technologie WiMAX 

 Rozsah frekvence - 2 aţ 11 GHz, jak ukazuje tabulka č. 1. 

 Dosah - aţ 50 kilometrů. 

 Datová průchodnost sektoru - aţ 70 Mb/s na jeden sektor. 

 Kvalita sluţeb QoS: systém řízení kvality sluţeb je zabudován do MAC, 

umoţňuje poskytování diferencovaných sluţeb, např. sluţby typu E1 pro 

podniky a DSL pro uţivatele z obytných čtvrtí. 

 

Tab. 1. Pracovní frekvence sítě WiMAX 

Pracovní frekvence Licencování 

3,5 GHz Licencované, mezinárodní pásmo 

10,5 GHz Licencované, mezinárodní pásmo (v CZ bezlicenční) 

2,5 GHz – 2,7 GHz Licencované pásmo, Severní Amerika 

2,4 GHz Nelicencované pásmo, mezinárodní 

5,725GHz – 5,825 GHz Nelicencované pásmo, mezinárodní 

 

 

3.1.2 Výhody technologie WiMAX 

 Větší moţnost volby při výběru širokopásmového přístupu. 

 Dosah sítě je i mimo přímou viditelnost rozšiřuje pokrytí, takţe se 

k vysokorychlostnímu bezdrátovému Internetu dostane více uţivatelů.  
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 Uţivatelé z bytových i firemních jednotek mimo dosah kabelových sítí mohou 

získat ekvivalentní širokopásmové připojení bez čekání. 

 Telekomunikační technologie, která je schopna přenášet data i hlas. 

 Výrobci zařízení a komponent nemusí vyvíjet jednotlivé části komunikačních 

řešení, ale mohou vyuţít stavební prvky od výrobců polovodičů. 

 Systémy jsou dobře konfigurovatelné. 

 

3.2 Bezdrátová síť Bluetooth 

Bluetooth je standard pro bezdrátové rádiové spojení dvou a více nejrůznějších 

elektronických přístrojů a zařízení na krátkou vzdálenost, pracující v bezlicenčním 

pásmu 2,4 GHz vyhrazené celosvětově průmyslovým, vědeckým a lékařským účelům. 

 

3.2.1 Topologie sítě Bluetooth 

Standard Bluetooth umoţňuje vytvářet tzv. pikosítě (piconet). V jedné síti 

mohou být minimálně dva přístroje (např. mobilní telefon a notebook), coţ představuje 

vlastně spojení bodu - bodu. Pikosíť je moţné kdykoli zvětšit a zmenšit, a tak vytvářet 

rychle se měnící sítě, které se po kaţdém zapnutí znovu samostatně konfigurují. 

Obvykle je pikosíť tvořena osmi stanicemi, z nichţ jedna je nadřazená (master) a ostatní 

jsou podřízené (slave). Aţ deset pikosítí tvoří scatternet (rozloţená síť), v níţ mohou 

vzájemně komunikovat všichni účastníci. Rozsáhlejší pikosíť obsahuje aţ 255 

účastníků, přičemţ v jednom okamţiku můţe být aktivních osm přístrojů. Pro zvýšení 

počtu aktivních přístrojů Bluetooth jsou nasazovány přístupové body BAP, kterými lze 

vybudovat další pikosítě, které se mohou i překrývat. Přístupové body mohou spojovat 

systém Bluetooth se stávajícími lokálními sítěmi LAN, a tvoří tak jejich bezdrátové 

zakončení směrem k uţivateli. V místnostech mohou být umístěny jak na stropě, tak 

i ve zdi (podobně jako elektrické zásuvky). 

 

3.2.2 Výhody a nevýhody sítě Bluetooth 

 Nízká spotřeba energie, velká odolnost proti poruchám, levné a miniaturní 

obvody. 
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 Přenosy tohoto typu jsou stabilní, není třeba, aby byla zařízení v nějaké 

konkrétní pozici.  

 Přístroj můţete nabíjet i během přenosu. Instalace bývá jednoduchá a pořizovací 

náklady poměrně nízké. 

 Malý výkon vysílačů, poměrně malý dosah. 

 Nízká přenosová rychlost, omezenou vzdálenost počet zařízení.  

V současné době je standard Bluetooth pouţíván převáţně ve spojení s mobilními 

telefony nebo se uplatňuje pro vzájemné propojení notebooků, kapesních počítačů PDA 

nebo s periferními zařízeními (např. tiskárnami). V průmyslové automatizaci pak 

umoţní standard Bluetooth propojení různých průmyslových sběrnic, diagnostiku 

přístrojů a systémů, vyuţití osobních bezdrátových ovládacích přístrojů pro pozorování 

a řízení automatizovaných výrobních zařízení. Počítá se téţ s velkým uplatněním 

standardu Bluetooth v automatizaci budov. 

 

3.3  Bezdrátová síť ZigBee 

Bezdrátová technologie ZigBee je nový nízkorychlostní standard bezdrátové 

komunikace, který se zaměřuje především na oblasti automatizační a řídicí techniky. 

Jedná se o bezdrátovou technologii schválenou jako mezinárodní standard nadnárodní 

organizací ZigBee Alliance a standardizační organizací IEEE. Tato bezdrátová 

technologie v současnosti nachází uplatnění zejména v takových oborech, jako jsou 

řízení budov, dálkové ovládání, monitorování a diagnostika zařízení, vzdálené čtení 

měřených hodnot v průmyslu, počítačové periferie, spotřební elektronika a v menší míře 

pro kancelářské pouţití. Předností ZigBee je spolehlivý přenos dat, velmi nízká spotřeba 

energie a nízká cena koncového zařízení, coţ vede k masivnímu vývoji zařízení 

vybavených uvedeným standardem a jejich hromadnému pouţití. Technologie ZigBee 

pracuje v bezlicenčních pásmech 868 MHz, 915 MHz a 2,4 GHz. 

 

3.3.1 Vznik ZigBee a jeho vlastnosti 

Standard ZigBee je vyvíjen mezinárodním konsorciem firem ZigBee Aliance. 

Mezi hlavní vývojové účastníky můţeme zařadit např. firmy Motorola, Philips, 
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Samsung, Mitsubishi Electric a další. StandarD ZigBee rozšiřuje oblasti nasazení jiţ 

zavedených komunikačních standardů jako např. Bluetooth a nepůsobí jako jejich přímá 

konkurence. Standard ZigBee se vyznačuje takovými vlastnostmi, jako jsou 

spolehlivost, nízká cena, jednoduchost a velmi nízká spotřeba energie. Standard ZigBee 

je zaloţen na vyuţití fyzické a linkové vrstvy podle mezinárodního standardu IEEE 

802.15.4. Pro pouţití standardu ZigBee byly definovány tři rádiová pásma (obrázek 

č. 10). 

 Globální pouţití - pásmo ISM 2,4 GHz s 16 kanály a přenosovou rychlostí 

250 kb/s. 

 Evropa - pásmo 868 MHz s jedním kanálem a přenosovou rychlostí 20 kb/s. 

 Amerika a Austrálie - pásmo 915 MHz s 10 kanály a přenosovou rychlostí 

40 kb/s. 

 

Obr. 10. Rádiová pásma vyuţívaná ZigBee 

 

3.3.2 Výhody ZigBee 

ZigBee bylo navrţeno a vzniklo z toho důvodu, ţe bylo potřeba vytvořit 

zařízení, které by vyplnilo mezeru v dosavadní oblasti nasazení bezdrátových sítí. 

ZigBee má tyto výhody: 

 Nízká pořizovací cena. 

 Vysoká spolehlivost. 

 Jednoduchá implementace. 

 Nízký příkon při obousměrné komunikaci. 

 Vysoké zabezpečení. 

 Otevřený celosvětový standard. 
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3.3.3 Kategorie pouţití ZigBee 

 V automatizaci budov: 

o Regulace osvětlení. 

o Bezpečnost. 

o Regulace vytápění. 

o Monitorování – teplota, vlhkost, tlak. 

o Zavlažování trávníků a zahrad. 

 V průmyslu: 

o Kontrola výroby. 

o Průběh výroby. 

o Energetická správa. 

 Ve zdravotnictví: 

o Monitorování pacientů. 

o Monitorování tělesné zdatnosti. 

 Ve spotřebičích: 

o Dálkové ovládání – TV, VCR, DVD, SAT, PC. 

 

3.3.4 Struktura ZigBee 

 Fyzická struktura – definují se tři základní bloky OSI modelu (obrázek č. 11). 

 

Obr. 11. OSI model komunikačního protokolu ZigBee 
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Standard 802.15.4 definuje fyzickou a linkovou vrstvu (MAC vrstva). A právě 

fyzická vrstva určuje frekvenci, na které bude vysíláno. 

 Datová struktura - Standard IEEE 802.15.4 definuje komplexní komunikační 

protokol, který je zaloţen na přenosu datových rámců. Jsou definovány čtyři 

typy komunikačních rámců vyuţívané buď pro přenos datových informací, nebo 

k reţijním účelům souvisejícím se sestavením, řízením sítě a správou: 

o Data Frame – rámec s délkou uţitečných dat 104 bytů slouţí pro přenos 

uţitečné informace pro všechny datové přenosy v kontextu standardu. 

o Acknowledgement Frame – rámec slouţící pro přenos potvrzovací 

informace; je vyuţitelný pouze na úrovni MAC pro potvrzovanou 

komunikaci a je vysílán v takzvaném „mrtvém čase“ ihned po přenosu 

paketu. 

o MAC Command Frame – rámec slouţí k centralizovanému 

konfigurování, nastavení a řízení klientských zařízení v síti ZigBee. 

o Beacon Frame – rámec slouţí k synchronizaci zařízení v síti a je 

vyuţíván hlavně při konfiguraci sítě v módu beacon enable, v němţ 

umoţňuje uvádění klientských zařízení do spánkových reţimů s velmi 

sníţenou spotřebou. 

Komunikační protokol standardu ZigBee poskytuje rozsáhlou podporu pro vytváření 

rozlehlých sítí a snadné předávání zpráv mezi zařízeními v rámci definovaných profilů 

ZigBee. 

 

3.3.5 Topologie sítě ZigBee 

 Standard IEEE 802.15.4 vyuţívá pro adresaci zařízení binární adresovací kódy 

délky 16 bitů nebo 64 bitů. V jedné síti lze adresovat maximálně 65535 zařízení. Kaţdá 

ZigBee síť je identifikována 16 bitovým identifikátorem PAN ID, který slouţí 

k identifikaci překrývajících se sítí v případě, ţe dochází k vytvoření a sestavení více 

sítí standardu IEEE 802.15.4. Kaţdá ZigBee síť s unikátním PAN ID je zaloţena 

a spravována koordinátorem (centrální stanicí), ostatní stanice pracují v módu koncové 

stanice. Koncové stanice mohou být konfigurovány pro funkci směšovače nebo 

koncového zařízení. 
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Podle funkčnosti můţeme rozdělit zařízení: 

 Plně funkční zařízení (FFD) – zastávají funkci koordinátora nebo směšovače. 

 Redukovaná zařízení (RFD) – pracují jako koncová zařízení. 

Standard ZigBee definuje tři typy síťové topologie (obrázek č. 12): 

 Topologie hvězda (star) – je definováno jedno zařízení, které přebírá funkci 

koordinátora sítě, ostatní zařízení plní funkci koncových zařízení. 

 Topologie strom (tree) – jedno zařízení slouţí jako koordinátor, ostatní zařízení 

plní funkci koncových zařízení. Koncová zařízení nemusí komunikovat přímo 

s koordinátorem, ale mohou vyuţít jiné koncové zařízení v konfiguraci FFD ve 

funkci směrovače jako prostředníka. Tímto je moţné zvětšit vzdálenosti mezi 

koncovým zařízením a koordinátorem. 

 Topologie typu síť (mesh) – kombinuje vlastnost topologií typu strom a hvězda. 

Tato topologie přináší největší funkčnost, protoţe umoţňuje sestavit síť 

libovolným způsobem. 

 

Obr. 12. Příklad topologie ZigBee 

 

3.3.6 Zabezpečení sítě ZigBee 

ZigBee sítě jsou velmi bezpečné. Mají v sobě zabudované opatření zabraňující rušení ze 

sousedních ZigBee sítí a případných nepřátelských sítí. 

 AES-based Encryption - Velmi vysoké zabezpečení, zaloţené na systému 

klíčového šifrování (key-based encryption systém). To je pouţito k zamezení 

vnějšího odposlechu dat. Data jsou zašifrována zdrojem a rozšifrována cílovou 
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stanicí pouţitím stejného klíče – jen zařízení se správným klíčem můţe 

dekódovat zašifrovaná data. 128 - bitový šifrovací systém je zaloţen na AES 

(Advanced Encryption Standard) algoritmu. 

 Message timeout - Tato vlastnost umoţňuje odmítnout zprávy, kterým vypršel 

čas (timed-out messages) a chrání síť před jejich opakovanými útoky. 

 Access Control Lists - Standard IEEE 802.15.4 umoţňuje uzlu vybrat si druhý 

síťový uzel ke komunikaci. Toho dosáhne pouţitím přístupového kontrolního 

seznamu Access Control List (ACL), který se nachází v zařízení a který je 

obsaţen v MAC adrese uzlu, se kterým je komunikace povolena. 

 

3.3.7 Synchronizace zařízení ZigBee 

Synchronizace mezi koordinátorem a koncovým zařízením v síti ZigBee je 

realizována na základě takzvaného rámce beacon. Koordinátor v daných okamţicích 

vysílá synchronizační sekvence, které přijímají ostatní zařízení a synchronizují se podle 

nich s koordinátorem. Tímto postupem je moţné koncová zařízení na předem 

definovanou dobu převést do reţimu spánku a tím značně sníţit spotřebu energie. 

Interval synchronizačních impulzů bývá nastaven v rozsahu 15 sekund aţ 15 minut. Pro 

jednotlivá koncová zařízení koordinátor posílá v sekvenci beacon informace o tom, ţe 

má dispozici data. Koncová zařízení si je vyţádají a přijmou je v rezervovaných slotech. 

Probíhá - li komunikace bez vyhrazených slotů, dotazují se jednotlivá zařízení 

periodicky koordinátora, síť pak komunikuje bez sekvencí beacon. 

 

3.3.8 Spotřeba zařízení ZigBee 

Standard ZigBee se pouţívá v aplikacích, kde zařízení vysílají a přijímají malé 

mnoţství dat a kde je poţadována velmi nízká spotřeba energie. Protokoly jsou zde 

navrţeny s ohledem na co nejniţší spotřebu energie koncových zařízení. U těchto 

zařízení je předpoklad, ţe budou napájeny z baterií, protoţe funkčnost sítě je na nich 

závislá. V topologii hvězda s vyuţitím technologie beacon se koncové zařízení aktivuje 

po přijetí přejmutí sekvence beacon a vyšle svá data. Koordinátor tyto data přijme 

a uloţí je do paměti. Po přijetí další sekvence beacon koordinátor sděluje cílovému 

zařízení, ţe má pro něj k dispozici data. Jakmile si koncové zařízení poţádá o data, 

koordinátor je předá. Tímto způsobem je zaručena nejniţší spotřeba energie pro 
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koncová zařízení, která jsou většinu doby přepnuta v úsporném reţimu. Největší nároky 

jsou kladeny na koordinátora, který musí být schopen uloţit a odeslat všechna data pro 

jednotlivá koncová zařízení. 

 

3.4  Bezdrátová síť WiFi 

Bezdrátová technologie WiFi je standardem pro lokální bezdrátové síťe (WLAN, 

Wireless Local Area Network), které existují jiţ od roku 1992. Wifi sítě pracují na 

standardu IEEE 802.11, který umoţňuje dosahovat vyšší rychlosti přenášených dat, neţ 

starší standardy. Původním úkolem WiFi bylo vzájemné bezdrátové propojení 

mobilních zařízení, a propojení do firemní sítě LAN (Local Area Network). Později 

začala být také vyuţívána pro bezdrátové připojení k internetu. Bezdrátová síť WiFi na 

standardu IEEE 802.11 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 – 2,4835 GHz. Toto pásmo 

se také často označuje jako ISM pásmo, tedy Industrial, Scientific, Medical. V tomto 

nelicencovaném pásmu, pracuje mnoho bezdrátových zařízení, například mikrovlnné 

trouby, bluetooth zařízení a bezdrátové telefony. Proto se kromě bezlicenčního pásma 

2,4 GHz vyhrazuje také bezlicenční pásmo s frekvencí 5 GHz. V tabulce č. 2 je přehled 

nejznámějších standardů s uvedením roku vydání, frekvenčních pásem a maximálních 

rychlostí. 

Tab. 2. Přehled standardů IEEE 802.11 

Standard 
Rok 

vydání 

Frekvenční pásmo 

[GHz] 

Maximální rychlost 

[Mbit/s] 

původní IEEE 

802.11 
1997 2,4 2 

IEEE 802.11 a 1999 5 54 

IEEE 802.11 b 1999 2,4 11 

IEEE 802.11 g 2003 2,4 54 

IEEE 802.11 n 2009 2,4 nebo 5 600 

IEEE 802.11y 2008 3,7 54 

IEEE 802.11 ac 2013 5 1000 
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3.4.1 Topologie sítě WiFi 

V případě bezdrátových sítí WiFi rozlišujeme dvě základní topologie sítí: 

 Ad – hoc sítě – „Sítě ad-hoc se někdy rovněţ nazývají nezávislé sítě, to z toho 

důvodu, ţe jednotlivé stanice v takové síti spolu komunikují přímo, podle 

potřeby, a tedy nezávisle na nějakém prostředníkovi. Z toho vyplývá, ţe pokud 

spolu stanice chtějí komunikovat, musí být ve vzájemném radiovém dosahu. Pro 

menší síť s několika stanicemi vzdálenými pár metrů od sebe je to vhodné 

komunikační schéma, ale je zřejmé, ţe sítě s více počítači nebo sítě 

v členitějších a rozlehlejších prostorách, kde princip vzájemného nebo radiového 

dosahu nemůţe být vţdy zajištěn, takto realizovat nelze“
[27]

.
 
Tato topologie je 

především určena na krátkou výměnu informací s menším počtem stanic. 

 

 

Obr. 13. Příklad Ad – hoc sítě 

 

 Infrastrukturní sítě - „Infrastrukturní sítě se takto nazývají proto, ţe mají svoji 

přesně vymezenou infrastrukturu, neboť roli spojovacího článku zde přímá 

síťová komponenta zvaná přístupový bod. AP je rozhraní mezi drátovou 

a bezdrátovou sítí, plní funkci datového mostu“
[27]

. 
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Obr. 14. Příklad infrastrukturní sítě 

 

3.4.2 Zabezpečení WiFi sítě 

V poslední době je velmi diskutovaným tématem bezpečnost bezdrátových sítí. 

Bezdrátové sítě se zabezpečují šifrováním (zabezpečení přenášených dat kódováním) 

nebo autorizací (ověření přístupu oprávněných uţivatelů). Napadení nezabezpečené 

nebo nedostatečně zabezpečené bezdrátové sítě je z hlediska útočníka velmi 

jednoduché, neboť pro připojení se k síti nepotřebuje fyzický přístup k síťové 

infrastruktuře. Zabezpečení bezdrátových sítí představuje mimořádně důleţitý a velmi 

často podceňovaný prvek bezpečnosti. Mezi základní zabezpečovací mechanismy patří: 

 Filtrování MAC adres – kaţdý přístupový bod obsahuje seznam MAC adres 

zařízení, která se mohou k přístupovému bodu připojit. 

 WEP - Základní varianta algoritmu WEP vyuţívá k ochraně dat proudovou šifru 

RC4, která kombinuje 40 bitový klíč WEP a 24 bitový náhodný inicializační 

vektor. Praxe ukázala, ţe tato úroveň zabezpečení je dostatečná proti 

náhodnému odposlechu. Zabezpečení podle standardu WEP vykazuje mnoţství 

slabin. Klíč WEP se nemění dynamicky, ale pouze manuálně. Klíč WEP se 

zadává do zařízení manuálně a neexistuje standardní způsob jeho dynamického 

generování. Jednou zadaný klíč je platný aţ do další manuální změny. 

Útočníkovi tak stačí odposlechnout dostatečné mnoţství dat, která následně 

vyuţije k prolomení klíče WEP. Později byla zvětšena délka klíče WEP 

z původních 40 bitů na 128 bitů, a někteří výrobci podporují klíč WEP o délce 

aţ 256 bitů. 
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 WPA -  Je zpětně kompatibilní s WEP. Jeho zavedením se zásadním způsobem 

zlepšuje bezpečnost bezdrátových sítí, neboť obsahuje tyto mechanismy: 

o Vzájemné ověření účastníků v souladu (EAP) nebo pomocí 

přednastaveného sdíleného klíče (PSK). 

o Protokol TKIP , zajišťující dynamickou změnu klíčů standardu WEP. 

o Kontrola integrity zpráv. 

 WPA2 – je rozšířený WPA standard. Pro šifrování pouţívá AES. Pro vyšší 

systémové nároky nelze pouţít na starších zařízeních. 

 RADIUS – je mechanismus řízení přístupu autentizace uţivatelů a management 

klíčů. 

Stručné srovnání standardů WEP, WPA a WPA2 ukazuje tabulka č. 3.
 

 

Tab. 3. Srovnání standardů WEP, WPA, WPA2 

Metoda 
Ověření 

identity 
Síla šifry 

Pouţití pro domácí a 

malé podnikové sítě 

Pouţití pro 

podnikové sítě 

WEP Ţádné 
Slabší 

(WEP) 
Dobré Nedostatečné 

WPA 

(PSK) 

Slabší (předem 

sdílený klíč) 

Dobrá 

(TKIP) 
Velmi dobré Slabé 

WPA2 

(PSK) 

Slabší (předem 

sdílený klíč) 

Výborná 

(AES) 
Velmi dobré Slabé 

WPA 

(plná) 
Dobré 

Dobrá 

(TKIP) 
Velmi dobré Dobré 

WPA2 

(plná) 
Dobré 

Výborná 

(AES) 
Výborné Velmi dobré 
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Stručné srovnání Bluetooth, ZigBee a WiFi z hlediska pouţití, náročnosti na systémové 

zdroje, spotřebu energie, velikosti sítě – počet klientů/zařízení, maximální přenosovou 

rychlost a dosah ukazuje tabulka č. 4. 

 

Tab. 4. Srovnání bezdrátových sítí 

Obchodní jméno 

Standard 

Bluetooth 

802.15.1 

ZigBee 

802.15.4 

Wi-Fi 

802.11b 

Aplikační zaměření Náhrada za kabel 
Monitorování a 

řízení 

Web, email, 

video 

Systémové zdroje (paměť) 250 kB a více 4 kB – 32 kB 1 MB a více 

Ţivotnost baterií (dny) 1 – 7 100 – 1000 i více 0.5 - 5 

Max. velikost sítě (počet 

uzlů/síť) 
7 65000 (aţ 2

64
) 32 

Přenosová rychlost (kb/s) 720 20 – 2500 11000 

Komunikační dosah (m) 1 – 10 20 – 250 1 - 100 

Výhody 
Cena, 

jednoduchost 

Spolehlivost, 

výkon/cena 

Rychlost, 

flexibilita 

 

 

3.5 Výhody a přínos bezdrátových sítí 

Bezdrátová technologie obecně je levná. Není zapotřebí utrácet peníze za metry 

a kilometry kabeláţe. Také tato technologie přináší velký díl svobody, protoţe uţivatel 

pohodlně dosáhne na místa hodně vzdálená nebo obtíţně přístupná. Mezi výhody 

bezdrátové technologie patří i zabezpečení – 128 bitové kódování, dvoustupňová 

autentizace a dynamická změna klíče. 

Přínosy bezdrátových sítí jsou krátkodobé i dlouhodobé povahy a patří mezi ně: 
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 Pohodlné pouţití – všechna mobilní zařízení jsou v současnosti vybavena 

technologií WiFi nutnou pro přímé připojení k bezdrátové síti LAN. 

Zaměstnanci mají bezpečný přístup k síťovým prostředkům z libovolného místa 

v oblasti pokrytí. Oblastí pokrytí je obvykle sídlo vaší firmy, lze ji však rozšířit 

na více neţ jednu budovu. 

 Mobilita - zaměstnanci mohou zůstat připojeni k síti, i kdyţ nejsou na svých 

pracovních místech. Pracovníci na schůzích mají přístup k dokumentům 

a aplikacím. Prodejci mohou odkudkoli vyhledávat na síti důleţité údaje. 

 Produktivita - přístup k informacím a klíčovým aplikacím společnosti pomáhá 

vašim pracovníkům plnit pracovní úkoly a podporuje spolupráci. Návštěvníci 

(například zákazníci, partneři nebo dodavatelé) mohou vyuţívat zabezpečený 

přístup typu host k internetu a svým obchodním datům. 

 Snadná instalace - vzhledem k tomu, ţe nemusíte na pracovišti pokládat fyzické 

kabely, můţe být instalace rychlá a rentabilní. Pomocí bezdrátových sítí LAN 

lze rovněţ snáze zajistit připojení pro hůře dosaţitelná místa, jako je sklad nebo 

tovární hala. 

 Škálovatelnost - jak se bude rozrůstat firemní provoz, můţe být nutné síť rychle 

rozšířit. Bezdrátové sítě lze obvykle rozšiřovat s vyuţitím jiţ existujícího 

vybavení, zatímco kabelová síť můţe vyţadovat další kabeláţ. 

 Zabezpečení - řízení a správa přístupu k vaší síti jsou důleţité pro její úspěšné 

fungování. Pokroky v technologii WiFi s sebou přinesly silnou ochranu 

a zabezpečení, aby vaše data byla snadno dostupná pouze pro osoby, kterým 

poskytnete přístup. 

 Náklady - provozování bezdrátové sítě LAN, u které se eliminují nebo redukují 

náklady na kabeláţ při stěhování kanceláří nebo rekonfiguraci či rozšíření sítě, 

můţe být méně finančně náročné. 
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4. KAMEROVÉ IP SYSTÉMY 

Kamerové systémy v současné době zaznamenávají velký rozvoj. Je to 

způsobené rychlým rozvojem výpočetní techniky. Kamerové systémy jsou nasazovány 

všude tam, kde je potřeba mít přehled a provádět nepřetrţité monitorování pohybu osob, 

automobilů nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, 

benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovaným pohybem většího mnoţství osob, ale 

slouţí i ke střeţení soukromých pozemků a objektů, garáţí nebo veřejných prostranství. 

Kamerové systémy začleňujeme do integrovaných systémů komplexní ochrany 

informací a majetku. Kamerové systémy slouţí jako důleţitá pasivní ochrana. Působí 

také jako prevence v páchání trestných činů a přestupků. Mezi výhody kamerových 

systémů můţeme zařadit nepřetrţité monitorování prostoru, umoţňuje sledovat 

dokonalou historii událostí, je kompatibilní s elektronickým zabezpečovacím systémem, 

kdy lokalizuje místo narušení s identifikací pachatele pomocí skrytých kamer a zajišťuje 

ochranu majetku i proti profesionálním narušitelům. Výstup z kamer je vidět na 

monitorech a lze jej zaznamenat na patřičná paměťová média. Výhoda v budování IP 

kamerového systému je jeho jednoduchost, kdy k jeho realizaci stačí jakákoli 

počítačová síť. Tato síť je obvykle ve všech větších firmách a podnicích jiţ realizována. 

Odpadá tak natahování koaxiálních kabelů k analogovým kamerám, kdy ke kaţdé 

kameře musí být nataţen jeden kabel. U IP kamerových systémů je to podstatně 

jednodušší. Nevýhodou je zatím poměrně vyšší pořizovací cena, která je vykoupena 

širokou škálou funkcí kamery. 

Zkratka IP znamená Internet Protocol, coţ je nejpouţívanější protokol pro 

komunikaci v počítačových sítích a Internetu. Bezpečnostní systém zaloţený na této 

platformě umoţňuje přenos digitalizovaného videosignálu po metalických, optických 

nebo bezdrátových počítačových sítích a vzdálené monitorování či nahrávání kdekoliv 

v síti. Systém je natolik otevřený, ţe umoţňuje integraci dalších bezpečnostních 

systémů. Síťová IP kamera vysílá zachycené video a audio záběry skrze datovou síť. 

Umoţňuje lokální nebo vzdálený přístup, správu, či nahrávání záznamů za pomocí 

standardní síťové infrastruktury. Tyto kamery jsou do bezdrátové sítě připojeny pomocí 

technologie WiFi. Kromě zobrazování a zaznamenávání obrazu dokáţe síťová kamera 

přenášet i jiná data. Mezi další funkce patří například detekce pohybu v obraze, přenos 

zvuku, mechanismy pro ovládání kamery (pohyb, zoom), ale také digitální vstupy 
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a výstupy. Ty slouţí pro spuštění alarmu nebo rozsvícení světel. IP kamera umoţňuje 

zaslat i obrazová data při detekci pohybu na email nebo mobilní telefon. 

 

Obr. 15. Bezdrátová IP kamera Airlive WN-2600HD 

 

4.1 Rozdělení IP kamer podle pouţití 

 Vnitřní kamery - jsou určeny především pro pouţití ve vnitřních prostorech 

(kanceláře, chodby, obchody, sklady a garáţe). Pro venkovní nasazení nejsou 

určeny především díky jejich konstrukci. Plastové materiály, z nichţ jsou 

většinou vyrobeny, nejsou odolné vůči slunci, dešti, vysokým či nízkým 

teplotám. Snímání kamery je nastaveno tak, aby poskytovala dobrý obraz za 

denního světla i za umělého osvětlení. Speciální kamery s odnímatelným 

infračerveným filtrem umoţňují zachycení černobílého obrazu i za velmi 

špatných světelných podmínek. 

 Venkovní kamery - Venkovní kamery se od vnitřních kamer liší především 

pouţitím krycí konstrukce. Pro kryty kamer jsou pouţity více odolné materiály 

(speciální technický polymer, kov) odolávající prachu, silnému dešti, UV záření, 

vysokým a nízkým teplotám nebo i zničení od různých ţivočichů. Snímání je 

nastaveno pro přirozené světlo. Zpravidla jsou pouţity čočky s automatickou 

clonou. Objektiv kamery je umístěn co nejblíţe sklu krytu, aby nedocházelo 

k neţádoucím odleskům. Kamera by měla být umístěna tak, aby v záběru nebylo 

přímé sluneční světlo, které můţe poškodit infračervený filtr. Neměla by snímat 

oblohu, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení kontrastu. Pokud by bylo nutné 

pouţívat kameru i v noci, přídavné infračervené světlo musí být umístěno tak, 
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aby ţádným negativním způsobem neovlivňovalo obraz kamery. Opět musí být 

zabezpečeno krytem. 

 

 

Obr. 16. Venkovní IP kamera BOSCH EX30-IP 

 Ovladatelné kamery - přinášejí moţnosti otáčení kamery do osmi základních 

směrů. Otáčení je moţné například aţ v rozsahu 360º vertikálně a 120º 

horizontálně. Mezi další funkce patří přibliţování či oddalování obrazu. Některé 

kamery umoţňují i předem naprogramovat, jaký pohyb budou vykonávat, čímţ 

lze jednoduše rozšířit moţnost snímání větší plochy okolí. Vše je jednoduše 

ovladatelné pomocí aplikace nebo internetového prohlíţeče ze vzdáleného místa 

přes datovou síť. 

 

Obr. 17. Ovladatelná kamera BOSCH AutoDome 700 

 Dome kamery - Dome kamery jsou diskrétní IP kamery pro dohledové systémy 

uvnitř budov, kde jsou určeny především pro montáţ na strop. Další moţnosti 

pouţití nacházejí v dopravních prostředcích. Vyznačují se především malou 



47 
 

výškou a větší šířkou své konstrukce. Tyto typy kamer navíc poskytují základní 

odolnost proti vlhkosti a prachu. 

 

 

Obr. 18. Dome kamera BOSCH NDC-455 

 

4.2 Kvalita obrazu 

Kvalita obrazu - je nejdůleţitější vlastností kamery, která nás při výběru kamery 

zajímá nejvíce. Je závislá především na těchto parametrech a funkcích: 

 Typ obrazového snímače. 

 Schopnost zobrazení špatně osvětlené scény. 

 Moţnost výměny objektivů. 

 Rozlišení videa. 

 Kompenzace světla na pozadí. 

 Schopnost zachycení pohybujících se objektů. 

 Snímková frekvence. 

 Další vylepšení obrazu. 

 

4.3 Síťové video 

Pod pojmem síťové video rozumíme systém pro sledování a zaznamenávání 

videa přes IP síť. Síťové video můţe zahrnovat kromě obrazu i zvuk. Pro přenos dat 

vyuţívá běţnou síťovou infrastrukturu. Obraz z kamery je digitalizovaný přenos, který 

lze sledovat kdekoliv v síti nebo pomocí sítě internet, třeba i na druhém konci světa. 

Síťové video můţeme vyuţít v těchto dvou základních kategoriích: 
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 Zabezpečovací dohled - Pokročilé funkce síťového videa z něj dělají skvělý 

nástroj pro zabezpečovací dohled. Pruţnost digitální technologie zlepšuje 

schopnosti zabezpečovacích pracovníků chránit majetek a osoby. 

 Vzdálený monitoring - Síťové video umoţňuje uţivatelům shromaţďovat 

informace ze všech klíčových míst a sledovat je v reálném čase. Proto je tato 

technologie ideální pro lokální i vzdálené monitorování vybavení, lidí a míst. 

Pouţití se různí od monitorování dopravy a výrobních linek aţ po monitorování 

několika skladišť na různých místech. 

Hlavními oblastmi pouţití jsou doprava, obchody, průmysl, státní sektor, bankovní 

sektor a vzdělávání. 

 

4.4 Komprese obrazu 

Hlavní myšlenkou komprese je sníţení datové velikosti statického obrázku či 

videa při změně obrazu v podobě vynechání informace nepostřehnutelné pro lidské oko. 

Základní rozdělení kompresních metod je na ztrátové a bezztrátové. Při bezztrátové 

kompresi je kaţdý pixel nezměněn a po dekompresi je obraz v původním stavu. 

Nevýhodou je omezený kompresní poměr, tedy i vysoká datová náročnost, z čehoţ 

plyne nevhodnost pouţití pro síťové video. Opakem je ztrátová komprese, kdy se 

z obrazu vypouští informace, které lidské oko nepostřehne. Výrazně se tak zvýší 

kompresní poměr a klesne datová náročnost. U kamerových systémů se setkáváme 

především s kompresí ztrátovou. Pro digitální video přenášené po síti je nutná jeho 

komprese. Komprimované video se rychleji přenese po síti a také zabírá méně místa na 

pevném disku. Existuje několik standardů pro kompresi videa i statických obrázků: 

 Standardy pro kompresi statických obrázků: 

o JPEG - (Joint Photographic Experts Group international) je 

nejrozšířenější standard pro kompresi obrázků. Má širokou podporu ze 

strany programů i zařízení. Umoţňuje různé nastavení úrovně komprese, 

na které závisí poměr kvality a datové velikosti obrazu. Na úroveň 

kompresního poměru má vliv i barevnost snímané scény. Čím více barev 

v obraze, tím menší kompresní poměr můţe být pouţit pro zachování 

určité kvality obrazu, z čehoţ plyne i vyšší datová náročnost. 



49 
 

o JPEG2000 - je následovník JPEG. Má omezenější podporu ze strany 

programů a zařízení. Při vyšším poměru komprese vykazuje lepší 

výsledky neţ formát JPEG. 

 Standardy pro kompresi videa: 

o Motion JPEG - je video poskládané ze sekvence JPEG snímků. Síťová 

kamera zachytává například 30krát za sekundu jednotlivé snímky, které 

se komprimují do formátu JPEG. Pokud je těchto obrázků za sekundu 

dostatečné mnoţství, tak je vnímáme jako video, tedy Motion JPEG. 

Kaţdý jednotlivý obrázek má kvalitu podle zvolené komprese. Díky své 

jednoduchosti je to velmi pouţívaný formát pro síťové video. Umoţňuje 

další zpracování obrazu, jako je detekce pohybu či sledování objektu. 

Disponuje širokou moţností výběru rozlišení a zaručuje neměnnou 

kvalitu obrazu bez ohledu na sloţitost snímaného záběru. Moţnost volby 

úrovně komprese, a tím i velikosti datového toku umoţní přizpůsobení 

propustnosti sítě. Však díky nepřítomnosti video komprese je tento 

datový tok přenášený po síti poměrně velký. 

o MPEG - (Motion Picture Experts Group) je jedním z nejpouţívanějších 

standardů pro audio a video kompresi. Základním principem je 

porovnávání jednotlivých snímků mezi sebou. První komprimovaný 

snímek je referenční. U dalších snímků se pouţijí pouze data z částí 

obrazu, které se změnily. Výsledný obraz je sloţen z prvního snímku 

a dat, ve kterých jsou zaznamenány rozdíly v obraze. Takto je i výsledný 

obraz přehráván. Tento standard zahrnuje ovšem i několik dalších 

technik, jako je identifikace předmětů a předvídání jejich pohybu 

v obraze. Výhodou je především menší datová náročnost výsledných 

souborů neţ při pouţití Motion JPEG. Dobrá je kvalita obrazu při pouţití 

niţší bitové rychlosti při vyšším počtu snímků za sekundu. Menší datové 

nároky jsou však kompenzovány sloţitostí kódování a dekódování, coţ 

má za důsledek vyšší latenci neboli dobu od zachycení po zpřístupnění 

záznamu. MPEG existuje v několika verzích. Za verze MPEG-2 

a MPEG-4 je nutno platit licenční poplatky. U síťových kamer se dnes 

pouţívá MPEG-4, především pro sníţení bitové rychlosti při stejné 

kvalitě obrazu. 
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o H.263 - je standard určený především pro přenosy videa se stálou 

bitovou rychlostí. Je to standard původně navrţený pro video hovory, 

kde je konstantní rychlost přenosu důleţitá. V oblasti síťového videa je 

jeho nevýhodou především sníţení kvality obrazu při pohybu objektu, 

kdy by bylo potřeba bitovou rychlost zvýšit. 

 

4.5 Rozlišení obrazu IP kamer 

Rozlišení obrazu, který je schopna kamera zachytit, se uvádí jako poměr 

horizontálních a vertikálních pixelů. U digitálních IP kamer je to počet efektivních 

pixelů snímače. U digitálních kamer převládá rozlišení 640×480 pixelů zvané VGA 

(Video Graphics Array). V dnešní době se pouţívají jeho násobky, např. QVGA či 

XVGA. Jednotlivá rozlišení jsou uvedena na obrázku 19. 

 

 

Obr. 19. Rozlišení obrazu IP kamer 
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5. NÁVRH BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ WIFI 

Návrh bezdrátové WiFi sítě se zamýšlí nad moţným bezdrátovým propojením 

počítače a IP kamery. Počítač zde slouţí jako konfigurační, zobrazovací a zálohovací 

zařízení, IP kamera slouţí jako monitorovací zařízení (obrázek č. 20). Jako přístupový 

bod je zde pouţit multifunkční WiFi router WRT – 312 od firmy Straightcore (obrázek 

č. 21). Jedná se o jednotku pro budování sítí dle standartu 802.11b či 802.11g. Tato 

jednotka podporuje bezpečnostní systémy WEP, WPA, ESSID a filtr MAC adres pro 

zajištění bezpečnosti bezdrátové sítě. Jednotka je vybavena anténou se ziskem 2 dB, 

která je připojena pomocí SMA konektoru, coţ umoţňuje záměnu antény za silnější či 

lépe směrový typ. Jednotka nabízí velmi snadné ovládání pomocí libovolného 

webového prohlíţeče. Díky integrovaným DHCP funkcím je moţné automatické 

přiřazování TCP/IP adres všem dostupným bezdrátovým klientům, coţ výrazně 

zjednodušuje zprovoznění a uţívání bezdrátové sítě. Jednotka umoţňuje přenosové 

rychlosti 54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mb/sec s automatickým sniţováním v 

zarušeném prostředí a konfiguraci z www prohlíţeče. 

 

Obr. 20. Schéma bezdrátové sítě 
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Obr. 21. Multifunkční přístupový bod WRT – 312 

 

5.1 Konfigurace přístupového bodu 

Tento přístupový bod poskytuje snadné ovládání pomocí www prohlíţeče. 

Výchozí IP adresa je 192.168.1.1, maska 255.255.255.0. Po zadání výchozí IP adresy 

do www prohlíţeče lze přístupový bod konfigurovat. Na této úvodní obrazovce jsou 

k dispozici informace o současném nastavení jednotky, době běhu od posledního 

restartování, verzi hardware i software jednotky, nastaveném síťovém klíči, provozním 

módu jednotky, atd. Důleţitou informací zde, kterou potřebujeme pro nastavení 

bezdrátové sítě, je údaj “WiFi MAC adresa – BSSID”. Jedná se o sítovou adresu 

bezdrátové části jednotky, kterou se jednotka hlásí do bezdrátové sítě (obrázek č. 22). 

 

Obr. 22. Stav přístupového bodu WRT – 312 
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5.1.1 Nastavení parametrů bezdrátového přenosu 

 Typ provozu - tato poloţka dává uţivateli moţnost definovat provozní reţim 

přístupového bodu pouze pro standart 802.11b, 802.11g či pro oba dva 

standardy současně. 

 Operační mód:  

o Přístupový bod - slouţí jako centrální bod bezdrátové sítě, ke kterému se 

připojují další bezdrátové adaptéry. 

o Stanice - se uţívá v případě sítí, kde existuje centrální přístupový bod. 

o Systém WDS – (BRIDGE) je určen především pro propojení dvou 

(“Bridge Point-to-Point”) či více (“ Bridge Point-to-Multipoint”) LAN 

sítí dohromady. 

 Název sítě – SSID - představuje klíč, na základě kterého dochází ke spojení 

jednotlivých adaptérů v rámci bezdrátové sítě. SSID je nutno nastavit shodně na 

přístupovém bodu a na všech klientských adaptérech, které se k němu připojují. 

 Operační kanál – zde se definují operační kanály přístupového bodu. Pro pouţití 

v rámci státu Evropské unie (s výjimkou Španělska) je k dispozici celkem 13 

kanálu. 

 Norma pro WiFi – zde se vybírá norma pro provoz bezdrátové části. Pro pouţití 

v České republice se nastavuje ETSI. 

 

Obr. 23. Nastavení rádiového modulu přístupového bodu WRT - 312 
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5.1.2 Nastavení zabezpečení přístupového bodu 

Přístupový bod poskytuje všechny funkce zabezpečení bezdrátové sítě, včetně 

WEP, IEEE 802.11x, IEEE 802.11x s WEP, WPA s předem sdíleným klíčem a WPA se 

servery RADIUS. Tyto funkce zabezpečení umoţňují zabránit neoprávněnému přístupu 

do bezdrátové sítě. 

 Šifrování: 

o WEP – lze vybrat 64 bitový nebo 128 bitový klíč WEP. 

o Ověřování 802.1x – kaţdý uţivatel se musí před přístupem k bezdrátové 

síti přihlásit k přístupovému bodu pomocí platného účtu. Ověřování 

provádí server RADIUS. 

o Předem sdílený klíč WPA – pouţívá se pro ověřování bezdrátových 

stanic a šifrování dat během komunikace. Změny šifrovacího klíče se 

provádějí pomocí metody TKIP nebo AES. 

o WPA RADIUS – k ověřování bezdrátových stanic a poskytnutí klíče pro 

šifrování dat během komunikace je pouţit externí server RADIUS. 

 

Obr. 24. Nastavení zabezpečení přístupového bodu WRT - 312 

 



55 
 

5.2 Konfigurace PC ve Windows 7 

V této části je popsána konfigurace přenosného počítače s integrovanou WiFi 

kartou 802.11b/g pro připojení do bezdrátové sítě v systému MS Windows 7.  

1. Tlačítko Start. 

2. Ovládací panely. 

3. Centrum síťových připojení a sdílení. 

4. Změnit nastavení adaptéru. 

5. Bezdrátové připojení k síti - Vlastnosti. 

6. Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) – zde je nutno nastavit IP adresu bezdrátové sítě 

a masku podsítě a dokončit stiskem tlačítka OK. 

 

Obr. 25. Nastavení bezdrátového připojení 

Nyní se lze připojit k bezdrátové síti. 

1. Tlačítko Start. 

2. Ovládací panely. 

3. Centrum síťových připojení a sdílení. 

4. Změnit nastavení adaptéru. 

5. Bezdrátové připojení k síti – Připojit / Odpojit. 
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Obr. 26. Zobrazení dostupných bezdrátových sítí 

V případě, ţe bezdrátová síť pouţívá zabezpečení je nutno zadat klíč zabezpečení sítě 

a potvrdit stiskem tlačítka OK. 

 

Obr. 27. Zadání klíče pro bezdrátovou síť 
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Nyní lze zkontrolovat, zda je počítač připojen do bezdrátové sítě. 

1. Tlačítko Start. 

2. Ovládací panely. 

3. Centrum síťových připojení a sdílení. 

4. Změnit nastavení adaptéru. 

5. Bezdrátové připojení k síti – Stav. 

 

Obr. 28. Kontrola připojení do bezdrátové sítě 

V následujícím kroku je pomocí aplikace Příkazový řádek příkazem ipconfig proveden 

výpis nastavení konfigurace protokolu IP. Otestování funkčnosti sítě je provedeno 

v aplikaci Příkazový řádek příkazem ping na IP adresu zařízení v bezdrátové síti – zde 

je to přístupový bod (obrázek č. 29). 
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Obr. 29. Kontrola nastavení protokolu IP a test dostupnosti přístupového bodu 

Pomocí aplikace Wireshark lze zjistit veškerou komunikaci, která na síti probíhá. 

Wireshark se pouţívá k analýze a ladění problémů v počítačových sítích, pro vývoj 

komunikačních protokolů a studium síťové komunikace. Je vyvíjen pod GNU/GPL 

licencí jako multiplatformní software (Linux, Mac OS X, Solaris, MS Windows). 

 

Obr. 30. Kontrola komunikace v síti aplikací Wireshark 
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Pro přehrávání a zálohování dat z IP kamer je pouţit program VLC Media Player. VLC 

Media Player je multiplatformní multimediální přehrávač. Patří do projektu VideoLAN, 

který vyvíjí open source software pro multimediální (audio a video) streaming řady 

formátů. VLC Media Player je programem, vyvíjeným pod licencí GNU/GPL, který 

v sobě snoubí velmi univerzální schopnosti přehrávání a jednoduché ovládání. Bez 

externích kodeků přehraje většinu audio i video formátů. Kromě vlastních knihoven pro 

dekódování audia a videa si s sebou program nese další open source knihovny pro 

dekódování většiny dnes pouţívaných formátů. VLC Media Player podporuje většinu 

variant MPEG formátu, DivX aţ do páté verze, XviD, formáty Windows Media, atd.. 

Z audio formátů VLC podporuje MP3 a Windows Media Audio (WMA), Ogg Vorbis, 

AAC, FLAC, AC3 a DTS. Z hlediska uţivatelského rozhranní  jde o velmi pěkný 

a povedený audio a video přehrávač. 

 

 

Obr. 31. Multimediální přehrávač VLC 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat, vytvořit a nakonfigurovat lokální 

bezdrátovou síť, která umoţňuje připojení několika bezdrátových zařízení za účelem 

ovládání a konfigurace připojených zařízení, monitorování, sdílení a zálohování dat 

mezi jednotlivými zařízeními. 

V teoretické části bakalářské práce se zabývám popisem počítačových 

a průmyslových sítí a jejich vlastnostmi a vyuţitím. Popisuji zde topologii, architekturu 

a rozdělení počítačových a průmyslových sítí, topologii a architekturu bezdrátových sítí 

WiMAX, Bluetooth, ZigBEE a WiFi, Dále pak rozdělení a popis IP kamerových 

systémů. 

V praktické části jsem dle moţností navrhl, vytvořil, nakonfiguroval a otestoval 

bezdrátovou síť pomocí přístupového bodu WRT – 312 pomocí bezdrátové technologie 

WiFi v operačním systému MS Windows 7.  Tato síť umoţňuje připojení několika 

bezdrátových zařízení. Prakticky se jednalo o připojení stolního počítače, přenosného 

počítače a IP bezdrátové kamery. 

Do budoucna je moţné takto nově vytvořenou a nakonfigurovanou bezdrátovou 

síť připojit do jiné sítě a tak vytvořit mnohem větší síť nebo ji připojit do celosvětové 

sítě internet za účelem vzdáleného ovládání, monitorování, sdílení a zálohování dat 

z jakéhokoli zařízení připojeného do sítě internet. 

Přínosem této bakalářské práce bylo popsat danou problematiku, čímţ došlo 

k zpřehlednění a k lepší orientaci v jednotlivých typech sítí. V praktické části bylo mým 

přínosem vytvoření návodu, jak se zachovat při konfiguracích jednotlivých částí sítě.  

Moţným rozšířením této bakalářské práce můţe být návrh nových způsobů 

řešení a jejich porovnání mezi sebou i se zde navrhovanými variantami. 
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