
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Tato bakalářské práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové sítě ve společnosti 

LINDEN s.r.o. Cílem je rozšíření stávajícího pokrytí bezdrátovým signálem na celou 

budovu společnosti tak, aby byly splněny požadavky společnosti na dostupnost a 

zabezpečení sítě. 

  

Abstract 

The focus of this Bachalor`s thesis is the design and realization of the wireless network 

in the company LINDEN s.r.o. The goal is to extend the current WiFi coverage to the 

entire company and fulfill the company`s requirements on the network availability and 

security. 
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ÚVOD 

V oblasti bezdrátového přenosu dochází k prudkému rozvoji a díky snižujícím se 

nákladům na implementaci i k velkému rozšíření. Bezdrátové sítě již dávno nejsou 

pouze doménou firemních prostředí, ale stávají se zcela běžnou součástí domácností.  

 

Zavedení bezdrátové sítě do firemní infrastruktury přináší celou řadu výhod. Její 

vybudování je technicky méně náročné než pokládání klasické strukturované kabeláže.     

Nabízí mobilitu a flexibilitu, kterou nelze pomocí klasických drátových sítí nikdy 

dosáhnout. Díky ní v mnoha provozech, typicky logistika, skladování a přeprava, již 

zcela nahradily drátové sítě. V případě požadavku na připojení některých specifických 

zařízení jako jsou mobilní terminály a čtečky čárových kódů nelze toto zajistit jinak než 

bezdrátovými sítěmi.    

Samostatnou kapitolou bezdrátových sítí je jejich zabezpečení. Díky omezeným 

možnostem bránit přesahu signálu do míst, kde to není žádoucí, roste i možnost 

vytvoření snadné cesty pro útočníkovo vniknutí do sítě. Se vzrůstající dostupností a 

oblibou rostou také rizika spojená s provozováním bezdrátových sítí. Zejména firmy si 

uvědomují tato rizika a zabezpečení svých sítí věnují stále větší pozornost. (11) Zcela 

opačná situace je však u zabezpečení domácích bezdrátových sítí, kde počet 

nezabezpečených nebo špatně zabezpečených přístupových bodů roste. (12)  

 

V této práci zaměřím existující bezdrátovou síť společnosti LINDEN s.r.o. Síť zde 

pokrývá skladovací a expediční prostory, kde je využívána pro připojení mobilních 

terminálů a přenosných počítačů. Mým cílem bude provést její analýzu, navrhnout a 

realizovat rozšíření tak, aby pokrývala celou budovu společnosti. Zamyslím se také nad 

úrovní stávajícího zabezpečení a případně navrhnu vylepšení vedoucí k jeho zvýšení.  

 

Cíle práce 

Cílem práce je navrhnout a realizovat bezdrátovou síť, která bude splňovat požadavky 

společnosti na dostupnost a úroveň zabezpečení. Důraz bude kladen i na finanční 

možnosti společnosti. V návrhu se proto budu snažit maximálně využívat existující 

infrastrukturu a najít řešení s nejlepším poměrem míry zabezpečení a ceny.  
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1 Teoretická východiska 

1.1 Standardy sítí IEEE 802.11 

V roce 1997 byl organizací IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

představen první standard bezdrátových sítí (WLAN, Wireless LAN) pod číslem 802.11.  

Tato bezdrátová síť umožňovala rychlosti až 2Mb/s a pracovala v pásmu 2,4 GHz 

(ISM). Původně bylo pásmo ISM vyhrazeno americkým regulátorem FCC (Federal 

Communications Comission) a evropským ETSI (The European Telecomunications 

Standards Institute) pro průmyslové, vědecké a lékařské potřeby. Nejprve však bylo 

toto pásmo využíváno mikrovlnnými troubami a bezdrátovými telefony, ale později se o 

něj začali zajímat i výrobci bezdrátových technologií. Každý výrobce vyvíjel své vlastní 

proprietární technologie, což bránilo širšímu rozšíření bezdrátových technologií. Teprve 

s příchodem jednotného standardu začalo docházet k postupnému rozšíření WiFi 

výrobků a ke snižování jejich ceny. 

O vzájemnou funkčnost a kompatibilitu výrobků založených na standardu 802.11 se od 

roku 1999 stará nezisková organizace WECA. Od roku 2003 přejmenována na Wi-Fi 

alianci. (5, s. 1-4) 

 

V roce 1999 byl původní standard rozšířen o dvě kvalitativně vyšší specifikace 

označované jako 802.11b, pracující v pásmu 2,4 GHz rychlostí 11 Mb/s a 802.11a, 

využívající nové bezlicenční pásmo 5 GHz a dosahující rychlosti 54 Mb/s. (5, s. 1-4) 

 

Následující podstatná revize z roku 2003 má označení  802.11g a přináší rychlost 54 

Mb/s. Využívá stejné modulace jako standard 802.11a přičemž zachovává kompatibilitu 

se zařízeními standardu  802.11b. (5, s. 1-4) 

 

V současné době patří k nejrozšířenějším standard IEEE 802.11n, na kterém se začalo 

pracovat již v roce 2003.  Poměrně dlouhou dobu byl pouze ve stádiu návrhu (802.11n 

draft 2.0) a definitivně byl schválen až v roce 2009. Přináší teoretickou rychlost 600 

Mb/s a novou techniku modulace MIMO OFDM. Umí využívat jak pásmo 2,4 GHz, tak 

pásmo 5 GHz. (6)  
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Na trhu se již začínají objevovat zařízení podporující nový standard IEEE 802.11ac. 

Ten sám o sobě nepřináší žádnou technologickou novinku, ale pouze vylepšuje 

technologie použité u 802.11n, což umožňuje dosáhnout teoretické  

rychlosti až 1,3 Gb/s. (7) 

 
Tab. 1: Přehled standardů IEEE 802.11 (9) 

 

1.1.1 IEEE 802.11b 

V roce 1999 byl vydán standard IEEE 802.11b, který využíval nové modulační 

techniky, umožňující dosahovat rychlostí 5,5 a 11 Mb/s. Na fyzické vrstvě již používá 

pouze technologii kódování DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Navýšení 

rychlosti bylo dosaženo použitím modulačního schématu CCK (Complementary Code 

Keying). (1, s. 32) 

 

Kmitočet 2,4 GHz 

Kanály 11 (3) v USA 

Rychlost 11Mb/s 

Dosah Cca 100m (závisí na hustotě zástavby) 

Kódování  DSSS 

Modulace DBPSK (1 Mb/s) 

 DQPSK (2 Mb/s) 

 CCK 5,5 a 11 Mb/s) 

Tab. 2: Specifikace IEEE 802.11b (1, s. 32) 
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Tento standard pracuje v pásmu 2,4000 – 2,4835 GHz, které je součástí pásma ISM. 

Výhodou pásma 2,4 GHz je jeho využitelnost po celém světě, kde každý stát má svou 

vlastní standardizační instituci dohlížející na využívání kmitočtového pásma.  

Nevýhodou je však skutečnost, že toto pásmo je přeplněno mnoha  

jinými zařízeními. (1, s. 32).  

 

Využití kanálů v různých zemích světa ukazuje následující tabulka. 

Číslo 

kanálu 

Střední 

kmitočet 

[GHz] 

Severní 

Amerika 
Evropa Španělsko Francie Japonsko 

1 2,412 X X    

2 2,417 X X    

3 2,422 X X    

4 2,427 X X    

5 2,432 X X    

6 2,437 X X    

7 2,442 X X    

8 2,447 X X    

9 2,452 X X    

10 2,457 X X X X  

11 2,462 X X X X  

12 2,467  X  X  

13 2,472  X  X  

14 2,484     X 

Tab. 3: Kanály standardu 802.11b v různých státech (1, s. 33) 

 

 

1.1.2 IEEE 802.11a 

Současně se standardem IEEE 802.11b byl vydán i další standard, 802.11a. Oproti 

802.11b pracuje v kmitočtovém pásmu 5GHz a dosahuje přenosové rychlosti 54 Mb/s. 

Oba standardy nejsou vzájemně kompatibilní, ale díky odlišnému kmitočtovému pásmu 

mohou fungovat současně na jednom místě, aniž by docházelo k vzájemnému rušení.  
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Pro přenos datové toku navrhlo IEEE modulační techniku OFDM (Orthogonaly 

Frequency Division Multiplexing). Tento standard byl původně využíván hlavně 

v Severní Americe zejména proto, že pásmo 5 GHz nebylo mezinárodně 

standardizováno. (1, s. 34) 

 

Kmitočet 5 GHz 

Kanály 12 v USA 

Rychlost 54Mb/s 

Dosah Cca 20m (závisí na hustotě zástavby) 

Kódování  OFDM 

Modulace BPSK (6 a 9 Mb/s) 

 QPSK (12 a 18 Mb/s) 

 16-QAM (24 a 36 Mb/s) 

 64-QAM (48 a 54 Mb/s) 

Tab. 4: Specifikace 802.11a (1, s. 35) 

 

1.1.3 IEEE 802.11g 

Tento standard byl schválen v červenci roku 2003. Ke stávajícím čtyřem rychlostem 

standardu 802.11b přibylo dalších osm rychlostí a díky maximální rychlosti 54 Mb/s se 

vyrovnal standardu IEEE 802.11a. Stále však pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz a 

v oblasti nižších rychlostí je kompatibilní se standardem 802.11b.  

Kvůli zpětné kompatibilitě s 802.11b používá pro rychlosti 1, 2, 5,5, 11 Mb/s kódování 

DSSS. K dosažení vyšších rychlostí využívá stejné modulační metody jako 802.11a, 

tedy OFDM. (2, s. 113) 

Některé problémy známé ze standardu 802.11b však stále přetrvávají. Jedná se 

především o pouze tři nepřekrývající se kanály a o problémy s rušením od jiných 

zařízení v pásmu 2,4 GHz. (1, s. 36) 
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Schválen Červen 2003 

Radiofrekvenční technologie DSSS a OFDM 

Frekvenční spektrum 2,4 GHz 

Kódování  Barker 11 a CCK 

Modulace DBPSK a DQPSK 

Přenosové rychlosti 
1, 2, 5,5, 11 Mb/s  s modulací DSSS; 6, 9, 12, 18, 24, 

36, 48, 54 Mb/s s modulací OFDM 

Nepřekrývající se kanály 1, 6, 11 

Tab. 5: Specifikace 802.11g (2, s. 114) 

 

1.1.3.1 Interakce standardu 802.11g s klienty 802.11b 

Jak již bylo zmíněno standard 802.11g je zpětně kompatibilní s 802.11b. Nicméně není 

doporučeno tuto možnost příliš využívat, protože tím dochází ke snižování výkonu celé 

buňky. Průměrná šířka pásma 802.11g je 22Mb/s.  Pokud se k přístupovému bodu 

připojí klient 802.11b může tato šířka pásma poklesnout. Důvodem je, že klienti 

802.11b neznají modulaci OFDM a vysílají-li ve stejné době jako klienti 802.11g 

dochází ke kolizím a celý přenos se musí znovu opakovat. (2, s. 114)      

 

1.1.4 IEEE 802.11n 

Na tomto standardu se začalo pracovat již v roce 2003 a cílem bylo dosáhnout 

přenosové rychlosti alespoň 100 Mb/s. Datum schválení se neustále odkládalo a vzešlo 

pouze několik návrhů. (6) Standard byl definitivně schválen v září 2009. (10) 

 

Přestože standard slibuje dosáhnout teoretické rychlosti až 600 Mb/s, současný stav 

techniky neumožňuje přenosovou rychlost na fyzické vrstvě vyšší než 300 Mb/s. Reálně 

se pak rychlost pohybuje okolo 130 Mb/s. (6) 

 

Standard je zpětně kompatibilní se standardy 802.11a/b/g. K dosažení této kompatibility 

a vysoké rychlosti je použito více antén a technologie zvané MIMO (Multiple-input, 

Multiple-output). Využití více antén zvyšuje propustnost a dovoluje dosáhnout plně 

duplexního provozu. (2, s. 120) Díky této technologii je dosaženo také většího dosahu 

bezdrátové sítě. Využití více antén se u zařízení standardu 802.11n označuje  
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např. 3x2:2. To znamená, že se jedná o zařízení se třemi vysílacími a třemi přijímacími 

anténami se dvěma toky.    

Počítá se zde také s vícecestným šířením signálů, což jsou odražené signály, které 

přicházejí do přijímače se zpožděním oproti signálům v přímém směru. U starších 

standardů bylo toto chápáno jako negativní vlastnost snižující schopnost obnovit 

informaci z přijatého signálu. MIMO naopak této vlastnosti využívá ke zvýšení 

schopnosti obnovit požadovanou informaci ze signálu. (6) 

 

Další technologie zapracovaná do tohoto standardu je využití šířky kanálu 40MHz. 

Jedná se o dva sousední 20 MHz kanály, které jsou vzájemně svázány. To umožňuje 

zdvojnásobení rychlosti na fyzické vrstvě. (2, s. 121)  

 

1.1.5 IEEE 802.11ac  

Standard IEEE 802.11ac bývá nazýván „WiFi páté generace“. (7) V současné době stále 

není schváleným mezinárodním standardem a je ve fázi „Draft 4.0“. Definitivní 

schválení se očekává v prosinci roku 2013. Na rozdíl od předchozího standardu 802.11n 

nejsou v tomto draftu žádné spory týkající se technických detailů. To umožňuje 

výrobcům vyvíjet čipové sady postavené na 802.11ac aniž by bylo nutné čekat na 

schválení standardu. (8)   

IEEE 802.11ac využívá pouze frekvenční pásmo 5GHz a je zpětně kompatibilní 

s 802.11n. Použitím vyššího frekvenčního pásma je dosaženo nižšího rušení, ale 

zároveň se snižuje dosah bezdrátového signálu při prostupu hutnými materiály.  

802.11ac, stejně jako 802.11n, využívá vícenásobné datové streamy a více přijímacích a 

vysílacích antén (MIMO). Tato technologie je zde však vylepšena a je použito až osm 

streamů oproti čtyřem u 802.11n. Na rozdíl od klasického MIMO, kde základna může 

komunikovat pouze s jedním zařízením najednou, je zde možnost přijímat jeden 

vysílaný signál více přijímači.  Tato technologie se nazývá MU-MIMO (multi-user 

multiple-input and multiple-output).  

Šířku kanálu u 802.11ac je 80 MHz a lze ho rozšířit až na 160 MHz. Teoretické 

rychlosti 1,3 Gb/s lze dosáhnout použitím tří datových toků, každý o rychlosti  

430 Mb/s. Podobně jako 802.11n používá 802.11ac metodu kódování QAM. (7) 
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1.2 Fyzická vrstva 

1.2.1 Rozprostřené spektrum 

Technologie rozprostřeného spektra se používá k dosažení rychlých datových přenosů 

v bezlicenčním pásmu ISM. V tomto pásmu není povoleno používat jiný typ přenosu 

než je rozprostřené spektrum. To využívá matematické funkce k rozprostření signálu po 

širokém pásmu frekvencí, čímž je dosažena vyšší odolnost proti interferencím a rušení. 

Tradiční radiové technologie fungují odlišně. Snaží se naopak vměstnat co největší 

množství signálů do úzkého spektra. Tím je sice dosaženo efektivnější využití 

kmitočtového pásma, ale zároveň je spolehlivost přenosu, oproti technologiím 

bezdrátového spektra, nižší. (1, s. 28-29), (5, s. 14)      

 

Obr. 1: Diagram rozprostřeného spektra (1, s. 29) 

  

1.2.2 FHSS 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) je technika rozprostřeného spektra 

s přeskakováním kmitočtů, používanou v původní verzi standardu 802.11. Pracuje na 

principu pseudonáhodných přeskoků mezi jednotlivými frekvenčními pásmy. Při 

každém přeskoku vyšle krátký datový proud v maximální délce 400 ms. Celková 

frekvenční šířka 83,5 MHz je rozdělena na 79 kanálů o šířce 1 MHz. Nevyužitých  

4,5 MHz funguje jako ochrana proti rušení ze sousedních pásem. Radiový signál při 

přeskoku po těchto kanálech vystřídá během 30 s alespoň 75 kanálů. Výhodou techniky 

přeskoků je, že v jednom 2,4 GHz pásmu může současně pracovat větší množství 

přístupových bodů (teoreticky až 26, prakticky 15). (5, s. 14-15 ) 

V praxi se FHSS používá velmi málo a nahradily ji novější modulační techniky (DSSS, 

OFDM...). (1, s. 29) 
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Obr. 2: FHSS – technika frekvenčních přeskoků (14) 

1.2.3 DSSS 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) je modulační technika přímo rozprostřeného 

spektra používaná ve standardu 802.11b. (2, s. 36) Každý bit určený k přenosu je 

nejdříve zakódován na určitou sekvenci bitů a ta je potom namodulovaná na nosný 

signál. K dosažení přenosové rychlosti 1Mb/s a 2Mb/s se používá Barkenův kód, kdy 

každý bit je nahrazen 11 bitovou sekvencí bitů, označovanou jako chip. Tím je signál 

rozprostřen do většího spektra a je tak dosaženo větší spolehlivosti přenosu a vyšší 

odolnosti proti rušení. (14) 

 

Obr. 3: DSSS – kódování Barkenovým kódem (14) 

 

U vyšších rychlostí 5,5 Mb/s a 11 Mb/s je Barkenův kód nahrazen komplementárním 

klíčováním kódů CCK. Používají se zde série kódů zvané komplementární sekvence. 

Pro kódování se využívá 64 unikátních kódových slov, kde každé může přenést až  

6 bitů. V případě Barkenova kódu to byl pouze 1 bit. (2, s. 37) 
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1.2.4 OFDM  

Přestože OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) nepatří mezi 

technologie rozprostřeného spektra, používá se pro modulaci v bezdrátových sítích. 

Dosahuje vysokých rychlostí a je velmi odolný proti interferencím signálu. Princip 

OFDM spočívá ve využití několika kanálů s frekvenčními rozsahy, rozdělených do 

velkého (stovek, tisíců) nosných vln s menší šířkou pásma. K dispozici je celkem 52 

pomocných nosných vln na jeden kanál, přičemž každý kanál má šířku 20 MHz. Šířka 

jedné pomocné nosné vlny je 300 KHz. Každá z nich potom přenáší pouze malé 

množství dat, které jsou však odesílány paralelně a tím je dosaženo vyšších 

přenosových rychlostí. OFDM je využíváno ve standardech 802.11b a 802.11g. 

V každém z těchto standardů jsou rozdílnosti v implementaci, protože 802.11g je 

navržen pro použití v pásmu 2,4 GHz a zároveň zachovává zpětnou kompatibilitu se 

standardem 802.11b. (2, s. 39-40) 

Rozsah jeho využití se neomezuje jen na bezdrátové sítě, ale tuto technologii lze nalézt i 

při přenosu signálu v ADSL, DAB a DVB-T. (13, s. 6) 

 

1.2.5 MIMO 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) je technologie využívaná ve specifikaci 

standardu 802.11n. Ten využívá pro zvýšení propustnosti kombinaci principů MIMO a 

OFDM při současném využití více antén na straně vysílače nebo přijímače. Technologie 

MIMO nabízí rychlosti až 100 Mb/s pomocí simultánního multiplexingu datových 

proudů na jednom kanálu. V rámci tohoto kanálu se vysílá několik signálů přenášejících 

odlišná data a jdoucích různými cestami. Odrazy signálu od různých překážek způsobují 

jeho šíření různými cestami, což v konvenčních systémech může být zdrojem rušení a 

útlumu. Díky použití více antén na straně přijímače mohou být odražené signály lépe 

zpracovány a zpětně rekonstruovány. To má pozitivní vliv na rychlost a kvalitu spojení.   

(2, s. 40) 
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Obr. 4: Princip MIMO (15) 

 

1.3 Topologie bezdrátových sítí 

1.3.1 Obecné topologie bezdrátových sítí 

Bezdrátové sítě mohou být rozděleny podle způsobu využití a jejich dosahu do několika 

kategorií: (4, s. 36) 

 Bezdrátové osobní sítě WPAN. 

 Bezdrátové lokální sítě WLAN. 

 Bezdrátové metropolitní sítě WMAN. 

 Bezdrátové rozlehlé sítě WWAN. 

 

 

                 Obr. 5: Dělení bezdrátových sítí podle dosahu (4, s. 37) 
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1.3.1.1 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Jedná o bezdrátové sítě určené pro provoz na krátkou vzdálenost. Jejím typickým 

představitelem je technologie Bluetooth. Pracují obvykle v pásmu 2,4 GHz a jejich 

standardy popisuje pracovní skupina IEEE 802.15. 

 

Charakteristika sítě WPAN: (2, s. 70) 

 Dosah sítě asi do 6 m. 

 Osm aktivních zařízení, neaktivních ale může být více. 

 Pracují v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz. 

 Nazývají se také piconet.  

 

1.3.1.2 WLAN (Wireless Local Area Network) 

WLAN sítě pokrývají větší prostory než sítě WPAN. Jejich využití lze nalézt 

v domácích i podnikových sítích, ale i pro širokopásmový přístup k Internetu či pro 

řešení poslední míle. (4, s. 53) Pracují v pásmech 2,4 a 5 GHz a využívají rodinu 

standardů 802.11. (2, s. 71) 

 

Charakteristika sítě WLAN: (2, s. 71) 

 Frekvenční pásmo 2,4 a 5 GHz. 

 Dosah od přístupového bodu ke klientům až 100m. 

 Je potřeba vyššího výkonu k dosažení větší vzdálenosti. 

 Do sítě bývá zpravidla zapojeno více klientů – nejde tedy o osobní síť. 

 Sítě WLAN jsou velmi flexibilní a mohou obsahovat více než osm aktivních 

klientů. 

 

1.3.1.3 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

Metropolitní bezdrátové sítě se využívají pro pokrytí větších geografických vzdáleností. 

Mohou sloužit jako páteřní sítě, dvoubodová i vícebodová připojení. Někdy se také 

provozují v nelicencovaných pásmech, nicméně to řešení není vhodné kvůli rušení 

z jiných sítí. Nevýhodou je, že se vzrůstající vzdáleností klesá rychlost. Typickým 

zástupcem této kategorie je síť WiMax. (2, s. 72) 
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1.3.1.4 WWAN (Wireless Wide Area Network) 

Bezdrátová rozlehlá síť WWAN se používá v situacích, kdy je nutné pokrýt velmi 

rozsáhlou geografickou oblast. Náklady na provoz těchto rozsáhlých sítí bývají vysoké. 

Příkladem sítě WWAN jsou sítě mobilních operátorů. (2, s. 72) 

 

Charakteristika sítě WWAN: (2, s. 72) 

 Nízká přenosová rychlost. 

 Platba za využívání. 

 Vysoké náklady na provoz.  

 

1.3.2 Původní topologie podle 802.11 

Předchozí část popisovala velmi obecně topologie bezdrátových sítí. Původní návrh 

podle standardu 802.11 však zahrnuje pouze dvě topologie. V první z nich se klienti 

připojují přímo mezi sebou (Ad-hoc) a ve druhé využívají centrálního přístupového 

bodu (režim infrastruktury). (2, s. 73) 

 

1.3.2.1 Ad-hoc sítě 

V případech, kdy spolu dva počítače potřebují komunikovat napřímo, mohou vytvořit 

takzvanou ad-hoc síť. Ta pracuje v režimu peer-to-peer a nepožaduje ke své činnosti 

přístupový bod.  Proto hovoříme o nezávislé síti Independent Basic Service Set (IBSS).  

Využití těchto sítí je výhodné v situacích, kdy se sejde několik počítačů a krátkodobě 

potřebují vzájemnou síťovou konektivitu.  

Zařízení pracující v ad-hoc sítích fungují v režimu polovičního duplexu. Důvodem je to, 

že počítače mají pouze jeden radiový vysílač, což také navíc snižuje propustnost sítě. (2, 

s. 73), (1, s. 38) Reálná šířka pásma je proto nižší o 40% oproti teoretické. (3, s. 44) 

 

Obr. 6: Síť v režimu ad-hoc (16) 



22 

 

1.3.2.2 Infrastrukturní sítě 

Infrastrukturní sítě se takto nazývají proto, že mají přesně vymezenou infrastrukturu. 

Jako spojovací článek zde funguje přístupový bod, který může fungovat jako 

rozbočovač (hub) a/nebo most (bridge).  

 

Důvodů je několik: (2, s. 74) 

 Má pouze jeden rádiový vysílač, který nemůže současně odesílat a přijímat. 

V tom se podobá rozbočovači – pracuje v režimu polovičního duplexu. 

 Přístupový bod dokáže na základě MAC adresy rozhodnout o dalším odeslání 

datového rámce. Tím se podobá síťovému mostu. 

Je zde však zásadní rozdíl mezi standardním ethernetovým rámcem a rámcem 

v bezdrátové síti. Ethernetové rámce obsahují pouze zdrojovou a cílovou MAC adresu. 

Oproti tomu jsou rámce v bezdrátové síti složitější a mohou mít tři až čtyři MAC 

adresy. První dvě jsou obvyklé zdrojové a cílové adresy. Třetí je adresa přístupového 

bodu a čtvrtá definuje další přeskok NEXT_HOP v případech, kdy používáme dva 

mosty k přemostění dvou izolovaných sítí. 

Oblast pokrytí pomocí jednoho přístupového bodu se nazývá Basic Service Set (BSS). 

BSS můžeme využít pro pokrytí menší kanceláře nebo v domácnosti, ale pro větší 

prostory již použít nelze. Chceme-li pokrýt rozsáhlejší oblasti, musíme propojit 

jednotlivé BSS skrze páteřní síť. Takto vzniklá oblast se nazývá Extended Service Set 

(ESS). (2, s. 74), (5, s. 8-11) 

 

Důvody pro vznik ESS oblastí: (2, s. 75) 

 Zajištění pokrytí rozsáhlejší oblasti. 

 Umožnění pohybu klientů mezi jednotlivými přístupovými body (roaming). 

 Zajištění vyšší saturace přístupových bodů a tím i větší šířky pásma pro 

uživatele. 

Pohyb uživatele mezi jednotlivými přístupovými body se nazývá roaming. Základním 

předpokladem pro fungování roamingu je, aby se signály jednotlivých bodů překrývaly. 

Klient vidí více přístupových bodů a připojí se k tomu bodu, který poskytuje nejsilnější 

signál. Klesne-li úroveň signálu pod prahovou hodnotu, klient začne vyhledávat 

přístupový bod s lepším signálem. (2, s. 75). 
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Obr. 7: Síť v režimu infrastruktury (16) 

 

1.4 Hardware v bezdrátových sítích 

1.4.1 Přístupové body 

Přístupový bod (access point) funguje jako prostředník mezi drátovou (zpravidla 

Ethernet) a bezdrátovou sítí. Umožňuje směrovat provoz mezi jednotlivými sítěmi a 

zároveň zajišťuje komunikaci mezi bezdrátovými klienty. Klienti spolu nekomunikují 

napřímo, ale využívají přístupový bod (tzv. režim infrastruktury). Při výběru 

přístupového bodu je třeba zohlednit několik faktorů: (5, s. 37) 

 

 Výkon – množství současně připojených uživatelů. 

 Možnost připojení externích antén. 

 Rozhraní do drátové sítě. 

 Rozšiřující funkce (DHCP, podpora VLAN, roaming, 802.1x, PoE apod.). 

 

Samozřejmě rozdílná kritéria budou zohledňována při výběru přístupového bodu do 

domácí sítě a do podnikové sítě. Zatímco požadavky běžného domácího uživatele dnes 

bez problému splní každý přístupový bod, v kategorii firemních přístupových bodů je 

výběr složitější. Zde jsou nároky na výkon a bezpečnost přístupových bodů mnohem 

vyšší. Mimo již výše zmíněných kritérií, firmy při výběru zohledňují i takové parametry 

jako jsou kompatibilita zařízení s již existující infrastrukturou, kvalita podpory 

dodavatelem a servisní a záruční podmínky. 
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Obr. 8: Přístupový bod Cisco WAP4410N (17) 

 

1.4.2 Síťové mosty a opakovače 

Dalším důležitým prvkem v bezdrátových sítích jsou síťové mosty (network bridges). 

Obecně se takto nazývají zařízení sloužící k propojení dvou a více LAN. Nicméně 

v praxi se výrobci snaží situaci usnadňovat tím, že vyrábějí zařízení, které dokáží 

pracovat jak v režimu mostu tak přístupového bodu, ale třeba i jako opakovače. Síťové 

mosty se nejčastěji používají v situacích, kdy je potřeba propojit dva segmenty 

drátových sítí a pokládání kabelů by bylo příliš obtížné nebo nákladné. (5, s. 47) 

 

 

Obr. 9: Síťový most (Zdroj: vlastní) 

 

K zlepšení pokrytí signálu bezdrátové sítě slouží zařízení zvaná bezdrátové opakovače 

(repeaters). Opakovač funguje tak, že převezme signál z hlavního bezdrátového 

směrovače nebo přístupového bodu a zesílený jej předává do svého okolí a tím dochází 

k rozšíření dosahu bezdrátové sítě. Opakovače slouží klientům zároveň i jako 

přístupové body. (5, s. 49)  
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1.4.3 Širokopásmové směrovače 

Širokopásmové směrovače (broadband routers) jsou velmi oblíbená zařízení vhodná 

pro výstavbu malých domácích a firemních sítí. Směrovač je zařízení starající se  

o směrování provozu mezi vnitřní sítí a Internetem. Označení širokopásmový směrovač 

se vžilo pro levná zařízení umožňující připojení přes nějaký broadbandový 

(širokopásmový) kanál do Internetu. Tím může být kabelové připojení, ISDN, ADSL 

apod.  Tyto směrovače v sobě integrují několik typů síťových zařízení. Mohou fungovat 

nejen jako směrovače, ale i jako přepínače a bezdrátové přístupové body. V podstatě 

v sobě zahrnují vše potřebné pro výstavbu malé počítačové sítě. (5, s. 51-52) 

 

Přehled základních funkcí širokopásmových směrovačů: (5, s. 52-54) 

 

 Rozhraní WAN – rozhraní pro připojení do Internetu. Obvykle bývá realizováno 

konektorem RJ-45. 

 Porty LAN – slouží pro připojení počítačů ve vnitřní síti. Umožnují počítačům 

ve vnitřní síti komunikovat mezi sebou. Směrovač se tak chová jako jednoduchý 

přepínač.  

 DHCP server – umožňuje klientským počítačům dynamicky přidělovat IP adresy 

vnitřní sítě. 

 NAT a firewall – NAT překládá IP adresy vnitřní sítě na adresu přidělenou 

rozhraní WAN. Všechny počítače ve vnitřní síti pak vystupují v komunikaci do 

Internetu pod stejnou IP adresou. WAN rozhraní může mít přidělenu jednu i více 

privátních nebo veřejných adres. Firewall slouží k zabezpečení síťového 

provozu mezi Internetem a vnitřní sítí.  Na základě definovaných pravidel 

propouští nebo blokuje komunikaci mezi sítěmi, které odděluje. Brání tak 

neoprávněným průnikům do sítě. Firewally se rozdělují do kategorií, podle toho 

na jaké síťové vrstvě pracují (paketové, stavové, aplikační apod.). 

 DMZ – demilitarizovaná zóna. Tvoří samostatný izolovaný segment sítě 

přístupný z Internetu. Zde se umísťují servery a služby, které nechceme 

provozovat ve vnitřní síti a požadujeme, aby byly veřejně dostupné. Typickým 

příkladem jsou webové nebo FTP servery. 
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 Omezení přístupu – většina širokopásmových směrovačů nabízí jednoduchou 

formu ochrany přístupu filtrováním MAC adres.  

 Print server – integrované USB porty umožňují u některých směrovačů sdílení 

tiskáren. 

 WiFi – díky integrovaným anténám mohou směrovače fungovat i jako 

bezdrátové přístupové body. 

 

1.4.4 WiFi USB adaptéry a přídavné PCI karty 

WiFi adaptér je jednoduché externí zařízení připojitelné do USB portu sloužící k 

připojení do bezdrátové sítě. Typickým příkladem využití mohou být stolní počítače, 

kde WiFi ještě není příliš rozšířené. Výhodou je snadná a rychlá instalace bez zásahu do 

počítače. Další způsobem jak řešit absenci WiFi u stolních počítačů může být použití 

přídavné WiFi karty. Instaluje se přímo do PCI nebo PCI Express slotu počítače, což 

může být pro méně zdatné uživatele překážkou. (4, s. 67-70) 

              

Obr. 10: WiFi USB a PCI Express adaptér (18) 

 

1.5 Antény 

Anténa je důležitou součástí každé bezdrátové sítě. Výběrem vhodné antény lze 

podstatně ovlivnit šíření a kvalitu pokrytí prostoru bezdrátovým signálem. Přestože 

WiFi sítě jsou primárně navrženy pro použití uvnitř budov, lze je úspěšně použít i jako 

bezdrátové mosty mezi vzdálenými budovami. Někteří (zejména menší) poskytovatelé 

internetové připojení je využívají i k řešení problému „poslední míle“.  Při plánování 

sítě na malém prostoru a uvnitř budov si obvykle vystačíme s anténami, které jsou 

součástí WiFi komponent. Opačná situace je v případě, kdy uvažujeme o využití 

bezdrátové sítě na větší vzdálenosti - zde je výběr správné antény klíčový. (5, s. 69) 
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1.5.1 Základní rozdělení antén 

Antény rozlišujeme podle toho, do jakých směrů distribuují signál na: (5, s. 69-70) 

 

 Všesměrové 

 Sektorové a směrové 

 

1.5.1.1 Všesměrové antény 

Patří mezi nejběžněji používané antény a jejich využití je hlavně v případech, kdy se 

vyžaduje souvislé pokrytí, například u základových stanic. Signál se z ní šíří do všech 

stran a pokrývá úhel 360 stupňů. (5, s. 70).  

 

 

Obr. 11: Jednoduchá všesměrová anténa (dipól) Canyon (19) 

 

Při stanovení oblasti pokrytí u tohoto typu antény můžeme vycházet ze dvou možných 

šíření bezdrátového signálu. Postavíme-li se nad přístupový bod a pohlédneme na 

všesměrovou anténu shora, vidíme, že se signál šíří v celých 360 stupních rovnoměrně. 

Jedná se o horizontální neboli H-rovinu.  

Ve svislém směru hovoříme o rovině nárysu neboli E-rovině. Ve svislé rovině se již 

signál nešíří rovnoměrně a nepokrývá dokonalých 360 stupňů. Tato charakteristika je 

úmyslná a vychází z potřeby šíření signálu v rámci „jednoho patra“. Díky tomu dosahují 

přístupové body lepší pokrytí na vlastním patře než na sousedních patrech, protože se 

signál lépe šíří ze strany na stranu než shora dolů. (2, s. 89) 
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Obr. 12: H-rovina a E-rovina (2, s. 91) 

 

1.5.1.2 Sektorové a směrové antény 

U sektorových antén je úhel vyzáření přizpůsoben pro ozáření pouze určité části 

okolního prostoru, například pro vykrytí oblasti pod úhlem 90 stupňů. Používají se tam, 

kde je potřeba vykrýt pouze vymezenou oblast nebo zabránit pronikání signálu mimo 

tuto oblast. 

Směrové antény tvoří podskupinu sektorových antén a jde o směrové parabolické 

antény, takzvaná síta nebo antény typu Yagi. Tento typ antén se nejčastěji využívá na 

delší spoje, protože se vyznačují úzkým vyzařovacím paprskem a jsou schopny dozářit 

na větší vzdálenost. (5, s. 71) 

    

Obr. 13: Anténa Yagi 12dBi a parabolická anténa Maxlink (20), (21) 

 

Tyto typy antén mají vyšší zisk než antény všesměrové, protože jejich vyzařovací 

charakteristika je více zaměřená. (2, s. 95) 
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Obr. 14: Příklad E-roviny a H-roviny směrové antény typu Yagi (2, s. 99) 

 

1.5.2 Technické parametry antén 

Při výběru vhodné antény se nestačí rozhodovat pouze na základě její směrovosti, ale je 

nutné zohlednit i další důležité parametry. Mezi ně patří: (5, s. 71-73) 

 

 Zisk 

 Polarizace 

 

1.5.2.1 Zisk  

Zisk představuje parametr antény, který nám vypovídá na jakou vzdálenost je anténa 

schopna zachytit signál. Technicky řečeno udává poměr mezi intenzitou vyzařování 

v daném směru a k intenzitě vyzařování, kterou bychom obdrželi, kdyby energie přijatá 

anténou byla vyzářena rovnoměrně do všech směrů, tedy takzvanou izotropní anténou. 

Někdy bývá tato definice vztažena k dipólové anténě.  

Jednotkou zisku je 1 dBi (1 decibel na izotrop), při porovnání s izotropní anténou nebo 

1 dBd při porovnání s dipolém. 

 

1.5.2.2 Polarizace  

Elektromagnetické vlny emitované anténou se mohou pohybovat různými směry. 

Způsob jejich pohybu je charakterizován polarizací.  
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Ta může být dvojího typu: (5, s. 72) 

 Lineární (horizontální, vertikální) 

 Kruhová 

V praxi se lineární polarizace dělí na horizontální a vertikální. U horizontálního typu 

polarizace se vlny lineárně pohybují doleva a doprava. Vertikální polarizace znamená 

pohyb nahoru a dolů.  

Dalším typem je kruhová polarizace. Vlny při pohybu vpřed rotují do kruhu. Směr této 

rotace může být pravotočivý nebo levotočivý.  

Každá anténa je konstruovaná pro šíření signálu v určitém směru. Má-li být provoz 

datového spoje optimální, je důležité zachovat stejnou polarizaci antén u obou stanic. 

Ve vnitřním prostředí a na kratší vzdálenosti není polarizace antény tak významná. Je 

ale nutné počítat se ztrátami. (5, s. 72) 

 

          

Obr. 15: Horizontální a vertikální polarizace (2, s. 87) 

 

Je-li například pro příjem lineárně polarizovaných signálů použita anténa s kruhovou 

polarizací, bude u ní docházet ke snížení zisku o 3dBi. K podobnému snížení zisku 

dojde i v případě, kdy se pro příjem kruhově polarizovaného signálu použije anténa 

zkonstruovaná pro lineární polarizaci. K ještě výraznější degradaci kvality příjmu 

signálu dojde při nesouhlasu směru kruhové polarizace antén, nebo při záměně 

horizontální za vertikální polarizaci. V praxi se může jednat o potlačení zisku o 16 až 24 

dBi. V prostředích se silným rušením můžeme výběrem vhodné polarizace potlačit 

rušení pocházející z jiných sítí. (5, s. 72) 
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Obr. 16: Kruhová polarizace (2, s. 88) 

 

V bezdrátových sítích se nejčastěji využívá lineární polarizace, ať již horizontální nebo 

vertikální. Pro datové spoje bod-bod je výhodnější použít horizontální polarizaci. 

Vertikální polarizace se používá pro připojení klientů na přístupové body, které mají 

většinou naistalovány všesměrové antény pracující. Použití kruhové polarizace 

v bezdrátových sítích je méně časté. Své využití nachází spíše v městských 

aglomeracích, kde vinou odrazu signálu od různých překážek je obtížné určit, zda se 

jedná o horizontální nebo vertikální polarizaci. (5, s. 73) 

 

1.6 Bezpečnost WiFi sítí 

S rostoucí oblibou a rozšířením bezdrátových sítí se stává jejich bezpečnost stále 

diskutovanějším tématem.  Hlavním důvodem je, že na rozdíl od drátových sítí lze jen 

obtížně zamezit šíření signálu do míst, kde to není vhodné. Tím samozřejmě vznikají 

větší příležitosti k útoku pro potenciální útočníky.  

Bezpečnost, nejen bezdrátových sítí, nelze chápat jako jednorázovou činnost, ale jedná 

se o nekončící proces neustálého zlepšování bezpečnostních opatření.  

 

1.6.1 Bezpečnost na jednotlivých vrstvách 

Při plánování a návrhu zabezpečení bychom měli vždy implementovat sadu opatření a 

prosazovat tzv. „layered security“. Jedná se o přístup, kdy na jednotlivých vrstvách 

zavádíme vhodná opatření, která se vzájemně doplňují a zvyšují tak celkovou úroveň 

zabezpečení. V případě selhání jednoho opatření jsou ostatní opatření stále účinná. (22) 
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1) Bezpečnost na fyzické vrstvě 

 Vymezení prostoru a omezení průniku signálu - snížení výkonu vysílače 

tak, aby nedocházelo k přesahu signálu mimo požadovanou oblast. 

Použití stavebních materiálů s minimalizací průniku signálu, speciálních 

nátěrů na bázi kovu, okna s metalickými žaluziemi. 

 Anténa - použití vhodného typu antény pro vykrytí požadované oblasti. 

Vhodnější jsou směrové nikoliv všesměrové. 

 Modulace - pro průnik do bezdrátové sítě musí útočník použít stejný typ 

modulace. 

 Identifikátor sítě - může existovat několik sítí odlišených svým 

identifikátorem. Bez znalosti identifikátoru se klient do sítě nepřipojí. 

 

2) Bezpečnost na spojové vrstvě 

 MAC adresy - povolení či blokování přístupu do sítě na základě MAC 

adres. 

 Protokol - možnost filtrování některých protokolů např. IPX, AppleTalk. 

 Autentizace - ověřování identity klienta probíhá na druhé vrstvě otevřeně 

(bez ověření), WEP/WPA/WPA2 na základě sdíleného klíče nebo na 

základě 802.1x EAP s využitím autentizačního serveru. 

 Šifrování - využití šifrovacích mechanismů např. DES/3DES, AES apod. 

 

3) Bezpečnost na síťové vrstvě 

 Filtrace IP adres - povolení čí blokování přístupu a komunikace na 

základě IP adres.  

 Firewall - implantace firewallu pro blokování provozu mezi jednotlivými 

segmenty sítě (typicky z Internetu do WLAN). 

 VPN - využití VPN připojení postavených na šifrování pomoci IPSec a 

tunelování L2TP, nebo PPTP.  

 

4) Bezpečnost na aplikační vrstvě 

 RADIUS server - autentizace klientů přes RADIUS server. (4, s. 64) 
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1.6.2 SSID 

SSID (Service Set Identifier) je jedinečný identifikátor označující bezdrátovou síť. 

Jedná se řetězec dlouhý 32 oktetů. Každý AP pravidelně ohlašuje svoji přítomnost na 

síti vysíláním administrativní zprávy (takzvaný beacon), což umožňuje klientům snadno 

zvolit si síť, do které se přihlásí. Administrativní zprávy v sobě nesou různé informace  

o AP jako je například název sítě (SSID), podporovaná rychlost a síla signálu. Vysílání 

SSID usnadňuje klientům přihlášení do sítě, což na druhou stranu nemusí být vždy 

vhodné, protože to umožňuje útočníkovi snadnou identifikaci sítě. Z tohoto důvodu 

někteří výrobci hardwaru implementovali do svých AP možnost nevysílat SSID. Jedná 

se však o opatření, které odradí pouze nezkušené uživatele. Zkušený útočník 

odposlechem síťového provozu a zachycením asociační výměny oprávněného uživatele 

může vytvořit podvržený rámec, kterým přinutí klienta se disasociovat. Při opakovaném 

pokusu o asociaci pak může zachytit hodnotu SSID. Odstranění SSID 

z administrativních zpráv s sebou přináší i některé nevýhody. Klienti se na základě 

informací o kvalitě signálu obsažených v těchto zprávách rozhodují, ke kterému AP se 

připojí. Je-li SSID skryto, klient nemá možnost se rozhodnout a ztrácí tak schopnost 

roamingu mezi jednotlivými AP.  

SSID hraje svoji roli i v situacích, kdy potřebujeme vytvořit více WLAN na jednom AP 

a ty pak mapovat na  konkrétní VLAN (virtuální lokální sítě).  Podpora VLAN je 

zajištěna díky mechanismu 802.1Q. VLAN umožňují od sebe oddělovat síťový provoz. 

Lze mít například samostatnou VLAN pro běžný uživatelský provoz a zároveň 

samostatnou pro administrativní účely. (4, s. 66-67), (1, s. 20) 

  

1.6.3 Filtrace MAC adres 

Každá síťová karta (ethernetová i bezdrátová) má výrobcem stanovenu hardwarovou 

adresu MAC, též nazývanou hardwarovou adresou. Tato adresa je obvykle vypálena do 

paměti typu ROM a je jedinečná. Myšlenka filtrace MAC adres spočívá v tom, že AP si 

udržuje databázi povolených MAC adres a pouze s těmito adresami komunikuje.  

Tento typ zabezpečení je potřeba vnímat pouze jako doplňkový, protože existují 

nástroje jak tuto adresu snadno změnit. MAC adresy se přenáší v nezašifrované podobě 

a proto je lze odposlechnout. Případný útočník pak může svoji síťovou kartu vydávat za 

kartu s povoleným provozem.  
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1.6.4 WEP 

Protokol WEP byl navržen k dosažení bezpečnosti u bezdrátových sítí srovnatelnou 

s tradičními ethernetovými sítěmi. Tato očekávání nesplnil a dnes je již považován za 

překonaný a nedostatečně bezpečný. Měl sloužit jak pro autentizaci uživatelů, tak pro 

ochranu přenášených dat šifrováním.  

Pro autentizaci WEP protokolem se používá symetrický postup. Šifrování i dešifrování 

probíhá stejným algoritmem a použit je i stejný klíč. Autentizace může být dvojí: 

 

 Otevřená (open system) 

 Sdíleným klíčem (shared key) 

 

U otevřené autentizace neprobíhá žádné ověřování klientů. Ti jsou přidružovaní 

k přístupovým bodům pouze na základě svých požadavků. Autentizace v otevřeném 

systému probíhá ve dvou krocích: 

 

1. Klient vyšle autentizační rámec 802.11 se svými identifikačními údaji. 

2. Přístupový bod provede kontrolu identity stanice, kterou zpětně potvrdí rámcem 

authentication verification. 

 

Při autentizaci sdíleným klíčem se využívá 40 bitový uživatelský klíč, který je statický a 

je sdílen mezi všemi uživateli dané sítě. Slabinou autentizace protokolu WEP je, že se 

provádí ověřování síťové karty a nikoliv samotného uživatele.  

Samotná autentizace probíhá ve čtyřech fázích: 

 

1. Klient odešle identifikační údaje a požadavek na autentizaci. 

2. Přístupový bod odpoví vysláním výzvy. 

3. Klient jako odpověď odešle výzvu zašifrovanou s pomocí WEP a klíče, který je 

odvozen ze sdíleného autentizačního klíče. 

4. Autentizátor porovná vyslanou výzvu s výsledkem dešifrování a informuje 

klienta. 

Přístupový bod při zasílání výzvy komunikuje s klientem nešifrovaně. Ten mu jako 

odpověď zašle šifrovaný text a to útočníkovi stačí k odhalení klíče.  
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Obr. 17: Autentizace sdíleným klíčem (4, s. 69) 

 

K šifrování komunikace mezi klientem a přístupovým bodem používá WEP protokol 

64bitový nebo 128bitový klíč. Ten se skládá z tajného klíče uživatele v délce 40 bitů 

respektive 104 bitů a inicializačního vektoru IV (Initialization vektor). Jeho délka je 

vždy 24 bitů a vysílací strana jej generuje dynamicky. Současně s tím se IV využije pro 

vytvoření šifry a odešle se v otevřené formě jako součást každého paketu.  Příjemce 

pomoci tohoto IV pak provede dešifrování přijatých dat.  

IV předcházející datům nemůže být zašifrován, aby byl příjemce schopen pomocí něj 

provést dešifrování dat.    

 

Jedním z problému WEP protokolu je, že norma nespecifikuje způsob přidělení a 

distribuci klíčů, ani jak často se mají měnit za účelem zvýšení bezpečnosti.  Klíč musí 

být znám všem uživatelům a to v praxi znamená manuální konfiguraci na každé 

bezdrátové stanici. Při větším množství uživatelů a stanic je problematické udržet 

utajení tohoto klíče, zejména v situacích, kdy dojde například ke ztrátě notebooku nebo 

k odchodu zaměstnance z firmy.  

WEP používá proudovou šifru RC4 vyvinutou firmou RSA v roce 1987. Stejná šifra se 

používá i například v protokolu SSL. Její výhodou je malá hardwarová náročnost a 

snadná implementace do síťových adaptérů. Je navržena tak, aby umožňovala z klíče 

pevné délky vytvořit šifrovací proud (cipher stream) a zašifrovat tak otevřený text 

libovolné délky. (4, s. 67-72) Přestože RC4 dovoluje maximální délku klíče 256 bytů, 

byla IEEE zvolena 40 bitová délka a to zejména proto, že USA nepovolovalo používání 

delších šifer. (5, s. 128)   
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RC4 pracuje jako generátor pseudonáhodných čísel (PRNG, PseudoRandom Number 

Generator) Výsledkem kombinace IV a tajného klíče poslaných do generátoru je 

šifrovací klíč. Jedná se o sekvenci nul a jedniček, stejně dlouhých jako původní zpráva, 

rozšířenou o kontrolní součet. Následně je na text a šifrovací klíč aplikován logický 

výhradní součet (XOR) a výsledkem je šifrovaný text. Spolu s inicializačním vektorem 

je odesílán příjemci. (1, s. 45-46) 

 

 

Obr. 18: Šifrování protokolem WEP (1, s. 46) 

 

1.6.4.1 Slabiny WEP 

Bezpečnost protokolu WEP je dnes považována za velmi nedostatečnou. WEP je 

zejména náchylný k odhalení klíče odposlechem síťového provozu, ale je i málo odolný 

proti útokům hrubou silou. 24 bitový inicializační vektor neposkytuje dostatečné 

množství kombinací a brzy se začne opakovat, a protože je klíč statický, stačí 

útočníkovi nasbírat dostatek paketů ze sítě a tím šifru prolomit. Dalším slabým místem 

WEP je kontrola integrity dat (ICV), která používá slabý mechanismus. Vzájemná 

záměna bitů v datech nemění hodnotu ICV a to útočníkovi usnadňuje odhalit klíč pro 

daná IV. (4, s. 73-74) 

 

Souhrn slabin protokolu WEP: (4, s. 74) 

Šifrování: 

 Stejný klíč sdílený na všech zařízeních v dané bezdrátové síti. 

 Statický a krátký klíč – IV se brzy začne opakovat; slabý šifrovací 

mechanismus RC4. 
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 Problematická správa a distribuce klíčů – nutnost manuální změny WEP klíčů 

mezi klienty. 

 

Autentizace: 

 Jednostranná autentizace – uživatel nemá jistotu, že se připojuje 

k autorizovanému přístupovému bodu. 

 Klíč pouze podporuje autentizaci na úrovni zařízení, nikoliv uživatele. Krádež 

zařízení znamená ztrátu klíče. Po prolomení klíče je nutné překonfigurovat 

všechna zařízení. 

 Slabý mechanismus autentizace sdíleným klíčem.  

 

Integrace dat: 

 ICV používá nedostatečný lineární kód CRC-32, který nedostatečně chrání před 

útoky typu man-in-the-middle. 

 

1.6.5 WPA 

Protokol WPA ohlášen Wi-Fi aliancí v říjnu 2002. Byl navržen jako alternativa 

k protokolu WEP, který obsahuje mnoho nedostatků a bezpečnostních chyb. Již v době 

svého vzniku bylo WPA považováno za dočasné řešení do okamžiku než bude schválen 

nový standard 802.11i/WPA2. WPA převzal některé již hotové algoritmy ze 

vznikajícího mechanismu 802.11i (TKIP, 802.1x), zatímco jiné ještě ne (AES, 

zabezpečená deautentizace a disasociace). WPA je považováno za podmnožinu 802.11i. 

Při návrhu se vyházelo z požadavku, aby bylo možné provést aktualizaci zařízení pouze 

upgradem softwarů/firmwaru. Proto také WPA používá stejný šifrovací mechanismus 

RC4 jako WEP. Vzhledem k použitému protokolu TKIP dochází ke snížení výkonnosti 

o 5-15% oproti WEP.  

WPA řeší slabiny protokolu WEP implementací TKIP pro šifrování komunikace a 

802.1x pro řízení přístupu. (4, s. 92), (1, s. 71) 

 

TKIP řeší následující slabiny: (1, s. 72) 

 Útok opakováním – možnost opakovaného použití stejného inicializačního 

vektoru. 
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 Podvržení – ICV používá 32 bitovou hodnotu, s níž lze manipulovat.  

 Útoky na kolizi IV. 

 Útoky na slabé klíče – slabé zabezpečení šifry RC4 (typ útoku FMS). 

 

802.1x řeší tyto slabiny: (1, s. 72) 

 Chybějící správa klíčů. 

 Chybějící podpora pokročilých autentizačních metod (tokeny, čipové karty ...). 

 Chybějící identifikace a autentizace uživatelů. 

 Chybějící centralizovaná autentizace a autorizace. 

 

Bezpečnostní složky zahrnuté v protokolu WPA:  

 

Obr. 19: Bezpečnostní složky WPA (4, s. 93) 

 

Protokol TKIP byl navržen k odstranění hlavních nedostatků WEP protokolu a proto 

byla přepracovaná i fáze generování klíčů. Oproti statickému, u WEP protokolu, se zde 

využívá dynamické generování dočasných klíčů. Každý klient, využívající TKIP, 

pracuje se dvěma klíči. První klíč označovaný jako TK (Temporary Key) je dlouhý 128 

bitů a slouží k šifrování. K zajištění integrity se využívá druhý klíč o délce 64 bitů, 

označovaný jako klíč MIC (Message Integrity Code).  Oba klíče získává klient během 

iniciální komunikace protokolem 802.1x.  

V první fázi je provedena XOR operace mezi MAC adresou odesílatele a hodnotou TK, 

čímž vzniká klíč označovaný jako Fáze 1. Ve Fázi 2 se mixuje klíč Fáze 1 se 
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sekvenčním číslem a výstup této fáze se předává mechanismu WEP jako standardní 

WEPový klíč (IV + tajný klíč). Další část procesu se již neliší od transakce protokolem 

WEP. První fáze tak zajistí, aby klienti používali rozdílné klíče, druhá fáze zruší 

korelaci mezi hodnotou IV (sekvenční číslem) a samotnou klíčovací sekvencí.  

 

Obr. 20: Šifrování mechanismem TKIP (1, s. 74) 

 

Vylepšena byla i kontrola integrity. Namísto jednoduché 32bitové hodnoty CRC se zde 

využívá funkce Michael. Jde o jednocestnou hashovací funkci, která znemožňuje 

modifikaci paketu během přenosu.  

 

Zavedena byla i nová pravidla pro řešení problému kolizí u inicializačního vektoru. 

Prostor IV byl zvětšen z 24 bitů na 48 bitů a zároveň jeho hodnota roste inkrementálně 

od nuly, přičemž hodnoty mimo pořadí se ignorují.  

 

Při návrhu WPA byla pamatováno i na použití tohoto protokolu v domácnostech. Zde 

by byl mechanismus 802.1x pro distribuci klíčů příliš robustní. Proto je zaveden 

speciální režim, označovaný jako režim s předsdíleným klíčem (Pre-Shared Key, PSK). 

Podobně jako u WEP mohou uživatelé na všech zařízeních nastavit sdílenou hodnotu, 

takzvaný „master key“. S tím rozdílem, že TKIP jej používá pouze jako výchozí 

hodnotu pro odvození šifrovacího klíče a současně provádí změnu šifrovacích klíčů tak, 

aby bylo zaručeno, že žádný klíč nebude použit dvakrát. (1, s. 73-75) 
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1.6.6 802.11i (WPA2)  

Jak již bylo zmíněno protokol WPA byl od začátku navrhován jako dočasné řešení než 

bude ratifikován nový standard označovaný 802.11i (WPA2). Finální podoba 802.11i 

byla schválena v polovině roku 2004. (4, s. 92). Specifikace 802.11i zavádí novou šifru 

AES, která byla navržena jako náhrada za šifru RC4. AES pracuje čítačovém režimu 

s protokolem CBC-MAC (CCM), označovaným jako AES-CCMP. Čítačový režim se 

stará o šifrování a protokol CBC-MAC zajišťuje autentizaci a integritu dat. 

Přestože AES používá podobně jako RC4 symetrické klíče, zde se lineárně šifruje každý 

byte XORováním s náhodnou sekvencí.  

 

CCMP obsahuje i přepracovaný algoritmus MIC, zabezpečující kontrolu integrity dat. 

MIC je založen na inicializačních hodnotách IV a hlavičkových informacích. Pracuje  

v 128bitových blocích, které počítá se přes jednotlivé bloky až na konec originální 

zprávy, kdy se vypočte konečná hodnota. 

 

Vzhledem k použití nového čítačového režimu je přepracován i šifrovací mechanismus. 

Výsledkem inicializačního procesu je 128bitový blok. Původní zpráva se rozdělí do 

128bitových bloků a ty se všechny postupně XORují pokaždé nově generovaným 

výstupem AES, dokud nedojde k zašifrování celé zprávy. Na konec rámce je vložena  

XORovaná hodnota MIC. Výsledná šifra je pak mnohem silnější než je tomu v případě 

WEP/RC4. (1, s. 79-77) 

 

Při návrhu zabezpečení bezdrátové sítě je vždy nutné hledat kompromis mezi hodnotou 

zabezpečovaných dat a náklady na jejich zabezpečení. Je zřejmé, že domácnost nebo 

malá firma nebude budovat složitou 802.1x infrastrukturu, ale vystačí si například 

s protokolem WPA/WPA2 v režimu s předsdíleným klíčem (PSK).  

 

 

 

 

 



41 

 

Následující tabulka popisuje doporučená uplatnění WEP, WPA a WPA2 s ohledem na 

využití v různých typech sítí: 

 

 

Obr. 21: Doporučení pro nasazení bezpečnostního řešení v sítích (4, s. 103) 

 

1.6.7 802.1x, RADIUS 

802.1x (Port Based Network Access) je norma navržená pro řízení přístupu. Jejím 

účelem je provádět autentizaci uživatelů a management klíčů v rámci řízení přístupů. 

V sítích 802.1x platí, že dokud není uživatel autentizován, je veškerá jeho komunikace 

blokována. 802.1x umožňuje autentizaci na portech a lze ji používat jak v drátových, 

tak bezdrátových sítích.  Portem je v tomto kontextu chápan port na první vrstvě, tedy 

fyzický port na přepínači. U bezdrátových sítí si lze představit připojení každého klienta 

jako virtuální metalické připojení. (1, s. 79), (4, s. 78) 

 

Protokol 802.1x vychází z protokolu PPP (Point-to-Point Protocol), jenž byl původně 

využíván ve vytáčených připojeních. Omezením protokolu PPP je, že při autentizaci 

uživatele lze použít pouze uživatelské jméno a heslo. Proto vznikl protokol EAP jako 

rozšíření PPP umožňující podporovat nejrůznější metody autentizace (Kerberos, čipové 

karty, tokeny, PKI ...). (1, s. 79) 

 

V procesu autentizace u 802.1x vyskytují tři základní komponenty: (1, s. 80) 

 

 Žadatel – uživatel, stanice nebo klient požadující přístup do sítě. 

 Autentizátor – entita provádějící autentizaci (typicky AP). 

 Autentizační server – systém udržující autentizační informace (server RADIUS). 
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Obr. 22: Autentizace 801.1x (1, s. 80) 

 

Chování autentizátoru lze přirovnat k chování firewallu. Dokud není klient 

autentizován, blokuje veškerý provoz vyjma protokolu 802.1x. K řízení této 

komunikace používá dvou virtuálních portů. Jeden slouží výhradně pro jeho komunikaci 

s autentizačním serverem a druhým prochází běžný síťový provoz. Port může nabývat 

dvou stavů. V neautorizovaném stavu blokuje veškerý provoz a v okamžiku úspěšné 

autentizace klienta se přepíná do autorizovaného stavu a může jím procházet síťový 

provoz. (1, s. 81) 

 

802.1x prostřednictvím EAP představuje základnu pro použití vícero typů 

autentizačních mechanismů. EAP podporuje velké množství těchto autentizačních 

metod. Každá z metod představuje různou úroveň náročnosti implementace a 

bezpečnosti celého řešení.  Zvolenou metodu EAP musí podporovat všechny tři 

komponenty. Nejpoužívanější autentizační metody jsou: (1, s. 83-86) 

 

 MD5 – nejnižší možná úroveň zabezpečení. Snadno napadnutelná celou řadou 

útoků. Výhodou je snadná implementace. 

 LEAP – navržena společností Cisco v roce 2000. Jde o nestandardní a 

proprietární řešení vyžadující pouze zařízení Cisco. Není příliš rozšířené. 

 TLS – řešení poskytující nejvyšší míru zabezpečení. Nevýhodou je 

komplikovaná implementace vyžadující vybudovat PKI infrastrukturu. 

Prostřednictvím PKI je sestaven šifrovaný tunel, jímž probíhá výměna 
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autentizačních údajů. To vyžaduje instalaci certifikátu jak na straně serveru 

klienta, tak na straně klienta. 

 TTLS – poskytuje srovnatelnou úroveň bezpečnosti jako TLS s nižší náročností 

na nasazení. Klienti se autorizují pouze prostřednictvím hesel. Certifikát je 

vyžadován jen na straně serveru. 

 PEAP – je velmi podobný protokolu TTLS. Autentizace klientů probíhá 

zabezpečeným kanálem, takže lze použít i méně bezpečnou metodu, například 

MS-CHAP. 
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2 Analýza problému a současné situace  

Návrh bezdrátové sítě bude realizován ve společnosti LINDEN s.r.o. se sídlem 

v Hustopečích. Při návrhu a realizaci vycházím z požadavků managementu společnosti 

na dostupnost a zabezpečení sítě. Důraz bude kladen i na ekonomickou stránku věci a 

při návrhu se budu snažit maximálně využívat již existující síťovou infrastrukturu.   

 

2.1 O společnosti 

Společnost LINDEN s.r.o. představuje významného výrobce a dodavatele plastových 

dílů pro automobilový průmysl. Spektrum výrobků sahá od plastových dílů pro denní a 

noční design až po emblémy, loga a nápisy.  

V České republice společnost působí od roku 2002 jako součást nadnárodního koncernu 

Heitkamp & Thumann Group. V roce 2005 se společnost přestěhovala do nové výrobní 

haly v Hustopečích, disponující užitnou plochou větší než 6000 m
2
. Od října roku 2012 

se stala součástí skupiny Heinze Gruppe se sídlem v Německu.   

V současné době má společnost LINDEN s.r.o. v České republice téměř 150 

zaměstnanců.   

   

2.2 Požadavky společnosti na bezdrátovou síť 

Na základě diskuze s managementem společnosti byly definovány požadavky a 

představy, které by měla nově vybudovaná bezdrátová síť splňovat. Tyto požadavky 

budou zároveň vymezovat cíle pro tuto bakalářskou práci: 

 

 Sjednotit existující bezdrátové sítě fungující na různém hardwaru a umožnit 

roaming uživatelům mezi jednotlivými přístupovými body.    

 Úplné pokrytí bezdrátovým signálem  2. NP a 3. NP. Klíčové je zejména pokrytí 

výrobních prostor. 

 Vytvoření dvou WLAN oddělující interní síť (Internal Network) od sítě pro 

návštěvy (Guest Network). Každá bude směrována do samostatné VLAN.  

 Řízení přístupu u interní sítě bude probíhat skrze RADIUS server. Síť pro 

návštěvy bude využívat autentizaci předsdíleným klíčem.  

 Úspora nákladů na budování bezdrátové sítě využitím existujícího hardwaru.  
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2.3 Analýza stávající síťové infrastruktury 

2.3.1 Popis budovy a stávající pokrytí bezdrátovým signálem 

Společnost sídlí v třípodlažní budově o celkové zastavěné ploše 6100 m
2
. Konstrukčně 

je budova rozdělena na dvě části. Výrobní a skladovací část je z ocelové konstrukce 

opláštěné sendvičovými panely. Administrativní část je zděná a příčky mezi 

jednotlivými kancelářemi jsou zděné nebo ze sádrokartonu.  

Přízemí budovy je převážně využíváno jako šatny pro zaměstnance a je zde i kancelář 

IT oddělení. Toto podlaží nebude zahrnuto do návrhu bezdrátové sítě, protože pokrytí 

bezdrátovým signálem zde není vyžadováno. 2. NP o celkové podlahové ploše 3600 m
2
 

je rozděleno do několika částí. Je zde umístěna výroba, sklad, expedice a kancelářské 

prostory. V tomto podlaží je již dostupná bezdrátová síť (SSID:X820736), která svým 

signálem pokrývá jen skladové a expediční prostory. 

 

Obr. 23: 2. NP – pokrytí bezdrátové sítě XH820736 (Zdroj: vlastní) 

 

Ve 3. NP o celkové podlahové ploše 1840 m
2
 se náchází výrobní a kancelářské 

prostory. Zastavěná plocha má tvar písmene „L“ a bezdrátová síť (SSID:LCZ-Internal 

Network) zde pokrývá pouze dvě zasedací místnosti a část kancelářských prostor. 
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Obr. 24: 3. NP – pokrytí bezdrátové sítě LCZ-Internal Network (Zdroj: vlastní) 

 

2.3.2 Místní počítačová síť (LAN) 

Firemním standardem pro aktivní prvky lokální sítě jsou prvky od společnosti Cisco. 

Páteřní síť tvoří dva 24portové přepínače Cisco WS-C3560G-24TS s rychlostí 1 Gb/s na 

všech portech. Pro přístupovou vrstvu jsou použity čtyři 24portové přepínače Cisco 

WS-2950T-24, z nichž každý nabízí 22 portů o rychlosti 100 Mb/s a dva 1 Gb/s uplink 

porty. Pro zmírnění rizika neplánovaných výpadků, při poruše přepínače nebo přerušení 

kabelu, jsou použity redundantní cesty mezi páteřními a přístupovými přepínači.    

V počítačové síti nejsou nakonfigurovány žádné dodatečné virtuální sítě VLAN. Celá 

síť používá pouze jednu nativní VLAN s rozsahem IP adres 172.18.0.0/17. 
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Obr. 25: Topologie sítě LAN (Zdroj: vlastní) 

 

2.3.3 Bezdrátové sítě 

Ve společnosti jsou k dispozici dvě bezdrátové sítě. Obě jsou vzájemně izolovány a 

neumožňují klientům mezi nimi plynule přecházet (roaming). První bezdrátová síť 

(SSID:XH820736) je umístěna v 2. NP a pokrývá skladové a expediční prostory. 

Centrálním prvkem této sítě je bezdrátový přepínač Symbol WS-2000, který funguje 

jako kontrolér pro dva přístupové body Symbol AP300. Jedná se o tzv. lightweight 

přístupové body zajišťující pouze základní rádiové spojení s klientem s tím, že veškerý 

provoz a logika je zajišťována kontrolérem. V terminologii společnosti Symbol se 

nazývají přístupové porty. Kontrolér pracuje v pásmu 2,4 GHz s podporou protokolů 

802.11b/g. Autentizace probíhá v režimu WPA/PSK s šifrovacím protokolem TKIP.  

Dostupnost této sítě je pro fungování společnosti velmi důležité. Umožňuje mobilním 

terminálům, na kterých se provádějí standardní procesy ve skladu a v expedici (příjem, 

výdej, inventura …), připojení do informačního systému. Pro případ výpadku 

primárního kontroléru má společnost zakoupen jeden náhradní. Navíc všechna zařízení 

od společnosti Symbol jsou pokryta servisní smlouvou zajištující výměnu a opravu 

nejpozději do dvou dnů.  
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Z výše uvedených důvodů bude tento přepínač použit při realizaci nové bezdrátové sítě. 

Nebude tedy nutné investovat do celého nového řešení, ale bude pouze navýšen počet 

přístupových bodů tak, aby bylo dosaženo požadovaného pokrytí budovy. 

           

Obr. 26: Přístupový port Symbol AP300 a přepínač Symbol WS-2000 (23), (24) 

 

Druhá bezdrátová síť (SSID:LCZ-Internal Network) pokrývá zasedací místnosti ve  

3. NP. Distribuci signálu zajišťuje přístupový bod Cisco WAP4410N pracující v pásmu 

2,4 GHz s podporou protokolu 802.11n. Režim zabezpečení je nastaven na WPA2/PSK 

s šifrováním AES. Tato síť poskytuje zaměstnancům připojení do počítačové sítě během 

firemních porad a zasedání. Zároveň je využívána pro potřeby připojení návštěv a 

zákazníků společnosti. Skutečnost, že tato síť umožňuje připojení externích uživatelů do 

vnitřní sítě společnosti je potenciálně velmi nebezpečné. Zařízení, která nejsou pod 

správou IT oddělení, mohou takto ohrozit bezpečnost firemní sítě.  

S touto bezdrátovou sítí ve svém návrhu nepočítám a přístupový bod Cisco nebude dále 

využíván.  

Obě bezdrátové sítě používají ověřování předsdíleným klíčem. Nevýhodou tohoto 

řešení je nemožnost centrální správy a nutnost používat jeden společný klíč pro všechny 

uživatele. V případě kompromitace klíče je nutné provést rekonfiguraci na každém 

zařízení zvlášť. V tomto režimu také není pro uživatele složité zjistit uložený klíč 

z operačního systému, což opět velmi snižuje úroveň zabezpečení sítě. 

 

SSID Umístění Zařízení Protokol Pásmo Autentizace Šifrování 

XH820736 Sklad a expedice WS-2000 + 2x AP300 802.11b/g 2,4 GHz WPA/PSK TKIP 

LCZ-Internal 

Network Zasedací místnost Cisco WAP4410N 802.11n 2,4 GHz WPA2/PSK AES 

Tab. 6: Přehled dostupných bezdrátových sítí (Zdroj: vlastní) 
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2.3.4 Klienti využívající bezdrátové sítě 

V současné době společnost vlastní cca 50 stolních počítačů s nainstalovanými 

operačními systémy Windows XP/7. Všechny jsou připojeny do sítě metalickým 

kabelem a nevyužívají bezdrátových sítí. Společnost dále vlastní 15 přenosných 

počítačů s předinstalovanými Windows XP/7/8. Většina přenosných počítačů je do 

firemní sítě připojena metalickým kabelem přes dokovací stanice. Uživatelé těchto 

počítačů tak nevyužívají bezdrátovou síť při běžné pracovní činnosti, ale pouze 

v zasedacích místnostech.  

Dalšími klienty pracujícími s bezdrátovou sítí je 6 mobilních terminálů Symbol 

MC3090. Ty jsou využívány ve skladových a expedičních prostorech. 

Celkový počet potenciálních interních klientů pracujících s bezdrátovými sítěmi je tak 

21. 

 

2.3.5 Analýza obsazenosti frekvenčního pásma 2,4 GHz 

Důležitým faktorem při návrhu bezdrátové sítě je výběr kanálů, na kterých budou 

jednotlivé přístupové body pracovat. Vhodnou volbou kanálů lze minimalizovat 

následky rušení mezi bezdrátovými sítěmi v dané lokalitě. Z tohoto důvodu je vhodné 

provést analýzu obsazenosti frekvenčního pásma 2,4 GHz v okolí. Následující tabulka 

zobrazuje dostupné bezdrátové sítě a jejich parametry.  

 

 

Obr. 27: Analýza obsazenosti pásma 2,4 GHz (Zdroj: vlastní) 

 

Analýza byla provedena programem inSSIDer. Přestože je v okolí několik bezdrátových 

sítí, plášť budovy účinně odstiňuje jejich signál a uvnitř budovy zabírají pásmo pouze 

firemní sítě. Z analýzy vyplývá, že obsazené jsou kanály 6,10,11.  
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení  

3.1 Návrh a realizace řešení 

Celý projekt je rozdělen do několika kroků, které jsou vzájemně provázány a 

dohromady tvoří logický celek: 

 Příprava stávající síťové infrastruktury zahrnující naplánování a využití 

přidělených IP adres, pojmenování nových bezdrátových sítí a konfiguraci 

virtuálních sítí VLAN. 

 Konfigurace bezdrátového přepínače WS-2000. 

 Rozmístění AP v budově a vytvoření mapy pokrytí signálem. 

 Výběr a konfigurace vhodné autentizace a šifrování bezdrátových sítí. 

 Konfigurace klientských stanic tak, aby reflektovaly změny provedené v síti. 

 

3.1.1 WLAN, IP adresní plán 

Bezpečnostní rizika, vyplývající z využívání společné bezdrátové sítě (LCZ-Internal 

Network) pro interní i externí uživatele, budou odstraněna vytvořením dvou nezávislých 

WLAN. 

Původní názvy SSID budou změněny, aby uživatelům jasně popisovaly k jakému účelu 

je bezdrátová síť určena. Původní sítě XH820736 a LCZ-Internal Network  budou 

sjednoceny pod názvem Internal Network. Ta bude sloužit výhradně pro zaměstnance 

společnosti a budou zde uplatňována firemní pravidla týkající se bezpečnosti práce 

s počítačovou sítí. Nově vznikne bezdrátová síť s názvem Guest Network, která bude 

určena pro externí uživatele.  

Skrytí SSID není považováno za prvek zvyšující bezpečnost bezdrátové sítě. Lze ho 

velmi snadno odhalit a proto skrývání SSID nebudu v mém návrhu používat. Dalším 

důvodem proč jej neskrývat je i snížení uživatelského komfortu při připojování do sítě. 

Každá z uvedených bezdrátových sítí bude mít přidělen vlastní adresní prostor, který 

bude mapován do vlastní virtuální sítě (VLAN).  

 

Původní SSID Nové SSID Popis  

XH820736; LCZ-Internal Network Internal Network Interní síť 

n/a Guest Network Návštěvnická síť 

Tab. 7: Přehled SSID (Zdroj: vlastní) 
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V rámci korporátního rozdělení IP adres má společnost vyhrazen adresní prostor 

172.18.0.0/16. Ten je dále rozdělen na dvě podsítě (172.18.0.0/17; 172.18.128.0/17) a 

společnost využívá pouze první z nich. Adresní prostor druhé podsítě (172.18.128.0/17) 

je k dispozici a bude využit pro vytvoření Guest Network. Tento prostor umožňuje 

adresovat až 32766 zařízení, což je v tomto případě zbytečné plýtvání IP adresami. 

Kvůli efektivnějšímu využití bude rozdělen na menší segmenty a pro Guest Network se 

využije pouze prvních 256 IP adres (maximálně 254 zařízení na podsíť). Vyhrazený 

adresní prostor pro Guest Network bude tedy 172.18.128.0/24.  

 

SSID Adresní prostor Rozsah IP adres Počet zařízení   

Internal Network 172.18.0.0/17 17.18.0.1 - 172.18.127.254 32766 

Guest Network 172.18.128.0/24 172.18.128.1 - 172.18.128.254 254 

Tab. 8: Přehled využitých IP adres (Zdroj: vlastní) 

 

3.1.2 Konfigurace virtuálních sítí VLAN 

Klíčovým bodem tohoto řešení je izolování provozu interní sítě a vytvoření 

samostatného segmentu sítě pouze pro návštěvy.  K tomuto účelu budou na všech 

přepínačích Cisco nakonfigurovány virtuální sítě VLAN1, VLAN2. Do těchto 

virtuálních sítí pak budou směrovány jednotlivé bezdrátové sítě.   

 

Obr. 28: Virtuální sítě VLAN (Zdroj: vlastní) 
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Pro usnadnění správy a konfigurace VLAN bude použit protokol VTP, který zajištuje 

distribuci VLAN mezi jednotlivými přepínači v rámci VTP domény. Díky tomuto 

protokolu není nutné provádět konfiguraci na každém přepínači zvlášť, ale stačí ji pouze 

provést pouze na přepínači fungujícím v režimu server. Tím bude páteřní přepínač  

czl-core01, odkud se veškeré změny v nastavení VLAN budou automaticky předávat na 

ostatní přepínače domény pracující v režimu client.  

 

Konfigurace VTP domény: 

czl-core01(config)#vtp domain Linden-CZ 

czl-core01(config)#vtp password mojeheslo 

czl-core01(config)#vtp mode server 

 

Další krokem bude vytvoření VLAN 2 a přiřazení jednotlivých portů do této VLAN. 

Uplink porty propojující jednotlivé přepínače musí být navíc nakonfigurovány jako 

trunk porty. Tím je zajištěno, že na daných portech lze přenášet více než jednu VLAN. 

Tagování (rozlišování) rámců procházejících těmito porty bude podle standardu IEEE 

802.1Q.  

 

Vytvoření VLAN 2:  

czl-core01(config)#vlan 2 

czl-core01(config-vlan)#name GuestNetwork 

Přiřazení portu do VLAN 2: 

czl-core01(config)#interface gigabitethernet 0/8                 

czl-core01(config-if)#switchport mode access   

czl-core01(config-if)#switchport access vlan 2 

Konfigurace trunk portu: 

czl-core01(config)#interface gigabitethernet 0/24 

czl-core01(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q 

czl-core01(config-if)#switchport trunk native vlan 1 

czl-core01(config-if)#switchport mode trunk  
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Obr. 29: Zobrazení vytvořených VLAN (Zdroj: vlastní) 

 

3.1.3 Konfigurace bezdrátového přepínače Symbol WS-2000 

Z důvodů uvedených v kapitole 2.3.3 byl jako centrální prvek celé bezdrátové sítě 

vybrán přepínač Symbol WS-2000 obsluhující dva přístupové porty AP300. Ten je 

společností již využíván a nebude proto nutné konfigurovat všechny jeho parametry od 

začátku, ale stačí pouze přizpůsobit konfiguraci požadovaným změnám. Správa a 

konfigurace zařízení probíhá přes webové rozhraní. 

 

3.1.3.1 Update firmwaru zařízení 

První krokem je update firmwaru zařízení na nejnovější verzi 2.4.6.0. Nová verze 

opravuje řadu bezpečnostních chyb a přidává novou funkcionalitu. Důležitou změnou je 

přidaná podpora WPA2 zabezpečení v režimu předsdíleného klíče (WPA2-Personal). 

Ta není ve stávající verzi firmwaru 2.0.0.0 implementována. Použití WPA2-Personal je 

zamýšleno pro zabezpečení sítě Guest Network.  

 

3.1.3.2 Nastavení LAN a podsítí 

Konfigurace rozhraní LAN umožňuje na přepínači definovat a nastavit samostatné 

podsítě. Každé podsíti může být přiřazena IP adresa, lze provést asociaci fyzických 

portů a nastavit chování DHCP. 

Zde budou vytvořeny dvě samostatné podsítě pojmenované Intern a Guest. Podsíť 

Intern reprezentuje vnitřní síť s přidělenou IP adresou 172.18.0.13/17. DHCP server na 

tomto rozhraní není povolen. Přidělování IP adres bude pro klienty vnitřní sítě 

zajišťovat jiný vyhrazený DHCP server. 

Rozhraní podsítě Guest má přidělenou IP adresu 172.18.128.1/24. Na tomto rozhraní 

poběží DHCP server, který bude přidělovat IP adresy v rozsahu 172.18.128.10 - 254.      
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Obr. 30: Nastavení podsítě Intern (Zdroj: vlastní) 

 

3.1.3.3 Konfigurace VLAN 

Adekvátně k počtu podsítí je třeba vytvořit i počet virtuálních sítí a každé přiřadit 

odpovídající ID. Metodu zařazení do VLAN nastavíme podle portu (Port Based). WAN 

bude sloužit jako uplink a proto zde povolíme trunkový port.   

 

Obr. 31: Konfigurace VLAN (Zdroj: vlastní) 

 

3.1.3.4 Konfigurace bezdrátového rozhraní (Wireless) 

Na tomto rozhraní budou povoleny dvě bezdrátové sítě s přidělenými SSID Internal 

Network a Guest Network. Každé SSID je mapováno do samostatné podsítě a VLAN. 

Dalším parametrem, který se zde nastavuje je typ a úroveň zabezpečení u každé WLAN.  
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Nastavení zabezpečení WLAN Internal Network: 

Zde nastavíme ověřování přístupu do interní sítě pomocí mechanismů standardu 802.1x. 

Přestože WS-2000 umí fungovat jako lokální RADIUS server, budou všechny 

požadavky na ověření klientů přesměrovány na firemní RADIUS server 

(172.18.1.8/17). Vybereme autentizační metodu 802.1x EAP a metodu šifrování 

WPA2/CCMP.   

    

 

 

 

 

Obr. 32: Zabezpečení sítě Internal Network (Zdroj: vlastní) 

 

Nastavení zabezpečení WLAN Guest Network: 

Pro ověřování přístupu do této sítě nastavíme úroveň zabezpečení na WPA/WPA2-

TKIP v režimu s předsdíleným klíčem. 

 

3.1.3.5 Konfigurace přístupových portů 

Bezdrátový přepínač WS-2000 umí automaticky detekovat každý připojený port AP300 

do jednoho z jeho fyzických portů. Ke každému portu se nastaví vysílací kanál, úroveň 

síly signálu a standard 802.11, ve kterém bude pracovat.  Všechny porty budou mít 

nastavenu podporu standardu 802.11b/g v pásmu 2,4 GHz a současně bude mezi nimi 

povolen roaming.  
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Obr. 33: Nastavení přístupového portu AP1 (Zdroj: vlastní) 

 

3.1.4 Umístění přístupových portů a výsledná mapa pokrytí 

Při návrhu rozmístění nových přístupových portů byl brán do úvahy i stav a 

dostupnost již existující síťové infrastruktury. Poloha portů byla volena nejen na 

základě optimální polohy pro šíření signálu, ale aby zohledňovala i dostupnost 

strukturované kabeláže. Ta svým rozsahem pokrývá velkou část objektu a nebylo proto 

nutné budovat nové kabelové trasy k jednotlivým přístupovým portům.   

 

Ke dvěma stávajícím přístupovým portům AP300 umístěným ve 2. NP přibyly další 

dva, které svým signálem pokrývají výrobní a kancelářské prostory a dohromady 

zajišťují pokrytí všech klíčových oblastí v patře. 

Ve 3. NP byl původní Cisco WAP4410N nahrazen třemi novými přístupovými porty 

AP300 a tím bylo zajištěno pokrytí celého podlaží. Zároveň tím došlo ke sjednocení 

hardwarové roztříštěnosti použitých bezdrátových technologií ve společnosti.   

 

Zejména v hustě zastavěném prostoru je obtížné předpovídat šíření signálu, a proto byl 

při návrhu použit specializovaný software. Měření a vizualizace map pokrytí byla 

provedena v trialové verzi aplikace TamoGraph Site Survey nainstalované na 

notebooku HP EliteBook 8540w s externím USB WiFi adaptérem TP-Link 

TL-WN722N. 
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Obr. 34: 2. NP – výsledná mapa pokrytí (Zdroj: vlastní) 

 

 

Obr. 35: 3. NP – výsledná mapa pokrytí (Zdroj: vlastní) 
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3.1.5 Konfigurace RADIUS serveru 

Přístup do Internal Network bude ověřován RADIUS serverem. K tomuto účelu byl 

vybrán jeden z méně vytížených serverů běžících na operačním systému Windows 2008 

Enterprise. Na serveru bude nainstalována role Network Policy Server (NPS), která 

zajišťuje RADIUS funkcionalitu. Využíván bude WPA/WPA2-Enterprise režim 

s autentizací 802.1x.   

 

Nastavení RADIUS klienta 

V prvním kroku je třeba nadefinovat seznam RADIUS klientů, kteří jsou oprávněni 

přeposílat ověřovací komunikaci mezi uživatelem a RADIUS serverem. V tomto 

případě se jedná o bezdrátový přepínač Symbol WS2000. Jak server, tak přepínač musí 

mít nastaveno stejné „Shared secret“.  

 

 

Obr. 36: Konfigurace RADIUS klienta (Zdroj: vlastní) 

 

Nastavení autentizační metody 

V dalším kroku zvolíme autentizační metodu PEAP a vybereme certifikát sloužící 

k ověření serveru. Serverový certifikát byl vydán interní certifikační autoritou.  

Dále je třeba definovat uživatele nebo počítače, kteří mají povolený přístup na základě 

nastavení síťové politiky. K tomuto účelu byla vytvořena globální doménová skupina 

G_WiFi_users. 
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Logování událostí 

Zapnutím logování událostí Network Policy Serveru získáme přehled o uskutečněných 

pokusech o autentizaci uživatelů.  

Aktivaci provedeme z příkazové řádky příkazem:  

auditpol /set /subcategory:"network policy server" /success:enable /failure:enable 

 

3.1.6 Nastavení klientských počítačů 

Vzhledem ke změně nastavení autentizace i šifrování u bezdrátových sítí jsou stávající 

přihlašovací údaje uložené na jednotlivých klientských počítačích neplatné. Klienty 

můžeme samozřejmě nastavit ručně, ale použití skupiny zásad (Group Policy) v Active 

Directory (AD) je elegantnější řešení. Tím lze hromadně změnit nastavení na libovolně 

velké skupině počítačů. 

V doméně si vytvoříme nový objekt skupiny zásad (GPO), pojmenovaný WiFi, 

obsahující kolekci nastavení pro bezdrátové sítě. Tento objekt bude linkován na 

organizační jednotku v AD obsahující všechny přenosné počítače. Po přihlášení 

počítače do domény se dané zásady aplikují. Uživatelé nebudou muset zadávat 

ověřovací údaje ručně, ale přihlášení do bezdrátové sítě Internal Network proběhne 

zcela automaticky po zapnutí WiFi karty v počítači.  

 

 

Obr. 37: Objekt skupiny zásad (Zdroj: vlastní) 
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3.1.7 Ekonomické zhodnocení a přínosy projektu 

Jedním z cílů stanovených managementem společnosti na začátku projektu bylo 

maximální využití stávající síťové infrastruktury a tím i snížení investice na vybudování 

bezdrátové sítě. Společnost již v omezené míře provozovala vlastní bezdrátovou síť. 

Díky snadné škálovatelnosti bezdrátových technologií bylo možné využít klíčové 

komponenty existující sítě a jejich vhodným rozšířením udržet náklady v přijatelných 

mezích. Nákup 5 přístupových portů AP300 byl tak v podstatě jediným významnějším 

nákladem při realizaci bezdrátové sítě.   

 

Položka Cena za 1ks (bez DPH) Počet (ks) Cena celkem (bez DPH)  

AP300 4 500 Kč 5 22 500 Kč 

Drobný instalační materiál 1 000 Kč 1 1 000 Kč 

Celkem 
  

23 500 Kč 

Tab. 9: Cenová kalkulace projektu (Zdroj: vlastní) 

 

 

Přínosy využití bezdrátových sítí ve společnosti LINDEN s.r.o. lze rozdělit do několika 

kategorií: 

 

 Mobilita - uživatelé mají přístup k informacím odkudkoliv uvnitř společnosti.  

Díky roamingu se mohou pohybovat po areálu firmy bez ztráty připojení.  

 

 Efektivita firemních procesů - klíčovým přínosem tohoto projektu je dle mého 

názoru zvýšení efektivity firemních procesů. Rozšíření bezdrátové sítě na celý 

areál firmy přineslo využití bezdrátových technologií i do dalších oddělení 

společnosti. Nahrazení stacionárních stanic mobilními terminály se 

zabudovanými čtečkami čárových kódů zefektivnilo výrobní procesy a 

napomohlo zlepšit procesy kontroly kvality. Využívání systému čárových kódů 

navíc výrazně snížilo chybovost při zadávání údajů do firemního ERP systému a 

celkově zvýšilo produktivitu zaměstnanců.  
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 Zabezpečení - zabezpečení patří k dalším důležitým aspektům bezdrátových 

sítí. Implementací ověřování 802.1x v kombinaci s protokolem WPA2 bylo 

dosaženo vyšší úrovně zabezpečení s možností centrálního řízení přístupů 

uživatelů. Zapnutí auditu úspěšných i neúspěšných pokusů o přihlášení do sítě 

dalo administrátorům doposud chybějící přehled o využívání bezdrátové sítě. 

Vytvoření izolované bezdrátové sítě Guest Network poskytuje zabezpečený 

přístup návštěvám a hostům, aniž by byla ohrožena bezpečnost interní firemní 

sítě.  
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Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a zrealizovat bezdrátovou síť ve společnosti 

LINDEN s.r.o. Definování cílů práce vzniklo na základě diskuze s managementem 

společnosti a jeho představách a požadavcích na bezdrátovou síť. 

 

V teoretické části práce byly popsány bezdrátové technologie a protokoly přímo 

související s tímto projektem. Stručně je zde popsána historie, současnost i trendy blízké 

budoucnosti bezdrátových sítí. Samostatné kapitoly jsou věnovány i problematice 

hardwaru a zabezpečení sítí. 

 

Analytická část zkoumá prostředí společnosti a stav její síťové infrastruktury. Zjištění 

stavu existující infrastruktury je důležitým předpokladem pro splnění klíčového 

požadavku vedení, a to využít v maximální možné míře již používané technologie. 

Součástí této analýzy je provedení srovnávacího měření stávajícího pokrytí budovy 

bezdrátovým signálem a vytvoření mapy pokrytí. Z této analýzy se vycházelo při 

návrhu rozmístění přístupových bodů tak, aby byl splněn další z cílů práce – úplné 

pokrytí signálem 2. a 3. NP budovy.  

Při zkoumání úrovně zabezpečení sítě byly zjištěny některé závažné nedostatky. 

Především se jednalo o nepoužívání nejbezpečnějších standardů a protokolů a také 

existenci společné bezdrátové sítě umožňující přístup návštěvám a hostům do interní 

sítě společnosti.  

 

V praktické části byly popsány jednotlivé dílčí kroky vedoucí k úspěšnému dokončení 

projektu.  Je zde navrženo nové rozdělení adresního prostoru IP adres jako základního 

předpokladu pro vytvoření samostatných podsítí využívaných interními a externími 

uživateli. Oddělení obou skupin uživatelů bylo realizováno vytvořením izolovaných 

virtuálních sítí (VLAN), do kterých byly mapovány samostatné bezdrátové sítě.  

Splněna byla také podmínka využití existujícího hardwaru. Vhodným rozšířením 

stávající bezdrátové sítě byl splněn požadavek na úplné pokrytí budovy signálem. 

Nalezené nedostatky v zabezpečení sítě byly odstraněny implementací ověřování 

802.1x s RADIUS serverem v interní síti a samostatného režimu zabezpečení  

WPA2-Personal v síti pro návštěvy. 
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