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Abstrakt 
 
V této práci je návrh počítačové sítě pro relaxační centrum, jehož  součástí je i kamerový 

systém s archívem záznamů a bezdrátovým připojením k internetu pro zákazníky. Práce 

obsahuje přehled teorie vázané k danému tématu.  

 

 

 

Abstract 

This thesis is propsal for a computer network for relax center; which includes a camera 

system  and archiving of video records, and a wireless connection to internet for customers. 

The thesis  includes an overview of the theory related to the given topic. 
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Úvod 

 

Cílem této práce je ve navrhnout  počítačovou  síť, což zahrnuje zvolit vhodnou 

topologii a vybrat  síťové prvky a jejich nastavení  tak,  aby  zajišťovala potřeby 

relaxačního centra.  

Síť bude zajišťovat kamerový systém přes který bude možné online sledovat dění na 

provozovně, data budou uložena na počítači  určeném pro archivaci video záznamů a 

zálohy důležitých dat, bezdrátové připojení k internetu pro zákazníky, distribuci 

internetového připojeni pro pracovní stanice. 
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1. Analýza současného stavu   

 

1.1 O firmě 

Modus vivendi je nové relaxační centrum, sídlící na adrese Hrnčířská 6, 602 00 Brno. 

Zabývá se poskytováním služeb, které by měli umožnit člověku se uvolnit a odpočinout 

si od všedního stereotypu. 

 

Mezi poskytované služby patří např. kosmetika, profesionální líčení, pedikůra, 

modelace, manikůra, depilace, epilace, treasure trail,  infra suanda, parní box, péče o 

tělo(masáže, zábaly), presor a bodyter.  

 

 
Obrázek 1: Umístění firmy 

 

Právní forma je fyzická osoba :  Andrea Říhová 

     Hrnčířská 4, Brno 602 00 

     IČ: 74333852 

Předmět podnikání: kadeřnické, kosmetické a podobné služby 

Počet zaměstnanců: 5 
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1.2 Současný stav hardwaru 

 
PC1, který je umístěný na pokladně, je určen především k přijímání objednávek přes 

internet, zadávání objednávek do účetnictví a vyhotovování pokladních dokladů.  

 

Konfigurace PC1: 

Zakladní deska: Asus P5PE-VM(skt 775, chipset i865G) 

 Procesor: Intel Celeron D336 2,8GHz( jedná se o 64bit.) 

 Operační pamět: 512MB DDR400 

 Pevný disk: Seagate Barracuda 7200.9, 80GB, 8MB čachr, 7200ot. 

 CD/DVD mechanika: ASUS DVD-ROM, 48x CD, 16 DVD   

 Grafická karta: integrovaná Intel Extreme Graphics 2 

 Monitor: HP 15” L1506 (nativní rozlišení 1024x768) 

1.3 Současný stav softwaru 

 
Softwarem, který je v současné době využíván relaxačním centrem je operační systém 

Windows XP Home Edition, balík Microsoft Office 2003, S3 Money, Mozilla 

Thunderbird, Mozilla Firefox, AVG Anti-Virus plus Firewall. 

 

V současné době nejvíce využívá připojení k internetu program Thundebird v.2.0. 

Požadavky na připojení se liší dle objemu příchozí/odchozí pošty.  

 

Email Uživatelské rozhraní 

 

Protokoly POP3 a IMAP 

 

S/MINE podpisy a podpisy a šifrování 

 

HTML formátování pošty 

 

Nastavitelný pruh nástrojů 

 

Více uživatelských účtů 

 

Témata vzhledu a přídavná rozšíření 

 

Zabudovaný, nastavitelný bayesovský 

 

Pokročilé funkce pro řazení a vyhledávání 
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spam filtr 

 

Doplňování adres přes LDAP 

 

Podpora RSS a ATOM protokolů 

 

S/MINE podpisy a podpisy a šifrování 

 

Tabulka 1: Základní vlastnosti programu Thunderbird 

 

V relaxačním centru je používan jako internetový prohlížeč Mozilla Firefox  v.2 od 

společnosti Mozilla Corporation.  

 

AVG Anti-Virus plus Firewall, který v sobě integruje jak antivirový program tak 

firewall.  

Tento software je určen k ochraně počítače před vnějším nebezpečím, jakým jsou viry 

či útoky z Internetu nebo z vnitřní sítě.    

Požadavky na připojení k internetu jsou minimální. Přístup k internetu je potřeba pouze 

z důvodu aktualizace, které nepřesahuji velikost 5MB. 

 

Pro prácí s dokumenty je využíván balík Microsoft Office 2003. Tento základní balík 

kancelářských aplikací Office 2003 sdružující v sobě textový editor Word 2003, 

tabulkový procesor Excel 2003, prezentační nástroj PowerPoint 2003 a poštovní klient 

Outlook 2003.  

1.4 Současný stav lokální počítačové sítě 

 
Momentálně nelze hovořit o počítačové síti. Firma v  disponuje pouze jedním aktivním 

síťovím prvkem, jedná se o WELL PTI- 845. Tento prvek slouží jako modem/router. Je 

připojen k internetu a k PC1. WELL PTI- 845 disponuje  čtyřmi Ethernet porty 

(10BaseT/100BaseTX) a jedním WAN port (ADSL R11).  
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Služby modemu jsou následující: 

 

Síťové služby Služby zabezpečení 

 

DHCP Server 

 

SPI 

 

DNS reley 

 

DoS 

 

IGMP 

 

Packet filter 

 

UPnP 

 

Time Rules 

 

SNMP 

 

Service filter 

 

NAT 

 

Hacker log 

 

Static Routing 

 

IP filter 

 

IEEE 802.1d Transparent Bridging 

 

MAC filter 

 

VPN Pass-Through 

 

PAP 

 

RIPv2 

 

CHAP 

MDI/MDIX 
 

Local password 

Tabulka 2: Služby WELL PTI-845 

 

1.5 Současný stav připojení k internetu 

 
K připojení do sítě internet firma využívá připojení O2 Internet ADSL 2048 . Toto 

internetové připojení používá technologie ADSL a využívá telefonní linku. Rychlost 

tohoto připojení je 2048 Kb/s k uživateli a 128 Kb/s od uživatele. Objem dat není 
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omezen, ale uživatel je vázán FUP(Fair user policy), což znamená že po dosažení 3GB 

stažených dat za měsíční cyklus je rychlost omezena na 64/64 Kb/s. U této služby je 

stupeň sdílení datového toku na páteřní síti 1:50. Přípojka do telefonní sítě je vyvedena 

v místnostech č. 8 a 15.  

 

1.6 Popis prostor 

Relaxační centrum se nachází v areálu Sfinx na ulici Hrnčířská. Celkové rozloha 

relaxačního centra je cca. 120m2. Tato plocha je členěna na 15 místností 

sádrokartonovými příčkami. Elektroinstalace a vzduchotechnika jsou vedeny stropními 

podhledy. Výška místností je  2,8m. 

  

 
Obr. 2.: Půdorys prostor relaxačního centra 
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Prostor je rozdělen pomocí příček ze sádrokartonu na následující místnosti: 

1 Manikúra 

2 Kosmetika 

3 Pedikúra 

4 Kosmetika 

5 Toaleta, sprcha – zákazníci 

6 Sklad 

7 Toaleta – zaměstnanci 

8 Kancelář – jedná se o nejlépe zabezpečenou místnost, do níž má povolen 

vstup pouze vedoucí relaxačního centra 

9 Chodbička 

10 Šatna zaměstnanci 

11 Chodba 

12 Masáže 

13 Šatna 

14 Chodba 

15 Recepce  s čekárnou 

Tabulka 3: Popis prostor 

 

1.7 Požadavky firmy 

 
Firma požaduje  kamerový systém, sledující místnosti 11,14 a 15. Je vyžadováno 

uchování videozáznamů 30 dní. Druhým požadavkem je bezdrátové připojení 

k internetu ve všech prostorách, s tím že  budou striktně odděleny sítě pro zákazníky a 

zaměstnance. Posledním požadavkem je zálohovat data PC1, jedná se o data programů 

S3 Money a Mozilla Firefox. 
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1.8 Závěrečné zhodnocení 

 
V nynější situaci firma z hlediska lokální počítačové sítě nemá žádné rozvody 

strukturované kabeláže. Momentálně nelze hovořit o počítačové síti. Pro  realizaci 

kamerového systému, zcela chybí veškerý hardware i software, jak pro pořízení 

videozáznamu tak pro jeho uložení.  
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2. Teoretická východiska řešení 

 
V této kapitole chci přiblížit základní pojmy užité v řešení a blíže se pak věnovat těm, 

které byly ve finální části využity pro realizaci počítačové sítě relaxačního centra 

Modus Vivendi. 

 

2.1 Počítačové sítě 

Počítačová síť je souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a 

výměnu informací mezi počítači a ostatními zařízeními. Umožňují tedy uživatelům 

komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení, využívání společných zdrojů 

nebo výměny zpráv. 

2.1.1 Local Area Network (LAN) 

Lokální sítě propojují koncové uzly typu počítač, tiskárna, server. LAN jsou vždy v 

soukromé správě a působí na malém území. Připojená zařízení pracují v režimu bez 

navazování spojení, sdílí přenosový prostředek (drát, radiové vlny), ke kterému je 

umožněn mnohonásobný přístup. 

2.1.2 Topologie sítě 

Topologie sítě charakterizuje způsob, jakým jsou mezi sebou propojeny jednotlivé 

stanice. Je to vlastnost sítě, ke které se přihlíží hlavně ve fázi zavádění sítě, kdy se 

propojení stanic realizuje, ve vlastním provozu se příliš neuplatňuje. Topologie sítě je 

plně určena použitým síťovým hardwarem. 

 

2.1.3 Topologie hvězda 

U topologie hvězda jsou všechny počítače a síťová zařízení zapojeny do společného 

aktivního prvku hubu. Ke každé stanici vede samostatný kabel. Výhodou tohoto 

zapojení je rychlost a stabilita. Proto je to nejpoužívanější zapojení středních a velkých 

sítí. Nevýhodou může být vyšší cena. 
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Obrázek 3: Stromová topologie 

2.1.4 Fast Ethernet 

Je souhrnné označení pro  několik Ethernet standardů které mají přenosovou rychlost 

100 Mbit/s. Fast Ethernet je definován standardem IEEE 802.3 

Jedním z těchto standardů je 100BASE-TX. Tento standard je určen pro UTP nebo STP 

kabel a maximální délka kanálu je 100m. 100BASE-TX vyžaduje čtyřpárový kroucený 

kabel kategorie 5 a lepší tzn. 5e, 6. 

2.1.5 Wi-Fi 

Wi-Fi je standard pro lokální počítačové sítě a vychází ze specifikace IEEE 802.11. 

Tento standard zajišťuje bezdrátové propojení sítě. V současné době jsou nejvíce 

využívány standardy 802.11b/g pracující na frekvenci 2,4Ghz.  

 

„Pásmo 2400–2483,5 MHz je v současné době velmi intenzivně využívané pásmo. Na 

základě všeobecných oprávnění  VO-R/12/08.2005-34 a VO-R/10/03.2007-4 toto 

pásmo sdílejí aplikace bezdrátových sítí včetně bezdrátového Internetu (RLAN, WLAN 

– standardy IEEE 802.11b, 802.11g), zařízení bluetooth a některé další aplikace 

(bezdrátové kamery, železniční aplikace, RFID…). Státní kontrola elektronických 
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komunikací řeší poměrně často problémy způsobené zejména nedodržením stanoveného 

výkonu a podle zákona o elektronických komunikacích je postihuje.“(7) 

 

Podle VO-R/12/08.2005-34 zařízení používající metodu přímé sekvence nebo modulaci 

OFDM v pásmu 2,4 -2,4835Ghz nesmí spektrální hustota výkonu po dobu vysílání 

překročit hodnotu  –20dBW/1 MHz. Celkový vyzářený výkon v celém pásmu pak 

nesmí překročit hodnotu –10 dBW tzn. 20 dBm. 

 

2.2 Strukturovaný kabelážní systém 

Kabelový systém dělíme na pracovní část a horizontální část.  

 Pracovní částí je myšlena kabeláž připojující koncová zařízení k zásuvce(např. 

PC k zásuvce).  V rámci standardu 100BASE-TX  je čtyř-párový kabel UTP/STP 

ukončen na každém konci konektorem RJ45. Kabelům v pracovní části se také říká 

propojovací kabely, nejsou pevně instalovaný a používají medium typu lanko. Oproti 

horizontální časti v kabelech může být křížení. Maximální délka je 10m  na obou 

stranách kanálu, v případě užití kříženého kabelu maximálně 20m. 

Horizontální část je pevně instalovaná a nesmí v ní být použít křížený kabel.  Všechny 

páry vodičů jsou zakončeny v 8 pinové modulární zásuvce. Minimální poloměr ohybu 

tohoto media je 4x průměr kabelu a maximální délka je 90m. Jako medium je použit 

čtyř-párový kabel typu drát. 

 

2.2.1 UTP kabely 

Nestíněná kroucená dvoj-linka(Unshielded twisted pair) kategorií 5, 5e a 6 je složena ze 

čtyř páru kroucených vodičů v jednom plášti kabelu.Dělíme je do kategorií podle 

garantované šířky pásma. Kabel kategorie 5 garantuje frekvenci do 100Mhz a je plně 

dostačující pro Fast Ethernet. Kabel kategorie 5e, pracuje rovněž v šířce pásma do 100 

MHz, avšak vyžaduje nové způsoby měření parametrů a v některých parametrech je 

přísnější. Je možné jej použít pro Gigabit Ethernet.  
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Obrázek 4: Kroucená nestíněná dvoj-linka(UTP) 

Dále se tyto kabely dělí na svářené a nesvářené. Kabel se svářenými páry má konstantní 

symetrii tzn. že se vodiče jednoho páru od sebe jen tak nevzdáli. Tím je zajištěna lepší 

odolnost proti zvýšené impedanci, odrazům signálu a přeslechům. 

Přímý kabel 

Jak bylo řečeno v předchozím odstavci uvnitř kabelu UTP  jsou čtyři páry kroucených 

vodičů. Toto zakroucení je velmi důležité. Slouží proti  šumům a rušením. Je důležité 

vodiče zapojit podle standardů, aby bylo dosaženo patřičného výkonu kabelu. TIA/EIA-

568-A specifikuje dva standardy pro 8 pinové modulární konektory jako jsou RJ-45. 

Tyto dva standardy drátů, T568A a T56B se liší pouze v rozmístění barevných párů. 

Následné zapojení je shodné pro oba konce přímého kabelu. 

Pin Barva vodiče Diagram vodiče 100BASE-TX 

1 Bílá/Zelená  Vysílání+ 

2 Zelená  Vysílání- 

3 Bílá/Oranžová  Příjem+ 

4 Modrá  Nepoužito 

5 Bílá/Modrá  Nepoužito 

6 Oranžová  Příjem+ 

7 Bílá/Hnědá  Nepoužito 

8 Hnědá  Nepoužito 

Tabulka 4: Zapojení přímého kabelu dle T568A 

 

Z tabulky výše je zjevné že polovina vodičů je nevyužitá. A tyto nevyužité vodiče 

poskytují jednu z možností jak napájet zařízení, která jsou daleko od zdrojů energie 

nebo špatně dostupná. Jedná se o PoE. 
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2.2.2 Identifikace kabeláže 

Norma ČSN  EN 50174-1  udává co vše je potřeba značit v rámci strukturované 

kabeláže. V rámci tohoto projektu bude nutné značit následující: 

• Všechny kabelové svazky na obou koncích a místech větvení 

• Všechny kabely na obou koncích 

• Aktivní prvky a jejich porty 

• Zásuvky a porty zásuvek 

 

2.2.3 Aktivní síťové prvky 

Router neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá 

datagramy směrem k jejich cíli. 

Netechnicky řečeno, router spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data. Router se 

podstatně liší od switche, který spojuje počítače v místní síti. Routování je většinou 

spojováno s protokolem IP. 

Routeru, který připojuje klienty k vnější sítí (typicky Internetu), se říká „okrajový 

router“ (edge router, někdy též „brána“ – gateway, což je zastaralé označení pro routery 

obecně). Router přenášející data mezi jinými routery se nazývá „vnitřní router“ (core 

router). 

Switch (česky přepínač) je aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty sítě. 

Switch obsahuje větší či menší množství portů, na něž se připojují síťová zařízení nebo 

části sítě. Switche analyzují procházející pakety a podle informací v nich obsažených 

(adres, identifikátorů apod.) rozhodují, kam paket předat dál. 

Koncepčně pracují způsobem „store and forward“ – paket z jednoho rozhraní přijmou, 

uloží si ho do vyrovnávací paměti, prozkoumají jeho hlavičky a následně ho odvysílají 

do příslušného rozhraní. Současné switche ale tento proces často optimalizují, takže k 

analýze hlaviček dochází jakmile dorazí začátek paketu. Ani s vysíláním do cílového 

rozhraní se nečeká, až dorazí celý paket, ale zahajuje se co nejrychleji, aby zpoždění 

paketu ve switchi bylo minimální. 
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Kdo je kde se switche učí automaticky z procházejícího provozu, konkrétně z adres 

odesilatelů uvedených v rámcích, které do switche přicházejí. Z těchto údajů si switch 

automaticky plní tabulku identifikující cílová rozhraní pro jednotlivé adresy. Pokud 

switch dostane k doručení rámec směřující na jemu dosud neznámou adresu, chová se 

jako hub a rozešle rámec do všech ostatních rozhraní. Lze očekávat, že oslovená stanice 

pravděpodobně odpoví a switch se tak vzápětí dozví, kde se nachází. 

Modem je zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem a naopak. 

Modem je zkratkové slovo z výrazu „modulátor demodulátor“. Modemy se používají 

především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy. Přenosová 

trasa může být telefonní linka, koaxiální kabel, radiový přenos a pod. 

Access point je zařízení, které připojuje bezdrátové komunikační zařízení do 

bezdrátové sítě. Access point zprostředkovává spojení mezi drátovou sítí a 

bezdrátovými zařízeními.  

Power over Ethernet(PoE) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti 

přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. Kit umožňující PoE se 

skládá z injektoru a splitteru. Injektor má dva vstupy(datový kabel, napájení) a jeden 

výstup(datový kabel). Splitter naopak má jeden vstup(datový kabel) a dva 

výstupy(datový kabel, napájení).   

Pro Power over Ethernet se využívá v zásadě dvou možných řešení: 

• Napájení po volných nevyužitých párech v datovém kabelu (režim B). Napájecí 

páry jsou 4,5 a 7,8. 

• Napájení „fantómovým“ napětím mezi dvojicí aktivních párů vodičů, po kterých 

se současně přenášejí i data (režim A). Napájecí (a datové) páry jsou zde 1,2 a 

3,6. 
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3. Návrh řešení 

 

Tato část práce se zabývá návrhem počítačové sítě a je rozdělena do pěti částí. V těchto 

částech se zabývám kamerovým systémem relaxačního centra, topologií sítě, 

vybavením pro realizaci sítě, nastavením aktivních síťových prvků a archivací a zálohou 

dat. 

3.1 Kamerový sytém 

Pro pořizování videozáznamů v místnostech 11,14 a 15,  jsem se rozhodl využít 3 

kamery AXIS 207 jelikož místnost 15 je rozdělena stěnou za recepcí a nejde pokrýt 

jednou kamerou.  

 

 
Obrázek 5: Pokrytí prostoru kamerami 
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Rozmístění kamer je následující. V místností 11 je umístěna kamera č. 1, která snímá 

místnost 11 a 14. Kamera s číslem 2 je umístěna v místnosti 15 a má za úkol snímat 

prostor spojující místnost 15 s místností  14. Poslední kamera s označením č. 3 sleduje 

recepci a čekárnu s jediným vchodem do salónu. Všechny kamery jsou umístěny na 

stěnách jednotlivých místností ve výšce 2,5 m u stropní hrany. Toto rozmístění kamer 

by mělo zajistit dostatečný dohled nad místnostmi 11,14 a 15 jak je možno vidět na 

obrázku 5. 

 

3.1.1 Nastavení kamer 

Kamerový systém bude nastaven na pořizování záznamů ve formátu MPEG-4 

v rozlišení 640x480, 12 fps při třiceti procentní kompresi. Při tomto nastavení obrazu 

bude velikost měsíčního záznamu  242,8 GB.Videozáznamy budou doplněny o časový 

údaj.  

 

 
Obrázek 6: Příklad nastavení kamery AXIS 207 
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Kamery jdou nastavit přes webový prohlížeč zadáním IP adresy dané kamery. Příklad 

nastavení můžeme vidět na obrázku 6. 

3.1.2Napájení kamer 

Pro napájení kamer jsem využil  napájení po datovém síťovém kabelu(Power over 

Ethernet.).  Na propojovacích síťových kabelech budou připojeny Repotec PoE Kity 

5/12V, tzn. adaptery kamer budou zapojený v místnosti 8.  

 

3.2 Topologie sítě 

Vzhledem k potřebě oddělení sítí na zaměstnanecký a zákaznický segment jsem zvolil 

jako topologii sítě hvězdu.  S následujícím zapojením. 

 

 
Obrázek 7: Topologie sítě 
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V tomto zapojení zprostředkovává připojení k internetu oběma segmentům sítě stávající 

modem/router WELL PTI- 845. Dále jsem se rozhodl využít dva aktivní síťové prvky 

router/AP WL520g značky Asus a switch Live FSH8PS od firmy Ovislink. Asus 

WL520g slouží jako přípojný bod pro bezdrátové připojení k internetu pro zákazníky. 

Použití switche  bylo vynuceno málo LAN porty WELL PTI- 845 a je připojen 

propojovacími kabely k centrálnímu rozvaděči. 

 

3.3 Centrální datový rozvaděč 

Centrální datový rozvaděč bude umístěn v místnosti 8. Bude realizován jako trojice 

zásuvek. Tyto zásuvky jsou pak propojovacími kabely připojeny do switche následovně: 

 

 
Obrázek 8: Propojení centrálního rozvaděče 
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3.4 Rozmístění jednotlivých prvků sítě 

 
Obrázek  9: Rozmístění jednotlivých prvků sítě 
 

Na obrázku 9 je zobrazeno umístění počítačů formou  zelených čtverečků, kde číslo 

odpovídá označení počítače.  

 

Žlutý čtverec zobrazuje umístění aktivních prvků.  

 

Tečky označují umístění zásuvek, stejně tak jako počítače jsou označeny čísly. Růžové 

tečky zobrazují zásuvky umístěné v podhledech  a jsou určeny pro připojení kamer. 

Zásuvka zobrazená fialovou tečkou je umístěna ve výšce 50 cm nad zemí a je určena 

pro připojení PC1. Centrální rozvaděč je značen jako červená tečka. 

 

Oranžová linka zobrazuje rozvod pevně instalované kabeláže. Její celková délka je 110 

m a je složena z 5 kabelů o délkách 8m, 21m,  25m, 2x 28m. Tyto kabely jsou určeny 

pro propojení centrálního rozvaděče se zásuvkami. Kabely budou vedeny stropními 
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podhledy. Materiál na vedení kabeláže byl měl být dostatečně široký. V nejširším místě 

svazku bude 5 kabelů. Konkrétní volba záleží na firmě realizující rozvody. 

 

Zásuvky jsou na straně centrálního rozvaděče připojeny do switche pomocí 

propojovacích kabelů. Pro připojení zařízení na opačné straně jsou použity také 

propojovací kabely. Propojovací kabely jsou zobrazeny světle modrou linkou. Jejich 

celková délka je cca.  10m. 

 

3.5 Horizontální kabeláž 

Jako kabel použitý pro vedení horizontální kabeláže jsem použil 4-párový UTP kabel 

kategorie 5e splňující normy EIA/TIA568A pro kabely této kategorie. Zapojení 

jednotlivých linek je následující:  

 

 
Obrázek 10: Linky horizontální kabeláže 
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Odkud Kam 

Zásuvka Číslo portu Místnost Zásuvka Číslo portu

Typ 

kabelu 

Místnost 

popis 

5 5A 11 1 1A Cat5e Chodba 

5 5B 15 2 2A Cat5e Recepce 

6 6A 15 3 3A Cat5e Recepce 

6 6B 15 4 4A Cat5e Recepce 

7 7A 15 4 4B Cat5e Recepce 

Tabulka 5: Horizontální rozvody  

 

3.6 Propojení aktivních prvků 

Na obrázku 11 je zobrazeno propojení aktivních prvků. Linkou 1 je připojen modem do 

telefonní zásuvky konektorem. Linky 2 a 3 jsou propojeny propojovacími kabely 

s délkou 0,5 m. 

 

 
Obrázek 11: Propojení aktivních prvků 
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3.7 Nastavení aktivních síťových prvků 

V této části jsou popsány nastavení jednotlivých aktivních prvků. Jelikož konfigurační 

prostředí je v angličtině rozhodl jsem se zachovat i názvy jednotlivých nastavení. Pokud 

je u nastavení napsáno pouze ano/ne známá to že se jedná o nastavení které nabývá 

pouze dvou stavů. 

 

V následujících dvou kapitolách jsou popsány pouze nezbytná nastavení. Ostatní 

nastavení používají defaultní hodnoty. 

 

3.7.1 Nastavení WELL PTI-845 

Nastavení WAN 

Pro přístup k internetu se současným připojením přes toto zařízení je nutné použít 

následující nastavení: 

 

• ISP: PPPoE 

• Encapsulation:  LLC 

• VPI: 8 

• VCI: 48 

• User & password: dodané od ISP 

• Connection type: DHCP(get IP dynamicallly from ISP) 

• NAT: ano 

• Firewall: ano 

• Default gataway: ano 

• Enforce MTU: ano  

 

Nastavení LAN  

• Use the following Static IP address: ano 

• IP Adress: 192.168.1.1 

• Netmask: 255.255.255.0 
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• Default Gateway: 192.168.1.1 

• Server and Relay Off: Ano 

 

Mimo to jsem se rozhodl síťová zařízení rozdělit do LAN skupin pomocí nastavení 

LAN Clients. Tento router/modem umožňuje vytvořit maximálně tři skupiny.   

LAN skupina jedna bude obsahovat zařízení zaměstnaneckého segmentu. V druhé LAN 

skupině bude pouze AP pro zprostředkování bezdrátového připojení k internetu pro 

zákazníky. 

 

Pak tedy budou LAN skupiny následující: 

Název zařízení IP adresa MAC 

PC1 192.168.1.10 MAC adresa daného 

zařízení 

PC2 192.168.1.11 MAC adresa daného 

zařízení 

Kamera 1 192.168.1.20 MAC adresa daného 

zařízení 

Kamera 2 192.168.1.21 MAC adresa daného 

zařízení 

Kamera 3  192.168.1.22 MAC adresa daného 

zařízení 

Tabulka 6: LAN skupina 1 

 

Název zařízení IP adresa MAC 

Wi-fi 192.168.1.2 MAC adresa daného 

zařízení 

Tabulka 7: LAN skupina 2 

 

Pro využití LAN skupin je nutné definovat jednotlivá zařízení v nastavení LAN Clients, 

které je vidět na obrazku níže. 
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Obrázek 12: Nastavení LAN Clients 

 

Tyto dvě skupiny jsem izoloval od  sebe pomocí nastavení LAN isolation(LAN 

izolace).  

• Disable traffic between LAN group 1 and LAN group 2: ano  

• Disable traffic between LAN group 1 and LAN group 3:  ne 

• Disable traffic between LAN group 2 and LAN group 3: ne 

 

 
Obrázek 13: Nastavení Access Control  



 36

Obrázek 13 ukazuje příklad nastavení Access control(ovládání přístupu). V tomto 

nastavení je možné omezit provoz určitých typů služeb, čehož jsem využil hlavně v 

druhé LAN skupině pro povolení pouze www a ftp služeb. 

 

• Enable Access Kontrol: ano 

 

Service Name WAN LAN group 1 LAN group 2 

Telnet Ne Ano Ne 

WEB Ne Ano ANO 

FTP Ne Ano ANO 

TFTP Ne Ne Ne 

Secure Shell(SHH) Ne Ano Ne 

SNMP Ne N Ne 

Tabulka 8. Nastavení služeb v Access control 

 

A posledním nastavením, které jsem použil na tomto zařízení je IP Access List. Tímto 

nastavením jsem omezil přístup ke konfiguraci tohoto zařízení pouze na PC2. Toto 

nastavení vypadá následovně. 

 

• IP Access List: LAN 

• New IP: 192.168.1.11 

 

 

3.7.2 Nastavení Asus WL520g  

Toto zařízení slouží jako Access point pro bezdrátové připojení a je připojeno přes 

WAN port na modem/router WELL PTI-845. Z toho vyplývají některá následující 

nastavení: 

 

Nastavení WAN 

• Connection Type: Static IP 

• IP Address: 192.168.1.2 
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• Subnet Mask: 255.255.255.0 

• Default Gateway: 192.168.1.1 

• Host Name: Wi-fi 

• MAC Address:  taková aby odpovídala MAC adrese zadané v předchozím 

nastavení LAN Clients 

 

Nastavení LAN 

• Enable the DHCP Server:  ano 

• IP Pool Starting Address:  192.168.2.2 

• IP Pool Ending Address: 192.168.2.254 

• Enable Manual Assignment: ne 

 

Nastavení bezdrátového připojení 

• SSID: Modus Vivendi 

• Channel: auto 

• Wireless Mode: auto 

• Authentication Method: Open system or shared key 

• WEP Encryption: none 

• Enable LAN to WAN Filter: ano 

• Date to Enable LAN to WAN Filter: Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat 

• Time of Day to Enable LAN to WAN Filter 18:00– 8:00 

• LAN to WAN Filter Table: 1:65535, TCP 

3.8 Vybavení pro realizaci sítě 

V této kapitole je uvedeno vybavení potřebné pro realizaci sítě se základní 

charakteristikou. 

3.8.1 Hardware a příslušenství 

 
• Router/AP WL520g 

WiFi standard:  IEEE 802.11b/g 

Provozní režimy: Access Point (AP/ WDS), Home gateway 
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Bezpečnost: WEP64/128, WPA, WPA2, kontrola dle MAC adres 

Firewall: packetové filtry, URL filtr, SPI, prevence DoS 

Sdílení internetu: NAT, VPN, PPPoE /PTP, DHCP server, VLAN switch                               

Konektory: 4x LAN RJ-45, 1x WAN RJ-45 

Ethernet standarty: 10/100 Base-T MDI/MDI-X 

Vystupní výkon: 16~17dBm(g mode), 19~20dBm(b mode) 

Dosah:  40m uvnitř budov při 11 Mb/s, 25m uvnitř budov 54Mb/s 

 

• Switch Ovislink Live FSH8PS 

Konektory: 8x RJ-45 

Ethernet standarty:  10/100 Base-T MDI/MDI-X 

 

• Počítačová sestava (dále jen PC2) 

Procesor: Intel Core2 Duo E6300, Sk775 BOX 

Základní deska: Asus P5B-V 

Pevný disk: 2x Seagate Barracuda 7200.10, 400GB SATA II 

Operační pamět: Corsair DIMM 1024MB DDR II 667MHz  

Grafická karta: integrovaná Intel GMA X3000 

Optická mechanika: Asus DRW-1814BLT černá 

Skříň: CoolerMaster Elite 330, middletower 

Zdroj: Fortron FSP400-60THN-P 400W 

Monitor: Hewlett-Packard 1706 Carbon/Silver - LCD 17" 

Klávesnice: Microsoft MultiMedia Keyboard US OEM 

Myš: Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 OEM 

 

• Kamera Axis 207, 3 ks 

Služby: vestavěný web-serverer , sledování přes   LAN/Internet pomocí 

webového prohlížeče 

Podporované komprese: JPEG / MPEG4 

Snímková rychlost: 30 fps max. 

Maximální rozlišení:.  640x480 bodů (VGA) 

Podporovaná rozhraní:  10BaseT/100BaseTX 
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Obrazový senzor: CMOS 1/4", citlivost 1.0 Lux 

Horizontální zorný úhel:  55° 

Zvuk: jednosměrný(vestavěný mikrofon) 

 

• Kabel UTP cat5 – drát, 110m 

• Kabel UTP cat5 – lanko, 12m 

• Konektor RJ-45 lanko, 16ks 

• Repotec PoE Kit 5/12V, 3 ks - napájení po ethernetu 

Standardy: IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af 

• Krytka RJ-45, 32ks 

• Zásuvka 2xRJ-45 pod omítku, 7ks 

3.8.2 Software  

Vzhledem k požadavkům na zálohu dat a archivací videozáznamů jsem se pro  PC2  

rozhodl použít následující software: 

 

• Windows XP Profesinal 

• Axis Camera Station Base Pack 4 

 

3.9 Stavba sítě 

Pro montáž horizontální kabeláže jsem vybral společnosti, které mohou zajistit 

provedení nutných prací. 

 
AXEC s.r.o.,  Tůmova 3, 602 00 Brno, Česká Republika 

IČ: 60742577 

DIČ: CZ60742577 

Telefon: 543236486 

Fax: 543236487 

URL: www.axec.cz 

Popis firmy: Společnost Axec, s.r.o. se již více než 10 let zabývá projekcí a instalací   

strukturovaných kabeláží, bezdrátových a optických sítí a telekomunikací včetně 
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aktivních prvků. Instalace provádí po celém území ČR a disponuje potřebnými 

certifikáty. 

 

GRALL BRNO s.r.o., Březinova 2c, 616 00 Brno, Česká Republika 

IČ: 49433253 

DIČ: CZ49433253 

Telefon: 543244900 

Fax: 543247776 

URL: www.grall.cz 

Popis firmy: Prodej HW a SW, kompletní řešení, servis, poradenství, instalace, tvorba a 

správa sítí. 

 

3.10 Rozpočet 

Celková cena zařízení a softwaru použitá v tomto návrhu činní 65202 Kč. Přibližně 

80%  z této sumy tvoří zařízení pro provoz kamerového systému. V následujících 

tabulkách jsou rozepsány jednotlivé položky. V rozpočtu není zahrnuta stavba sítě 

externí firmou. 

 

 

Síťové aktivní prvky 

Název Množství Jednotka Cena bez DPH/ks Celkem 

Asus WL520g 1 Ks 1 591 Kč 1 591 Kč 

Ovislink Live FSH8PS 1 Ks 331 Kč 331 Kč 

Tabulka 9: Síťové aktivní prvky 
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Koncová zařízení 

Název Množství Jednotka Cena bez DPH/ks Celkem 

PC2 1 ks 19 304 Kč 19 304 Kč 

Kamera Axis 207 3 ks 6 540 Kč 19 620 Kč 

Tabulka 10: Koncová zařízení 

 

Příslušenství 

Název Množství Jednotka Cena bez DPH/ks Celkem 

Zásuvka 2xRJ-45, pod 

omítku 
7 ks 71 Kč 497 Kč 

Krytka RJ-45 32 ks 4 Kč 128 Kč 

Koenektor RJ-45, lanko 32 ks 4 Kč 128 Kč 

Repotec PoE kit 5/12V 3 ks 1 064 Kč 3 192 Kč 

Kabel cat5e – lanko 12 m 6 Kč 72 Kč 

Kabel cat5e –drát 110 m 6 Kč 660 Kč 

Tabulka 11: Příslušenství 

Software 

Název Množství Jednotka
Cena bez 

DPH/ks 
Celkem 

Windows XP Profesional 1 Ks 3 199 Kč 3 199 Kč 

Axis Camera Station Base 

Pack 4 
1 Ks 16 480 Kč 16 480 Kč 

Tabulka 12: Software 
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3.11 Archivace videozáznamů a záloha dat 

V poslední části návrhu počítačové sítě řeším základní nastavení softwaru pro archivaci 

videozáznamů, zálohu dat. Program pro práci s videozáznamy jsem zvolil   

Axis Camera Station Base Pack 4 a pro zálohu dat  program Backup, který je součástí 

Windows XP.  Oba dva programy budou jako úložiště dat využívat PC2, který byl pro 

tyto účely navrhnut. 

 

Data budou umístěna na PC2, které je v místnosti 8. Tento počítač bude pracovat na 

operačním systému Windows XP Profesional. Pevné disky  v  PC2 budou zapojeny 

v režimu RAID 1, který zajistí dostatečnou ochranu před ztrátou dat v případě, že by 

jeden z pevných disků vypověděl službu. 

 

Axis Camera Station Base Pack 4 

Tento program bude nainstalován a používán na PC2. Bude zajišťovat pořízení video 

záznamů během otvírací doby a také archivaci po 30 dní od pořízení. Data budou 

uložena na lokálním disku. 

 

Backup 

Program Backup bude využit pro zálohu dat PC1. Data budou ukládána na PC2 do 

sdílené složky. Tato sdílená složka bude chráněna heslem.  
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4. Zavěr 

Záměrem mé práce byla realizace počítačové sítě splňující požadavky zadané 

provozovatelkou relaxačního centra, které měly umožnit monitorování prostor centra  a 

poskytnout zákazníkům bezdrátové připojení k internetu a rovněž také umožnit 

zálohování dat přes síť. 

Požadavky kladené na počítačovou síť relaxačního centra Modus Vivendi se na základě 

výše uvedených fakt podařilo naplnit. Kamerový systém realizovaný dle mého návrhu 

monitoruje určené prostory a požadavek na archivace videozáznamů a zálohu dat byl 

také splněn. K plné spokojenosti zákazníků slouží bezdrátové připojení k internetu, 

které umožní bezezbytku využít čas strávený v relaxačním centru.  
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