
 

 
 



 

 



 

 
Abstrakt 

 
V diplomové práci je popsána problematika návrhu bezdrátové sítě. Jsou zde 

zachyceny a porovnány vlastnosti různých bezdrátových technologií. Dále jsou nastíněny 

možnosti zabezpečení hlasové komunikace a realizováno řešení v podobě ZRTP protokolu. 

Diskutovány jsou i požadavky na kvalitu služeb a navrhnuty řešení této problematiky.  

Další kapitoly jsou věnovány již samotnému návrhu konkrétních zařízení, včetně 

antén a zálohových zdrojů. Celá síť je prakticky realizována v hornaté krajině východního 

Valašska. V závěru práce, je vytvořená síť proměřena z pohledu QoS (kvality služeb) 

a otestována z hlediska upřednostňování hlasové komunikace. 
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Abstract  

 
The thesis described the proposal for a wireless network problems. There are 

recorded and compared the characteristics of different wireless technologies. The 

possibility of voice communication securing is outlined and solutions implemented in the 

form of ZRTP protocol. The requirements for quality of service are discussed and the 

solutions to this issue are proposed. 

Other chapters are devoted to the actual design of specific equipment, including 

antennas and advance resource. The whole network is practically implemented in the 

mountainous countryside of eastern Wallachia. In conclusion, this work is network mate in 

terms of QoS (quality of service) and tested in terms of prioritization of voice 

communication. 
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Úvod 

Připojení k internetu je dnes pro většinu domácností samozřejmostí. Na internetu má 

zákazník na dosah ruky aktuální zprávy, počasí, televizní program, zábavu, aplikace 

multimediálního charakteru jako jsou videa, rádia a nejrůznější druhy hudby. Internet je 

také místo pro reklamu a obchod. Proto se stává čím dál populárnější. 

Cílem mé práce je popsat jakým způsobem je možné připojit ISP (Internet service 

provider) k internetu. Jinak řečeno, co musí poskytovatel internetu udělat, aby byl schopen 

připojit své klienty do sítě. Dále které prvky sítě jsou nezbytné pro provoz a jakým 

způsobem je používat. V kapitole 1 jsou popsány základní pojmy pro sestavení sítě, 

přepínání rámců a směrování paketů. Je zde vysvětlena nezávislost funkce směrovačů (tedy 

síťové vrstvy) na přenosovém médiu, protože toto řeší nižší vrstvy modelu TCP/IP. Dále 

pak úloha a princip samotných směrovačů. Celá síť je řešena bezdrátovými spoji. 

Pro efektivní provoz hlasových služeb v síti, je nutno zajistit QoS (Quality of 

Service). Možnosti, kterými toho lze dosáhnout je více. V textu je popsána metoda 

značkování paketů. Na základě těchto značek se paketům přidělují priority a přenosové 

rychlosti. V kapitole 7.4 je tato metoda prakticky realizována pomocí systému Mikrotik. 

V práci jsou také nastíněny základní principy signalizačních protokolů, rozebrány 

možnosti zabezpečení hovoru, včetně samotné simulace a ověření odchytnutím hovoru 

pomocí síťového analyzátoru.  

Bezesporu nejdůležitější věcí, nad kterou se musí budoucí poskytovatel zamyslet, 

než začne síť budovat, je technologie, kterou pro tvorbu sítě zvolí. V kapitole 5 jsou 

rozebrány výhody, nevýhody a použití bezdrátových technologií 802.11 a 802.16.  

Bezdrátová síť je na dodržení požadované kvality služby, na rozdíl od sítě propojené 

kabelem, zvláště citlivá. Aby si poskytovatel internetu (ISP) získal a hlavně udržel 

spokojené klienty, musí síť správně navrhnout a proměřit. Praktickými měřeními sítě 

z hlediska kvality služeb se věnuje kapitola 7. Posledním bodem je navrhnout zálohu sítě 

z hlediska napájení a tras. Cílem je, aby se klient mohl dovolat, i při výpadku vnitřní sítě. 

Možnosti zálohování bezdrátové sítě jsou představeny v kapitole 8. 
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1 Propojení sítí z hlediska TCP/IP modelu 

 Na propojení počítačů se lze dívat z pohledu různých vrstev OSI modelů [1]. Spojení 

na nejnižší (fyzické) vrstvě umožňují opakovače (repeaters) a rozbočovače (hubs).  

 Opakovač je aktivní prvek zajištující spojení dvou a více segmentů sítě tím, že signál 

obdržený na jednom portu zopakuje do ostatních portů, přičemž signál přečasuje, tj. obnoví 

ostré vzestupné a sestupné hrany. Nevýhodou opakovačů je, že předávají veškerý provoz 

z jednoho segmentu do druhého, i když by to nebylo nutné. Mnohem výhodnější by bylo 

rozpoznat, která data se mají předat dál a která mají naopak zůstat v dané síti. Nedocházelo 

by ke zbytečnému zahlcení sítě. Aby však mohl opakovač rozeznat kam data posílat, musel 

by s přenášených rámců zjistit fyzickou adresu jejich odesílatele a příjemce. Podle níž by 

pak rozhodoval, zda rámce propustit nebo ne. 

 Tento problém již řeší mosty (bridge). Pracují na vyšší vrstvě modelu a to na linkové 

(resp. na úrovni podvrstvy řízení přístupu k médiu MAC). Na rozdíl od opakovačů již umí 

z rámce rozpoznat MAC adresu jak odesílatele tak i příjemce a na základě tohoto zjištění 

rámec předat na opačnou stranu či nikoliv. Most se používá pro propojení dvou segmentů 

sítě. Příkladem může být přenos signálu mezi sítí ethernet a sítí bezdrátovou. Mosty jsou 

neviditelné pro koncové stanice a propojené sítě se jim jeví jako jedna lokální síť.  

Protokol linkové vrstvy nám tak zajišťuje přímou komunikaci obou koncových 

účastníků. S ohledem na typ protokolu (802.11 wireless frame, PPP frame, HDLC, 

Ethernet frame atd.), může komunikace probíhat pomocí UTP kabelu, optického kabelu 

popř. bezdrátového spojení. PDU (Protokolová datová jednotka), která se přenáší na této 

vrstvě, se jmenuje rámec (frame) [1]. 

 Další propojení se vytváří na vrstvě síťové, která již na přenosovém médiu nezávisí. 

Tato vrstva nám umožňuje rozdělit síť na samostatné části a přistupovat k nim pomocí IP 

adres.  
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Obr. 1 Nezávislost síťové vrstvy na médiu 
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1.1 Propojení sítě na úrovni síťové vrstvy 

Sítě jsou mezi sebou propojeny prostřednictvím bran (gateways), neboli směrovačů 

(routers). Mezi vzájemně propojenými sítěmi musí existovat vždy alespoň jedna cesta, 

která může vést i přes více sítí, tzn. procházet přes více bran, které sítě propojují. Každá 

brána je vždy připojena minimálně do dvou sítí. Základní rozdíl mezi bránou a koncovým 

PC je, že brána slouží pouze k potřebám směrování na rozdíl od PC, které naopak 

umožňuje uživateli provozování aplikací. 

 Hostitelský PC může být ovšem také připojen do dvou či více dílčích sítí současně 

a fungovat jako brána. Toto řešení se v poslední době používá s oblibou u bezdrátových 

internetových providerů. Ke zprovoznění funkcí klasického směrovače je zapotřebí 

speciální software. Většina ISP používá pro směrování software Mikrotik, postavený na 

bázi linuxového jádra. Hlavní výhodou oproti hardwarovým směrovačům je nízká cena. 

Omezujícími faktory jsou naopak, výkon CPU, propustnost sběrnice a počet síťových 

rozhraní. Z těchto důvodů se nemohou srovnávat se špičkovými směrovači jako je např. 

Cisco 2801. 

1.2 Úloha přepínačů (switch) 

Switch neboli přepínač je aktivní prvek, který pracuje stejně jako most (bridge) na 

linkové vrstvě. Obsahuje větší či menší počet portů, na které se připojují síťová zařízení 

nebo části sítě. Koncepčně pracují způsobem „store and forward“. Přepínač přijme paket 

z jednoho rozhraní, uloží si jej do vyrovnávací paměti a prozkoumá jeho hlavičku. Jestliže 

dokáže dekódovat cílovou adresu, zahájí přenos rámce přes odpovídající port.  

Tento proces může přitom proběhnout i během příjmu zbytku rámce (cut through). 

Výhodou je vyšší rychlost práce přepínače. Na druhé straně však přepínač odesílá veškeré 

rámce, tedy včetně chybných rámců. Tento jev lze ošetřit tím, že přepínač začne přeposílat 

rámec až po přijetí 64 bitů, kdy se ujistí, že v daném segmentu nevznikla kolize (fragment 

free). 

Nejčastěji se používá v sítích Ethernet, realizovaný kroucenou dvojlinkou. Nahradil 

rozbočovače (huby), které signál jen kopírovali do všech ostatních rozhraní. Médium zde 

již není sdíleno a data se vysílají jen do rozhraní, jímž je připojen jejich adresát. Tím se 

zvyšuje bezpečnost sítě a hlavně propustnost. Použitím rozbočovače sdíleli koncoví 

uživatelé, mezi uživatelskou stanicí a rozbočovačem, šířku pásma 100 Mb/s. 

S připojením do přepínače má každý uživatel šířku pásma 100 Mb/s. V případě 

použití přepínače dále odpadají kolizní domény, které u rozbočovačů spotřebovávali až 

50% šířky pásma.  

Síť tvořená přepínači, také umožňuje tzv. full duplex (obousměrný) přenos. Tzn. že 

zařízení připojená k portům přepínače, mohou přijímat a vysílat ve stejném čase plnou 
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šířkou pásma. Jinak řečeno, je-li rychlost sítě 100 Mb/s, každý uzel může přijmout rámec 

rychlostí 100 Mb/s a odeslat také rychlostí 100 Mb/s a to ve stejném čase [2]. 

 
Podrobný princip přepínání vysvětluje následující text a je znázorněn na Obr. 2. 

PC na portu 1 se zdrojovou fyzickou adresou 0A chce komunikovat s PC na portu 6 

s adresou 0C. Pošle tedy přepínači rámec s cílovou adresou 0C. Přepínač rámec uloží do 

dočasné paměti a prozkoumá svou tabulku cílových MAC adres a k nim odpovídajících 

portů. V případě, že nalezne požadovanou MAC adresu, pošle zprávu na odpovídající port, 

v našem případě port 6. Pokud přijde na porty přepínače více požadavků v jeden okamžik, 

ukládají se všechny do dočasné paměti, která pak obsluhuje požadavky postupně. 

V případě, že přepínač nenalezne cílovou MAC adresu ve své tabulce, pošle rámec na 

všechny porty. Na základě toho, který port odpoví, ho přiřadí ve své tabulce k dané MAC 

adrese. 

 

 
 

Preambule  Cílová adresa  Zdrojová adresa  Typ  Data  CRC 
RÁMEC 1 

 0C 0A    
Preambule  Cílová adresa  Zdrojová adresa  Typ  Data  CRC 

RÁMEC 2 
 0C 0D    

Obr. 2 Princip přepínání rámců v síti Ethernet [3] 
 

PORT MAC adresa  
1 0A 
3 0B 
6 0C 
8 0D 
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1.3 Úloha směrovačů 

Hlavní úlohou směrovačů je, zajistit doručení paketu od jejich původního odesílatele 

až ke konečnému příjemci. K tomu, aby byl směrovač schopen rozhodnout na které 

rozhraní předat paket, využívá směrovací tabulku. Ta může být tvořena údaji statickými 

(nezávislé na okamžitém stavu sítě), nebo dynamickými (reagovat na změny v síti viz 1.4). 

Na směrování se podílí oba druhy uzlů (brány i hostitelské počítače). Z tohoto hlediska 

můžeme také směrování rozdělit na dva typy. 

Přímé směrování (direct routing)  je úkolem samotných hostitelských stanic. Kdy 

hostitelská stanice zjistí jednoduchým způsobem z IP adresy adresáta, že leží ve stejné síti 

a pošle mu IP datagram přímo. Může ale dojít k situaci, kdy stanice zjistí, že se adresát ve 

stejné síti nenachází. V tomto případě pošle datagram své výchozí bráně (gateway) a tím 

úloha odesílatele končí. O doručení se již dále stará brána resp. struktura bran, které si 

mezi sebou datagram předávají, dokud se nedostane do cílové sítě. Jedná se o nepřímé 

směrování (indirect routing) [4]. 

 

 

PC 1

PC 2 PC 3

PC 4

PC 5

INTERNET

BRÁNA

PC 1 může komunikovat s ostatními 
počítači v rámci stejné sítě přímo, 
pomocí přímého směrování.

Při komunikaci s PC 5, který se nachází v jiné síti, 
pošle PC 1 paket své výchozí bráně. 

PŘEPÍNAČ

 
Obr. 3 Přímé a nepřímé směrování 
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1.4 Směrovací tabulky 

V každé dílčí síti musí být minimálně jedna brána. Bran ovšem může být i více. 

O tom, která brána se má použít pro cestu datagramu do cílové sítě, se rozhoduje na 

základě směrovacích tabulek. Směrovací tabulky jsou umístěny na jednotlivých 

směrovačích (routerech). V podstatě se jedná o seznam dvojic „síť“ (cílová síť) a „další 

skok“ (brána, přes kterou má datagram pokračovat) popř. ještě výstupní rozhraní daného 

směrovače na které má být paket předán. Bránou „další skok“ musí být brána, která je 

z daného místa dosažitelná přímo – tedy brána, která je ve stejné síti. Adresy bran, které 

jsou obsaženy ve směrovacích tabulkách, jsou zásadně IP adresy, ačkoli by se na první 

pohled zdálo výhodnější používat přímo MAC adresy – čímž by se ušetřilo opakované 

transformaci IP adresy na fyzickou. Důvodem pro použití IP adres je možnost využívat ve 

všech uzlech stejnou programovou realizaci směrovacího mechanismu, nezávisle na 

konkrétních fyzických adresách [5]. Dalším, velmi důležitých důvodem je možnost 

průběžné aktualizace směrovacích tabulek a dalšího ladění pomocí IP protokolu. 

Automatické aktualizace směrovacích tabulek dosáhneme použitím dynamických 

směrovacích algoritmů. Lze je rozdělit na 2 typy: 

 

S úplnou znalostí topologie („link state“) 

Každý směrovač rozesílá informace o topologii svého okolí všem ostatním směrovačům 

sítě. Každý směrovač tak postupně získá informace o topologii celé sítě. Na základě 

znalosti topologie vypočítá nejlepší cesty sítí a odvodí směrovací tabulku. Příklady 

algoritmů jsou OSPF, IS-IS [1]. 

 

Se zprostředkovanou znalostí topologie („distance vector“) 

Každý směrovač rozesílá jemu známé informace o topologii sítě pouze směrovačům, 

s kterými je propojen přímo. Každý směrovač tak postupně získává znalosti 

o vzdálenostech mezi adresáty a sousedními směrovači. Na základě těchto informací a 

jemu známých vzdálenostech k okolním směrovačům určuje směrovací tabulky. Příklady 

algoritmů RIP, BGP [1]. 

 

 Není však technicky možné, aby každá brána znala celý internet, neboli aby její 

směrovací tabulka obsahovala údaje o optimální cestě do každé jednotlivé dílčí sítě.  Je to 

dáno nejen velkým rozsahem tabulek, ale hlavně problémem s udržováním vzájemné 

konzistence a aktualizace tabulek jednotlivých bran. Z tohoto důvodu se používají 

autonomní systémy. Autonomní systém je skupina sítí se stejnou směrovací politikou. 

Jejich úkolem je zjednodušit směrování v rozsáhlých sítích, nahrazením několika desítek 

ale i stovek směrovačů různých sítí, jedním autonomním systémem. Pak je možné řešit 

zvlášť směrování uvnitř AS a směrování mezi AS. Směrovače, které se používají pro 

směrování mezi AS, se označují jako hraniční směrovače (border routers) [1]. 
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2 QoS – Quality of Services v bezdrátových sítích 

Internet poskytuje v současné době přijatelnou úroveň odolnosti vůči poruchám. 

Stále se vyvíjející aplikace však vyžadují vyšší kvalitu dodávaných služeb. Např. přenos 

hlasu, live video přenosy atd. potřebují pro bezchybný přenos konzistentní úroveň kvality a 

nepřerušovaného datového toku. Což nebylo nezbytné pro tradiční počítačové aplikace.  

Požadovanou kvalitu služeb (QoS) lze dosáhnout řízením zpoždění resp. zahozením 

nepotřebných paketů na síti. K udržení vysoké kvality služeb je nutné stanovit priority 

paketů. Jinými slovy, určit které typy datových paketů budou doručeny na úkor jiných 

paketů, jež budou zpožděny nebo zahozeny. 

Dělení přidělováním minimální rychlosti určité aplikaci resp. portu zvládnou i levné 

směrovače, ale na dělení dle priorit je potřeba speciální zařízení. 

2.1 Klasifikace aplikací podle priorit 

V ideálním případě bychom chtěli přiřadit každé aplikaci přesnou prioritu. Toto však 

není prakticky možné z důvodu vysokých nároků na síťové prostředky. Proto aplikace 

rozdělujeme do kategorií podle požadavku na kvalitu služeb. Pro vytvoření klasifikace dat 

použijeme kombinaci komunikačních vlastností a prioritu přiřazenou k aplikaci. 

 
Přiřazení priorit 

Například přenos filmu (IPTV) využívá poměrně velké množství síťových 

prostředků, které jsou využity kontinuálně bez přerušení. Ostatní typy (např. e-mail) nejsou 

zdaleka tak náročné. Správce sítě může rozhodnout, zda chce přiřadit většinu přenosového 

pásma právě pro přenos filmu, s tím že se ostatní aplikace značně zpomalí, nebo naopak 

není přenos videa tak důležitý jako telefonování přes internet. V tomto případě přidělí větší 

prioritu právě hlasové komunikaci (VoIP). 

 

Na Obr. 4 je vidět, že hlasová služba má nejvyšší prioritu a tudíž i procentuální 

zastoupení paketů je nejvyšší. Dále data finančních transakcí mají přednost před 

obyčejnými webovými stránkami nebo emailovým klientem. 
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Obr. 4 Přiřazení priorit pro různé aplikace (QoS) [3] 
 
 
Příklady rozhodování o tom komu přiřadit jakou prioritu by mohly zahrnovat [3]: 

 

• Časově závislé komunikace – zvýšení priority pro služby jako je telefonování 

nebo video 

• Časově nezávislé komunikace – snížení priority pro načítání webových stránek 

nebo e-mail. 

• Důležité aplikace pro organizaci – zvýšení priority pro řízení výroby nebo 

obchodních transakcí 

• Nežádoucí komunikace – snížení nebo blokování nežádoucích aktivit jako peer to 

peer sdílení souborů nebo jiné druhy zábavy. 

 

Praktický p říklad QoS při sdílené konektivitě mezi uživateli: 

Jeden uživatel se rozhodne stahovat z internetu nějaký velký soubor, zatímco druhý 

uživatel chce volat přes VoIP a používat web. V tomto případě bude mít druhý uživatel 

velké problémy s přenosem hlasu (vysoká odezva ping) a web bude pomalý. Toto nastane, 

pokud je sdílena celá konektivita a není nijak uplatňováno QoS, nebo alespoň 

nejjednodušší omezování rychlosti bandwidth. 
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2.2 Klasifikace aplikací podle minimální rychlosti  

Další z možností jak zajistit požadovanou kvalitu služeb, je přiřadit každému 

subjektu v síti (IP adresa) nebo portu, minimální resp. maximální rychlost.  Na Obr. 5 je 

ukázka nastavení na klientském AP (Access Point) výrobce ALFA  typu AIP-W630. 

 

• IP Address – rozsah adres, na které budeme uplatňovat QoS. 

• Operation Mode – zde lze vybrat, zda bude nastavena rychlost maximální 

(omezující) či minimální (garantovaná). 

• Download rate – rychlost stahování. 

• Upload rate – rychlost odesílání. 

• External. Port – port vzdáleného počítače. Např. pro http (port 80). 

• Protocol – druh komunikačního protokolu TCP, UDP, oba. 

 

 

 
Obr. 5 Nastavení QoS pomocí přenosové rychlosti 
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3 Hlasová komunikace VoIP (Voice over IP) 

VoIP je technologie přenosu digitálního hlasu po IP síti. Může být realizována 

různými způsoby.  

• Proprietárně (Skype, Fayn) 

• standard H.323 

• standard SIP  

• Skinny (Cisco) 

• HFA (Siemens) 

• IAX2 (Asterisk) 

 

VoIP lze využívat jako službu veřejnou, privátní (telefonování v rámci firmy), či 

jako technologické řešení páteřních sítí (v páteřních částech svých sítí přenáší data nikoliv 

na principu přepojování okruhů, ale pomocí VoIP).  

 
Rozdíl mezi klasickou telefonií a VoIP 

Rozdíl spočívá ve způsobu přepojování. Klasická telefonie pracuje na principu 

přepojování okruhů, kdy je pro každý hovor vytvořeno spojení mezi koncovými body 

(volající a volaný). Pro telefonní hovor je pak rezervována konstantní šířka pásma. Výhoda 

spočívá v garantování potřebné přenosové kapacity, ale šířka pásma je využívána 

neefektivně. Je obsazená, i když se zrovna nic nepřenáší (účastníci mlčí). 

Protokoly TCP/IP pracují na principu přepojování paketů a využívají kapacitu 

přenosové trasy vždy optimálně a umožňují její efektivnější vytížení. Nevýhodou je, že 

negarantují doručení paketu v daném čase (limitní zpoždění pro telefonní hovor je 150 ms). 

Tohoto však můžeme docílit pomocí priorizace paketů, kdy je paketu přenášející VoIP 

komunikaci přiřazena priorita vyšší než například pro protokol http. Priorizace paketů nebo 

garantování šířky pásma je základem pro zaručenou kvalitu služeb QoS. Právě díky 

zajištění kvality služby, lze využívat datovou síť i pro přenos telefonních hovorů [6]. 

 
Protokoly pro přenos hlasu z pohledu OSI modelu 

K přenosu hlasu se používá na třetí vrstvě ISO/OSI modelu IP protokol, na čtvrté 

vrstvě pak UDP protokol. Samotný hovor je pak uložen v komprimované podobě, v těle 

RTP protokolu, jenž patří do páté vrstvy referenčního modelu. Krom hovoru se také 

přenáší signalizace a různé služby. 

Na výběru signalizačního protokolu potom závisí, s kým a za jakých podmínek, bude 

moci uživatel komunikovat. 
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3.1 Protokol H.323 

Jedná se o poněkud složitý protokol, který se snaží v sobě sdružovat co nejvíce 

funkcí. To sebou přináší na jednu stranu komplexnost, na stranu druhou ovšem 

krkolomnost použití. Skládá se z celé rodiny protokolů, neboli sad pravidel pro přenos 

jednotlivých součástí multimediální nabídky. Například z protokolu G.7xx pro přenos 

zvuku (jednotlivý protokoly této skupiny se liší stupněm komprese), H.26x pro přenos 

videa a další. Samozřejmě obsahuje také protokol RTP zajišťující vlastní přenos dat [7]. 

Struktura protokolu H.323 je zobrazena níže. 

 
volitelné povinné volitelné 
video hlas řízení data, fax 
video kodeky audio kodeky H.225 H.225 T.120 
  RTP 

RTCP 
(RAS) O.931 

H.245 
T.38 

  UDP TCP   
  IP   
  vrstva síťového rozhraní   

Obr. 6 Struktura protokolu H.323 
 

H.323 je „zastřešující“ standard, kterému jsou podřazeny následující protokoly: 
 
H.225 – hovorová signalizace, definuje formát zpráv pro své součásti 
 
Q.931 – protokol vypůjčený z L3 vrstvy ISDN, v H.323 se používá s modifikacemi pro 
signalizace během hovoru (jsou v něm zapouzdřeny zprávy protokolu H.225) 
 
H.245 – protokol pro vyjednání parametrů multimediálních kanálů (řízení hovoru) 
 
H.235 – bezpečnostní a ověřovací mechanismy 
 
RTP – protokol pro přenos multimediálních dat v reálném čase. Balí jednotlivé části 

multimediálních dat do vlastních bloků a ty vkládá do UDP paketů. Připojuje informace o 

typu multimediálního obsahu, o pořadí paketu, o čase vzniku dat, o konkrétním toku. 

RTCP (Real Time Control Protocol) – zprostředkovává vzájemné informování zdroje a 

příjemců např. o procentu ztracených paketů, o jejich zpoždění, o schopnostech příjemce 

apod. [8]. 

 

H.323 je v pozici již dlouhodobě zavedeného protokolu, který dobře slouží jako 

propojovací protokol mezi VoIP operátory. Podle serveru Daily Payload je 80 procent 

provolaných minut při mezinárodních VoIP hovorech odbaveno protokolem H.323 [8]. 
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3.2 Protokol SIP 

Jednoduchý signalizační protokol pro navazování interaktivních komunikačních 

relací mezi dvěma či více koncovými zařízeními v internetu. Koncové zařízení si dokáže 

protokol sám vyhledat. SIP se používá pro sestavení, provozu a ukončování interaktivních 

relací (komunikace v reálném čase). Jedná se o protokol relační, ale jelikož TCP/IP žádnou 

relační vrstvu nerozlišuje, řadí se mezi protokoly aplikační vrstvy a pracuje nad 

transportními protokoly UDP a TCP [9]. 

Samotný přenos hovoru probíhá pomocí protokolu RTP. Detaily o vlastnostech 

zahajovaného přenosu popisuje protokol SDP, který je přenášen v těle SIP paketu. 

Protokol SIP vznikl jako reakce na standard H.323, a snaží se být co nejjednodušší 

a založený na internetem dobře prověřených principech. Je velmi podobný protokolu http, 

z něhož také vychází. Využívá také osvědčené položky protokolu SMTP pro posílání e-

mailů [10]. 

Nesporná výhoda tohoto protokolu spočívá v tom, že prochází bez větších potíží přes 

překladač adres NAT. 

 
Adresace v SIP 

Protokol SIP podporuje jak webovou adresaci tak adresaci pomocí telefonních čísel. 

To umožňuje bezproblémový přechod mezi telefonní sítí a internetem. Uživatelé připojení 

k internetu tak mohou pomocí brány komunikovat s uživateli na telefonní síti. Zařízení 

s podporou SIP (IP telefony, počítače) mohou komunikovat přímo, pokud znají URL 

adresu druhé strany [9]. 

 

Příklad adres SIP:  

sip:honza@802.cz  – adresa počítače uživatele honza v doméně 802.cz. 

sip:+420-513445678@802.cz – telefonní číslo uživatele dosažitelné pomocí brány. 
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Architektura SIP 
Protokol využívá klasického vztahu klient-server, ale může také fungovat i jako klient-

klient. Architekturu SIP lze tedy rozdělit na dvě základní části:  

• Klient (User Agent) 

• Server (SIP proxy) 

 

Klient (User Agent) 

Klientské zařízení je nejdůležitější součástí sítě. Může ho představovat jak 

softwarový telefon na PC, tak i hardwarový telefon připojitelný obvykle k Ethernetu. Toto 

zařízení v sobě implementuje SIP, stará se o sestavení samotného spojení a vyřízení 

hovoru. Sestavení hovoru lze realizovat přímo mezi dvěma koncovými zařízeními (tzv. 

peer to peer) bez účasti SIP serveru. Hovor je směrován přímo na cílovou IP adresu. 

Koncové zařízení umožňuje realizovat přiřazení cílové IP a telefonního čísla. Spojení se 

sestavuje vždy směrem od volající strany k volané, takže na volané straně je nutno mít buď 

veřejnou IP, nebo mít alespoň přesměrované potřebné porty [11][12]. 

 

Server (SIP proxy) 

Zde je každé koncové VoIP zařízení přihlášeno k SIP serveru, který funguje jako 

telefonní ústředna. Veškerá komunikace pak probíhá mezi SIP serverem a klientem, SIP 

server slouží zároveň jako SIP proxy. SIP server pak podle potřeby buď předává hovorová 

data jinému koncovému zařízení, které je přihlášeno ke stejnému SIP serveru, nebo 

k jinému SIP zařízení přihlášenému k jinému SIP serveru anebo do veřejné telefonní sítě. 

Pokud je SIP proxy propojena na veřejnou telefonní síť, uživatelské jméno má obvykle 

formát čísla, na které se dá volat z veřejné telefonní sítě. Výhody SIP serveru jsou širší 

základna uživatelů, kteří se k němu registrují, dále také možnost používat neveřejnou 

adresu [11][12]. 
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Obr. 7 Architektura SIP 

 
Proxy server 

Pokud volající nezná IP adresu serveru, u kterého se nachází volaný, pošle žádost proxy 

serveru u něhož je zaregistrovaný a ten mu pomocí lokalizační služby vyhledá volaného a 

spojí s ním hovor.  

 

Redirect server  

Pracuje podobně jako proxy server s tím rozdílem, že volaného pouze najde, tazateli odešle 

nalezenou IP adresu a spojení musí navázat sám volající.  

 

Registrar server  

Registrar server přijímá registrace od jednotlivých telefonů (Klient, User Agent). A údaje 

poskytuje lokalizační službě, většinou tyto dvě součásti bývají implementovány v jedné 

aplikaci. 

 

Location server 

Poskytuje informace o výskytu volajícího. Může být integrován přímo v SIP proxy. 
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4 Zabezpečení VOIP komunikace 

Zabezpečení VoIP komunikace chápeme dle [13] jako: 
- Autentizace komunikujících stran. 
- Integrita přenášených dat. 
- Utajení přenášených informací (šifrování). 

 

 
Obr. 8 Zabezpečení komunikace z pohledu síťového modelu TCP/IP [13] 

 
Doporučované kroky při zabezpečení lokální sítě s ohledem na zabezpečení hlasových 
služeb [13]: 

- řízení přístupu k síťovému médiu na úrovni portů dle standardu 802.1AE 
- oddělení hlasových a nehlasových služeb využitím VLAN 
- zabezpečení signalizačních spojení pomocí TLS tunelů 
- zabezpečení RTP spojení 

 
Zařízení s podporou bezpečnostních funkcí [13] 
 
SW telefony  

- velký výběr programů 
- podpora SRTP, ZRTP 

HW telefony 
- SRTP 
- Snom, Grandstream, Linksys, Polycon 

PBX 
- Asterisk – existují záplaty kódu (patche) na SRTP, ZRTP 
- Komerční řešení (IPsec, SRTP, 802.1x, proprietární řešení) 
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4.1 ZFONE – Phil Zimmermann 

Zfone je ZRTP klient pro zabezpečení VoIP komunikace přes internet. Jeho tvůrcem je 

Phil Zimmermann. Nejedná se o samostatného VoIP klienta, nýbrž speciální šifrovací 

software, jenž se automaticky spouští při zahájení hlasové komunikace. Jak sám výrobce 

píše, byl testován s těmito softwarovými telefony [14]:  

 

• X-Lite 

• Gizmo (pouze audio) 

• Sjphone 

• Google Talk 

• Apple iChat (audio i video) 

• Yahoo Messenger’s VoIP klient (pouze audio) 

• Magic Jack 

• Xmeeting 

 

K praktické realizaci projektu byl zvolen softwarový telefon Zoiper. Zfone bez 

problémů fungoval také. Zfone je kompatibilní s většinou operačních systémů Windows 

XP, Vista, Mac OS X nebo Linux.  

 

Zfone libZRTP Software Development Kit (SDK) 

 

Programátoři si mohou koupit licenci na libZRTP Software Development Kit a 

poupravit knihovny tak, aby ZRTP protokol správně fungoval s daným zařízením. Tuto 

SDK je pak možno integrovat do softwarových VoIP telefonů, jako firmware 

hardwarových VoIP telefonů, PBX serverů, mobilních klientů a také SIP řídících serverů. 

SDK umožňuje spolupracovat a provádět zabezpečené hovory s ostatními uživateli 

využívající ZRTP [14].  

 

Základní princip : 

Zfone zachytává a filtruje všechny VoIP pakety, které přichází či odchází z počítače 

a zabezpečuje hovor v reálném čase. Automaticky detekuje, když hovor začne 

a inicializuje dohodu o kryptografickém klíči mezi dvěma stranami. SIP servery nejsou 

začleněny do vyjednávání kryptografických klíčů, provádí se to výhradně přes RTP tok. 

Poté co jsou dohodnuty klíče, se použije SRTP pro nízko-úrovňové šifrování hlasového 

toku. Toto spolupracuje se všemi standardy SIP telefonů, ale samozřejmě šifruje hovor jen, 

když voláme koncový bod podporující ZRTP [14]. 



- 25 - 

4.2 ZRTP protokol 

 ZRTP protokol [14] obsahuje kryptografické funkce, které v jiných VoIP šifrovacích 

protokolech chybí. Využívá se jako doplňující protokol k počátečnímu vytvoření spojení 

a k distribuci tajného klíče Master Key pro protokol SRTP. Ačkoliv ke své funkci využívá 

algoritmus veřejného klíče, nevytváří databázi těchto klíčů (PKI) pro další používání. 

V podstatě nepoužívá perzistentní veřejné klíče. 

Je založen na algoritmu Diffie-Hellman (DH) s hashovací funkcí. Umožňuje detekci 

útoků man-in-the-middle (MiTM) neboli „muž uprostřed“, zobrazením krátkého 

authentizačního řetězce uživateli, který se ústně porovná s uživatelem na druhé straně. To 

je výborný způsob ověření tajemství. Klíče jsou na konci hovoru zničeny. Zamezuje se tak 

zpětné kompromitující výzvě ke zveřejnění těchto klíčů v budoucnosti. 

Ústní ověření autentizačního řetězce je poněkud netradiční způsob ověření tajemství. 

Ovšem i v případě, že to uživatel ignoruje, dosahuje protokol dobrých vlastností a 

zabraňuje útoku MiTM, a to na základě formuláře klíčové souvislosti. K dalšímu hovoru 

využívá klíče uložené ve vyrovnávací paměti. Tyto jsou pak smíchány s další výzvou DH 

sdílených tajných klíčů. Jinými slovy, pokud je aspoň při prvním ověření použito ústní 

ověření, další už nemusíme dělat a je automaticky odvozeno z předchozích klíčů.  

Vše probíhá bez ohlednu na PKI, certifikační klíč, důvěryhodné modely nebo 

potvrzující autority. Není závislý na SIP signalizaci ani na autoritě správy klíčů. 

Vyjednávání klíčů probíhá čistě způsobem peer-to-peer pomocí modifikovaného RTP 

protokolu. Pomocí funkce auto-sensing podporuje automatické spuštění šifrování za 

předpokladu, že ostatní VoIP klienti podporují ZRTP. Při korektním vyjednání klíčů se 

zobrazí zelený stav a nápis SECURE AUDIO. Což indikuje zabezpečení hovoru. 

 

 
Obr. 9 GUI rozhraní Zfone – autentizační 
řetězec ústně neověřen mezi uživateli 

 
Obr. 10 GUI rozhraní Zfone – autentizační 

řetězec ústně ověřen mezi uživateli 
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4.3 SIP VoIP klient 

 Zabezpečený hovor byl realizován mezi 2 počítači ve školní laboratoři pomocí 

softwarového klienta ZoIPER. Jeden klient byl provozován přímo na stroji, kde byla 

spuštěna ústředna Asterisk (operační systém Linux) a druhý na počítači se systémem 

Windows XP.  

Na VoIP telefonu je nezbytné nastavit: 

• IP adresu ústředny (v tomto případě: 147.192.148.196) 

• uživatelské jméno (zvoleno Honza, Pavel) 

• heslo (jakékoliv) 

 

Byly vytvořeny 2 účty. Honza (systém Windows XP) a Pavel (systém Linux). Oba se 

úspěšně zaregistrovali k ústředně Asterisk. Samozřejmě je zapotřebí nakonfigurovat 

soubory sip.conf a extensions.conf v ústředně Asterisk. V sip.conf se nastaví uživatelské 

účty (jména, hesla, čísla, atd.). V extensions.conf pak klapky pro daná čísla, což umožní 

ústředně rozeznat, kam příchozí resp. odchozí hovory směrovat. V tomto souboru je možné 

nakonfigurovat i hlasové menu popř. záznamník v případě nedostupnosti stanice. 

 

 

 
 

Obr. 11 Hovor realizovaný přes softwarový telefon Zoiper 
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4.4 Wireshark (Ethereal) ZRTP rozkládač paketů 

Pro odchytnutí hovoru mezi uživateli můžeme použít např. protokolový analyzátor 

Wireshark (Ethereal). Abychom ovšem mohli zachytávat a nahlížet na ZRTP pakety, je 

potřeba stáhnout verzi Wiresharku, která již podporuje ZRTP protokol.  

Tato verze je k dispozici na adrese http://www.wireshark.org/download.html. Vidíme 

zde nejnovější verze pro Windows i pro Linux. Pro testování byla použita stále vyvíjená 

(development) verze 1.1.3.  V případě Windows, stačí program stáhnout a nainstalovat. Pro 

Linux jsou k dispozici pouze zdrojové soubory, které je nutno zkompilovat a poté spustit.  

Důležité je také zmínit, že ve Windows nelze odchytávat ZRTP pakety na stejném 

počítači, na němž běží i Zfone. Důvodem je, že ovladač zařízení Zfone se nachází blíže 

k síťovému adaptéru než ovladač k Wireshark. Jinými slovy Wireshark zachytí pouze 

nešifrovaný provoz. Zfone totiž již dešifroval příchozí pakety předtím než je Wireshark 

zachytil a Zfone šifruje odchozí pakety až poté co projdou Wiresharkem.  

Pokud potřebujeme zachytit zašifrované pakety ve Windows, musíme spustit 

Wireshark na samostatném počítači mezi dvěma komunikujícími stranami, na nichž běží 

Zfone a všechny stanice zapojit do rozbočovače. Jinou možností, kterou jsem také zvolil, je 

spustit Wireshark na systému Linux [14]. 

 

 
Obr. 12 Struktura pracoviště 

 
Na jednom PC běží ústředna Asterisk, paketový analyzátor Wireshark, softwarový 

telefon Zoiper a šifrovací program Zfone. Na druhém PC pod systémem Windows XP je 

spuštěn softwarový telefon Zoiper a šifrovací program Zfone. 
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4.5 Zachycení šifrované komunikace ve Wireshark verze 1.1.3 

Na obrázku je zachycen celý průběh výměny ZRTP paketů, který probíhá mezi 

Pavlem a Honzou. Významu jednotlivých paketů včetně celého postupu vytvoření spojení 

se věnuji dále v kapitole 4.6.  

 

 
Obr. 13 Zachycení ZRTP paketů programem Wireshark 
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4.6 Postup při navazování zabezpečené komunikace 

 

pavel honza
SIP/SDP invite sip:honza@147.229.148.126:5060

SIP status 180 Ringing

ZRTP (HelloACK Packet)

ZRTP (Hello Packet)

ZRTP (Hello Packet)

ZRTP Commit Packet

ZRTP DHPart1 Packet

ZRTP DHPart2 Packet

ZRTP Confirm1 Packet

ZRTP Confirm2 Packet

ZRTP conf2Ack Packet

Zabezpečená SRTP komunikace

 
Obr. 14 Znázornění komunikace mezi uživateli 

 
 

Pavel vytáčí číslo 2102 a volá tedy Honzovi. Protokol SIP/SDP. Hovor vyzvání, 

zprávu o tom podá opět protokol SIP (status 180 ringing). 

Po sestavení hovoru běží chvíli RTP protokol než dojde k inicializaci ZRTP 

protokolu. Volající strana tedy Pavel zašle pomocí ZRTP protokolu „Hello Packet“. Zde 

jsou přenášeny informace jako verze protokolu, typ hashe, typ šifry a další Obr. 15. 
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Obr. 15 Zachycený Hello paket 

 
Druhá strana (Honza) potvrdí přijetí odesláním HelloACK paketu a pošle svůj Hello 

paket. Jakmile obě strany obdrží Hello paket, dojde ke klíčovému vyjednání pomocí paketu 

Commit. Jeho struktura je zobrazena na Obr. 16. Obsahuje ZID iniciátora spojení, typ 

hašovací funkce, šifrování, autentizace a v neposlední řadě řetězec hvi (hash value 

initiator). Tento je vypočítán z vlastní zprávy DHPart2 a přijaté zprávy ZRTP Hello od 

Honzy.  

Zde už začíná Diffie-Hellmanův algoritmus. Iniciátor zvolí libovolné prvočíslo Y, 

kořen N a odešle to druhé straně. Každá strana si zvolí svůj tajný klíč. Honza např. TH, 

Pavel pak TP. Obě spočítají své veřejné klíče pomocí tajných klíčů a čísel Y, N. 

 

 
Obr. 16 Commit paket 
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Vypočtené veřejné klíče si spolu vymění pomocí paketů DHPart1 resp. DHPart2. 
 

 
Obr. 17 DHPart1 paket 

 
ZRTP Confirm1 a Confirm2 slouží pro potvrzení vyjednaných klíčů. V Confirm 

paketu je také vidět, že jsou již data šifrována a komunikace je zabezpečená. 

 

 
Obr. 18 Confirm1 paket 
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5 Bezdrátové technologie 

5.1 Standard IEEE 802.11 (Wireless LAN) 

 Tento standard nese také označení Wi-Fi (Wireless-Fidelity). Skládá se z 6 standardů 

pro přenos rádiového signálu. Standardy mezi sebou nemusí být kompatibilní. Liší se 

přenosová pásma, druh modulace a také maximální přenosové rychlosti. Základní rozdíly 

mezi jednotlivými standardy jsou uvedeny v Tab. 1. Zmíněné maximální rychlosti, jsou 

pouze teoretické. Praktické hodnoty mohou být i poloviční. Záleží na vzdálenosti mezi 

vysílačem a přijímačem, přímé viditelnosti a dalších aspektech jako je např. vliv počasí 

[16]. 

 
Tab. 1 Přehled standardů 802.11 (Wi-Fi) [16] 

Standard 
Rok 

vydání 
Pásmo [GHz] Maximální rychlost [Mb/s] Fyzická vrstva 

IEEE 802.11 1997 2,4 2 DSSS, FHSS 
IEEE 802.11a 1999 5 54 OFDM 
IEEE 802.11b 1999 2,4 11 DSSS 
IEEE 802.11g 2003 2,4 54 OFDM 
IEEE 802.11n 2009 2,4, 5 600 MIMO 
IEEE 802.11y 2008 3,7 54  
 

Tento standard byl navržen pro lokální sítě LAN, podle toho také označení 

Wireless LAN. Používá se s oblibou uvnitř budov na vzdálenosti desítek metrů. Je velmi 

rozšířen mezi uživateli i z toho důvodu, že zařízení pracují v bezlicenčním pásmu. To 

znamená, že zařízení může kdokoliv používat, při dodržení parametrů vysílání. 

V ČR jsou díky dřívějšímu uvolnění pásma 2,4 GHz, nejvíce rozšířeny zařízení na 

bázi standardů 802.11b a 802.11g. Toto pásmo je však již velmi zarušené. Je to způsobeno 

omezeností počtu kanálů (13 kanálů), malou vzdáleností mezi kanály 5MHz, ale také 

interferencí s jinými zařízeními pracujících v tomto pásmu (ostatní poskytovatelé 

mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony, bluetooth). 

WLAN standard je také hojně využívaný lokálními ISP. Ti tak mohou zajišťovat 

levný, negarantovaný přístup na internet pro domácnosti i malé firmy [25]. K tomuto je ale 

vhodné použít pásmo 5 GHz, které není tak zarušené a umožňuje využívat větší vyzařovací 

výkon. Spolu s využitím mikrovlnného pojítka, lze takto poměrně kvalitně pokrýt oblast 

menší obce. 

 

Dle [25] mezi výhody této sítě patří: 
• mobilita uživatelů 
• bezdrátová komunikace v místech s obtížnou nebo nemožnou instalací kabeláže 
• snadné a rychlé vybudování spojení 
• dobrý poměr cena/výkon 
• QoS ve standardu IEEE 802.11e  
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5.2 Standard 802.16 (WiMax) 

WiMAX-Worldwide Interoperability for Microwave Access 

Zatímco standard 802.11 byl navržen pro lokální sítě, standard 802.16 je zaměřený 

na sítě venkovní. Tedy sítě typu MAN. Dalším podstatným rozdílem oproti Wi-Fi je dle 

[21] garance přenášených služeb (QoS) již na úrovni technologie. K tomu, aby mohl tyto 

služby garantovat, potřebuje co nejmenší rušení od jiných přenosů [20]. Proto je také v ČR 

nasazen v licencovaném pásmu 3,5 GHz. Při zachování přímé viditelnosti se uvádí dosah 

až 50 km. Tato hodnota je pouze teoretická. V praxi se používá do 20 km. Bez přímé 

viditelnosti se dosah komunikace pohybuje 3 – 5 km [25].  

WiMax používá modulaci OFDM a rozděluje jeden širokopásmový kanál do více 

úzkopásmových kanálů (nosných) [22]. Nosné se pak modulují v závislosti na parametru 

odstup signálu od šumu (2 QAM, 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM) [19]. 

Tato technologie je dneska využívána spíše pro připojení firemních zákazníků 

s poskytnutím datových a hlasových služeb se zárukou kvality. Jde v podstatě o nahrazení 

předchozích bezdrátových technologií, novou vyspělejší a standardizovanou. Propracovaný 

QoS založený na priorizaci umožňuje při přenosech upřednostňovat aplikace náročné 

z časového hlediska (hlas, video).  

Technologii WiMax je možno také použít v kombinaci s jinými technologiemi. 

Pevnými (optická, ethernetová síť) a bezdrátovými (Wi-Fi). Není omezen jen na přímou 

obsluhu koncových zařízení, ale slouží jako páteřní bezdrátové propojení pro přístupové 

sítě [17]. 

Podle [21] se využitelná přenosová rychlost mezi klientem a základnovou stanicí 

pohybuje kolem 9 Mb/s v každém směru. V praxi se však používají rychlosti v rozsahu od 

512 kb/s do 2 Mb/s. 

 

Praktické použití WiMax pro ISP v ČR: 

Všeobecná oprávnění ČTÚ neumožňuje v pásmu 3,5 GHz využívat technologii 

TDD. Z tohoto důvodu musíme používat jiné varianty, fungující na principu FDD. Tedy 

v každém směru přenosu, využívat jiný kmitočet. Varianta TDD umožňuje dynamicky 

rozdělovat šířku pásma pro oba směry a efektivněji tak vytvářet asymetrické přípojky [20]. 

 

Toto licencované pásmo (3,5 GHz) je rozděleno na 20 kanálů s šířkou kanálu 

3,5 MHz. Kanály 1 – 14 jsou k dispozici pro lokální operátory. Zbylé kanály 15 – 20 jsou 

obsazeny celoplošnými operátory (Volný). Poplatek ČTÚ za jeden kanál je 25 – 30 tisíc 

Kč/rok. Z pohledu poskytovatele se jeví zajímavé používat tuto technologii k napojení na 

páteřní síť a také k propojení bezdrátových Wi-Fi přístupových bodů (Access point). 

Klienti jsou k příslušnému bodu zapojeni pomocí Wi-Fi adaptéru. Takto realizovaná síť má 

rezervy do budoucnosti. Klienti mají možnost zakoupit si koncová zařízení podporující 
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technologii WiMax a zvýšit si tím rychlost a kvalitu služby internetového připojení [19], 

[20]. 

Výrobci zařízení s  technologií Wimax: Airspan, Redline, BreezeMAX 3500 (Alvarion) 

 

Cena koncových zařízení je v současnosti stále vysoká. Klientské zařízení se skládá 

z venkovní a vnitřní jednotky (ODU a IDU). Cena venkovní jednotky BMAX-CPE-ODU-

PRO-DMe-SA-3.5 BreezeMAX na Obr. 19 (vlevo) je 16 618 Kč. Toto zařízení pracuje 

v pásmu 3,5 GHz a umožňuje přenosovou rychlost až 16 MB/s. Mezi hlavní výhody patří 

podpora QoS. Má v sobě integrovánu anténu se ziskem 17 dBi. Toto zařízení je mezi 

internetovými poskytovateli hojně využíváno. Propojení s indoor napájecí jednotkou je 

pomocí STP kabelu. Indoor napájecí jednotka BMAX-CPE-IDU-1D BreezeMAX pak 

vychází na 1 500 Kč. Celkové pořizovací náklady na straně klienta přesahují hranici 

18 000. Jak bylo zmíněno výše, tato ač velmi elegantní a spolehlivá technologie je pro řadu 

uživatelů finančně nedostupná a používá se zatím hlavně ve firmách [23]. 

 

       
Obr. 19 Vlevo venkovní jednotka (ODU), vpravo vnitřní jednotka (IDU) [23] 

 

Dle [21] mezi výhody sítě WiMax patří: 

• Stabilita připojení srovnatelná s připojeným kabelem 

• Možnost provozu datových, hlasových služeb a videoaplikací 

• Vysoká dostupnost linky 

• Možnost připojení k internetu v odlehlých lokalitách 

 

Další technologií WiMaxu je standard 802.16e, který podporuje mobilitu [18]. Ta 

umožní snížení instalačních nákladů a přenositelnost účastnické jednotky. Zákazník pak 

může využívat služeb poskytovatele v různých lokalitách. 
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5.3 Mikrovlnné spoje 

Mikrovlnné spoje slouží k bezdrátovému přenosu dat point-to-point (bod-bod). 

Používají se v metropolitních sítích, k propojení dvou LAN na vzdálenost desítek 

kilometrů. Dále jako privátní datové sítě popř. poslední míle pro telekomunikační služby a 

podniky. 

Lze je rozdělit [25] podle pásem na licencované (13 GHz, 18 GHz, 23 GHz) a 

nelicencované (10 GHz). Licencované spoje je vhodné použít například tam, kde je 

nelicencované pásmo plné a hrozí tak zarušení spoje. Pomocí rádiového signálu mohou být 

vzájemně propojeny s rychlostí do 622 Mb/s.  

Mikrovlnný spoj se skládá [24] ze dvou stanic, z nichž každá obsahuje parabolickou 

anténu, vnější jednotku ODU (outdoor unit) a vnitřní jednotku IDU (indoor unit). 

ODU obsahuje mikrovlnný vysílač, přijímač a další pomocné obvody, které jsou 

integrovány zezadu na anténě nebo připevněny zvlášť poblíž antény.  

IDU obsahují jednak obvody pro spolupráci s ODU, ale také datová nebo 

telekomunikační rozhraní. Tato pak slouží k připojení k návazným zařízením komunikační 

infrastruktury [24]. 

Zástupci: Orcave, Alcoma 

5.4 Další bezdrátové technologie 

Popisování všech druhů bezdrátové technologie není cílem této práce. Podle [25] jsou další 

bezdrátové technologie např.: 

 

FWA (Fixed Wireless Access) – jedná se o pevné bezdrátové přístupové sítě, využívané 

pro poskytování telekomunikačních služeb s garantovanými parametry. Využívá přenosová 

pásma 26 GHz a 28 GHz. 

 

Laserové spoje – přenos v pásmu 3000 GHz. Používají se pro přenos vysokých rychlostí 

STM1 – 155 MB/s, SMT4 – 622 MB/s. Nutná přímá viditelnost, přesné nasměrování a 

ukotvení laserové hlavice. 

 

Další možností může být například satelitní technika v pásmech 14 – 14,5 GHz. 
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5.5 Volba bezdrátové technologie 

Volba vhodné technologie k vytvoření bezdrátové sítě závisí na spoustě aspektů. 

Internetový poskytovatel si musí uvědomit, jaké služby bude uživatelům nabízet, jaké 

budou jejich přenosové rychlosti a jakým způsobem bude zajišťovat kvalitu a dostupnost 

těchto služeb. V neposlední řadě je také velmi důležitá ekonomická stránka celé věci, 

jelikož to musí v konečném měřítku někdo zaplatit a nebude to nikdo jiný než samotný 

klient. Z tohoto důvodu se nejdříve zaměříme na klientská zařízení resp. na jejich ceny.  

 

Volba technologie sítě posledního metru 

Nejlepší variantou co se týče kvality služby je bezesporu zařízení podporující 

technologii WiMax (zajišťuje QoS, garantované služby, kvalitní linka). Cena zařízení na 

straně klienta se ovšem pohybuje kolem 18 000 viz 5.2. Další možností je využít 

technologii 802.11b/g, tedy Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. Klientská zařízení tohoto standardu 

neumožňují QoS, navíc pásmo 2,4 GHz je dneska velmi zarušené viz 5.1. Cena za 

takového zařízení včetně antény vychází na 1 700 korun. Jako kompromis se stále jeví 

technologie 802.11a, která umožňuje bezdrátový přenos v pásmu 5 GHz. Zde již nedochází 

k takovému rušení jako v pásmu 2,4 GHz. Je to dáno větší šířkou kanálu, vyšším počtem 

nepřekrývajících se kanálů (24 kanálů), větším povoleným vyzářeným výkonem, ale také 

tím, že přišlo později než pásmo 2,4 GHz a není tudíž tak zahlcené. Díky modulaci OFDM 

tak umožňuje celkově rychlejší přenos. Cena za klientské zařízení včetně integrované 

antény, se pohybuje okolo 2 000 Kč. Tuto technologii jsem také zvolil pro tvorbu sítě. 

Zařízení, které bude klientům instalováno je od firmy Ubiquiti. Jedná se o venkovního 

klienta, který má v sobě integrovánu anténu se ziskem 14 dBi. Toto zařízení nese název 

NanoStation 5. 

 

Volba technologie sítě poslední míle 

Pokud internetový poskytovatel teprve začíná a nemá za sebou větší finanční 

podporu, která by mu umožnila, vybudovat kvalitní síť, nezbývá mu než se snažit o co 

možná nejefektivnější využití poměru cena/výkon. Z tohoto pohledu se jeví stále jako 

nejlepší varianta k vybudování a propojení přístupových bodů (access point), technologie 

802.11 resp. její verze 802.11a, která pracuje v pásmu 5 GHz. Velmi perspektivní je tzv. 

hybridní struktura sítě. V takové síti je propojení jednotlivých přístupových bodů a 

napojení na páteřní síť vyššího poskytovatele řešeno technologií WiMax. Přístupové body 

ovšem obsahují Wi-Fi jednotky, na které se připojují klienti pomocí cenově dostupných 

Wi-Fi zařízení. Toto je také vize budoucnosti mé sítě. Postupně přejít s technologie 

802.11a na vyspělejší technologii WiMax, včetně koncových zařízení. 
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6 Praktická realizace sítě pomocí technologie 802.11a 

6.1 Připojení klienta do sítě 

Každý uživatel sítě vlastní klientské AP Nanostation 5, kterému je přidělena veřejná 

IP adresa v rozsahu 88.99.171.0/24. Zařízení je umístěno venku na konzole a nasměrováno 

na příslušný přístupový bod. Z výstupu této jednotky vedeme UTP kabelem signál do 

přepínače. Na porty přepínače jsou již zapojeny další zařízení (VoIP telefon a ostatní 

počítače). Po připojení k Nanostation 5 je zobrazeno menu obsahující tyto záložky:  

 
Základní nastavení bezdrátové části: 

Zde se nastavuje bezdrátový režim, v jakém zařízení pracuje (Klient WDS), ESSID sítě 

(název sítě), IEEE 802.11 mód (A – zařízení pracuje v pásmu 5 GHz), šířka spektra kanálu 

(20 MHz), výstupní výkon (24 dBm), linková rychlost (54 Mb/s). Dále také typ 

zabezpečení (WPA). 

 
Síťové nastavení: 

Rozděleno na WLAN a LAN. Na rozhraní WLAN se nastavuje veřejná adresa daného 

zařízení, maska, výchozí brána (IP adresa přístupového bodu) a také DNS. Rozhraní LAN 

slouží k nastavení NATu a rozsahu privátních adres, které budou přiděleny dynamicky.  

  

Pokročilá nastavení: 

Umožňuje nastavit vzdálenost k přístupovému bodu, typ antény (externí, interní) a QoS 

(priorita hlasu, priorita videa, automatická priorita nebo bez QoS). Zde využíváme prioritu 

hlasu (kapitola 7.5). 

 
Obr. 20 Klientské koncové zařízení Ubiquiti NanoStation 5 [26] 
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6.2 Centrální bod sítě – stožár Nedašov 

Centrální bod sítě je realizován 20 metrovým stožárem, na kterém jsou ve výšce 10 

metrů rozmístěny směrové i sektorové antény, včetně venkovních přístupových jednotek. 

Vnitřní zařízení jsou umístěny ve skříni s IP krytím 55 ve výšce 3 metry viz Příloha C. 

Další text bude věnován popisu zařízení uvnitř této skříně. Nejdůležitějším prvkem 

sítě je hlavní směrovač (Příloha D1), na kterém se provádí omezování uživatelů. Jak 

značkování tak i shaping paketů je poměrně složitá operace a vyžaduje silný hardware. 

K tomu se využívá silný stroj osazený dvoujádrovým procesorem Core 2 Duo 2,8GHz. 

Aby tento počítač plnil funkci směrovače, musí mít 2 síťové karty (pro 2 rozhraní) a 

samozřejmě nainstalován software Mikrotik. Ten je uložen na flash disku zvaném disk on 

module, který je kompatibilní se SATA rozhraním. Na tomto neúplném počítači tedy 

nepotřebujeme pevný disk ani grafickou kartu. Zařízení se konfiguruje přes síťové 

rozhraní. 

Konektivita (internet) je odebírána od Českých Radiokomunikací. Je dotažena 

radiovým spojem STM-1 (155 MB/s) na vysílač Ploštiny, který je vzdálen od stožáru 

Nedašov 6 km vzdušnou čarou s přímou viditelností.  

Propojení mezi stožáry je realizováno pomocí mikrovlnného pojítka Orcave 2222. 

Toto pojítko přenáší data ve volném pásmu 10 GHz. Podporuje různé druhy modulací 

(QPSK, 8 APSK, 16 APSK, 32 APSK). Maximální šířky kanálu a tím i přenosové rychlosti 

dosahuje při použití modulace 32 APSK. Čistá přenosová kapacita je pak až 105 Mb/s 

s šířkou kanálu 28 MHz [27].  

Celková přenosová rychlost od Radiokomunikací je 50 Mb/s. Tuto rychlost je 

schopno zařízení bez problémů přenést použitím antén s průměrem 0,6m. V tomto případě 

postačí modulace 8 APSK se šířkou kanálu 28 MHz.  

 

 
Obr. 21 Mikrovlnný spoj Orcave 2222 [28] 
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Jak je popsáno v kapitole 5.3 mikrovlnné pojítko se skládá ze dvou jednotek ODU a 

IDU. Ty jsou mezi sebou propojeny koaxiálním kabelem. Jednotka IDU je umístěna uvnitř 

skříně a propojena UTP kabelem se síťovou kartou hlavního směrovače. 

Výstup druhé síťové karty je zapojen do 8 portového přepínače AT-FS708. Odtud 

vede UTP kabel do PoE (Power over Ethernet) injektoru, kde se mezi piny (4,5+ a 7,8-) 

konektoru RJ-45 přidá napětí 48V, jímž jsou napájeny jednotky RouterBoard 600. Před 

samotným připojením k jednotce, kabel prochází přes přepěťovou ochranu. Ta je použita z 

důvodu ochrany zařízení v případě přepětí na vrcholu stožáru. RouterBoard 600 je umístěn 

na vrcholu stožáru a je v režimu AP. Jedná se v podstatě o základní desku [31] osazenou 

procesorem 400MHz jenž umožňuje vložení až 4 miniPCI bezdrátových karet (zde využity 

jen 2 karty). Z těchto karet, je veden nízko-útlumovým kabelem (LLC400) signál dále do 

směrových antény Smarteq SP60/54 (Obr. 22) se ziskem 28 dBi. Antény jsou na stožáru 

rozmístěny 4 a každá je namířená na příslušný bod sítě. V těchto bodech jsou umístěny 

identické antény pro příjem signálu a opět propojeny nízko-útlumovým kabelem (LLC400) 

s miniPCI kartou RouterBOARDu 600. Toto zařízení obsahuje 4 miniPCI bezdrátové 

karty. Další 3 karty jsou propojeny se sektorovými anténami VP890/54 (Obr. 23) se 

ziskem 14,5 dBi. Ke každé sektorové anténě je pak připojeno 8 uživatelů pomocí zařízení 

Ubiquiti NanoStation 5 (Obr. 20), jenž má v sobě integrovánu anténu se ziskem 14 dBi. 

Dle výrobce má zařízení dosah bez použití externí antény až 5 km. To bohatě převyšuje 

vzdálenost k jednotlivým AP. 

 

 
Obr. 22 Směrová anténa SP60/54 [29] 

 
Obr. 23 Sektorová anténa VP890/54 [29]



- 40 - 

7 Proměření realizované sítě z pohledu QoS 

Bezdrátová síť je na dodržení požadované kvality služby zvláště citlivá a na rozdíl od 

sítě propojené kabelem, musíme brát ohled na přírodní vlivy jako je sněžení, déšť, vichřice 

atd. Aby si poskytovatel internetu (ISP) získal a hlavně udržel spokojené klienty, musí 

všechny tyto jevy brát v potaz. 

Jelikož nároky klientů jsou čím dál vyšší a spokojený zákazník je základ celého 

úspěchu, musí se internetový poskytovatel starat nejen o udržování bezproblémového 

chodu, ale i o neustálou inovaci sítě, která vede například k navýšení přenosových 

rychlostí nebo zvýšení kvality služeb.  

Další podkapitoly jsou věnovány již samotnému měření kvality služby z různých 

hledisek. 

7.1 Volná kapacita sítě 

Volná kapacita sítě je rozdíl mezi instalovanou a využitou kapacitou. Pro určení 

jakou nastavit maximální využitou kapacitu mezi body R1 a R kostel je nutné nejdříve 

změřit instalovanou kapacitu, jinými slovy maximální vytížení linky mezi těmito body 

Obr. 24.  

 
Obr. 24 Struktura jedné trasy sítě od uživatele až k hraničnímu bodu 

 

Výsledek tohoto měření je zachycen pomocí softwaru směrovače a uveden 

v Příloze A1. Maximální propustnost dosahuje téměř 30 Mb/s v jednom směru. Při 

takovém zatížení linky však již dochází k velmi dlouhým odezvám (až 480 ms) a zahlcení 

celé sítě. Pro optimální nastavení využité kapacity byla síť proměřena při různých vytížení 

linky. Pro každé nastavení byly měřeny časové odezvy mezi uzly. Po několika měřeních se 

jako nejlepší kompromis jeví využívat s celkové instalované kapacity 15 Mb/s jen 

12,5 Mb/s (obousměrný přenos). Díky této rezervě i při maximálním vytížení sítě, dosahují 

pingy dobré odezvy v průměru 6 ms (Příloha A2).  

Dalším důvodem proč není vhodné využívat celou instalovanou kapacitu je zatížení 

zařízení (RouterBOARD 600A s procesorem 400 MHz). Při nastavení maximální 

propustnosti se využití CPU, vyšplhá až k 80% viz Příloha A1. V Příloze A2, se využití 

CPU, pohybuje kolem 10%. Zde je zatížení linky omezeno tokem 12,5 Mb/s. 
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7.2 Rychlost odezvy ping a tracert 

Odezva byla měřena při simulovaném (umožňuje nastavit přímo na směrovači) 

maximálním zatížení linky 12,5 Mb/s obousměrně. Cílová stanice je hraniční bod sítě s IP 

adresou 10.10.100.70. Ping je testován z klientského PC s IP adresou 192.168.100.2. 

Odezva dosahuje hodnot od 4 ms až do 9 ms jak je patrné z Obr. 25. Na dalším obrázku je 

vidět doba přechodu paketu mezi jednotlivými uzly sítě Obr. 26. 
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Obr. 25 Doba odezvy mezi koncovým uživatelem a hraničním bodem sítě při zátěži 12,5 Mb/s 
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Obr. 26 Trasování cesty paketu od uživatele až k hraničnímu bodu sítě. 
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7.3 Stabilita linky 

Stabilita linky je také velmi podstatný faktor k určení kvality služby. Lze měřit 

například opakovaným přenosem stejně velkého souboru mezi hraničním a koncovým 

bodem sítě. Stabilita linky je testována na souboru o velikosti 100 MB. Tento soubor je 

5krát za sebou stažen, přičemž jsou měřeny jednotlivé časy. Ty jsou uvedeny v Tab. 2. 

Z těchto hodnot lze spočítat stabilitu linky. Ta je dána podílem nejrychlejšího a 

nejpomalejšího času přenosu. Pro vyjádření v procentech je vynásobena stem. 

 
 

Obr. 27 Výstup zařízení RouterBOARD zachycuje dobu přenosu při opakovaném stahování 
100MB souboru v závislosti na okamžité přenosové rychlosti 

 
Z Obr. 27 je patrné, že přenosová rychlost kolísá jen minimálně, a tudíž jsou naměřené 
časy velmi podobné, jak uvádí Tab. 2. Čas byl měřen pomocí přesných hodin. 
 

Tab. 2 Odečtené hodnoty časů přenosu souboru zachyceného na Obr. 27 
Pokus č. Čas [s] 

1 0:49:27 
2 0:47:55 
3 0:48:16 
4 0:48:05 
5 0:47:53 

 
 
Výpočet stability linky: 
 

%5,96100
27,49

55,47 =⋅=linkystabilita          (1) 

kde čitatel je nejrychlejší doba přenosu souboru a jmenovatel zase nejpomalejší (Tab. 2). 
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7.4 Omezování rychlosti – Shaping 

Omezování rychlosti je dalším bodem k dosažení vyvážené a průchodné sítě. Každý 

uživatel chce mít samozřejmě takovou rychlost, jakou si zaplatil. Na poskytovateli je, toto 

zajistit a hospodařit s celkovou kapacitou co možná nejefektivněji. Jak bylo zmíněno 

v kapitole 6.2 omezování je realizováno v hlavním směrovači, na kterém je nainstalován 

software Mikrotik, pomocí něhož lze nastavit prioritu paketů i přenosovou rychlost. 

Shaping spočívá v označkování paketů a následném přidělování priorit. Označkování 

se provádí ve Firewallu záložce Mangle, kde se postupně přidávají pravidla. Klienti jsou 

rozlišení pomocí IP adresy. Ke každé IP adrese jsou přiřazeny 2 značky (pro upload i 

download). Každý směr přenosu je omezován zvlášť. 

  

 
Obr. 28 Nastavení značkování paketů 

 
Takto označkovaným paketům je dále přidělena rychlost a priorita. Na Obr. 30 je 

zobrazena stromová struktura front. Jsou zde vytvořeny 2 základní skupiny (MAIN-IN a 

MAIN-OUT). Jak název napovídá jedna je pro download a druhá pro upload. Pro 

jednoduchost se následující text věnuje popisu pouze downloadu. Pro upload je situace 

samozřejmě analogická. Skupina MAIN-IN je dále rozdělena na 4 linky (LINKA1-IN až 

LINKA4-IN), kde se každé lince přiděluje maximální rychlost 12 Mb/s. Tato linka 

představuje spoj z hlavního stožáru na jednotlivé přístupové body (Kostel, Návojná, 

Nedašov, ZŠ). Přenosová rychlost soustředěná do každého přístupového bodu, je rozdělena 

do 3 skupin po 8 klientech. Maximální rychlost každé skupiny je 4Mb/s. Každý klient má 

garantovanou přenosovou rychlost 512 kb/s. Tu bude mít ovšem k dispozici jen za 

předpokladu, že všech 7 uživatelů ve stejné skupině bude nepřetržitě stahovat. Z dosavadní 

zkušenosti, stahuje z 8 lidí najednou 1, maximálně 2 klienti. Jak je vidět na Obr. 30 

klient01 a klient02 stahují současně. Jejich přenosová rychlost není 512 kb/s, ale 2Mb/s. 

To je způsobeno tím, že ostatní uživatelé ve skupině nejsou připojeni a přenosová rychlost 

celé skupiny (4 Mb/s), se tak dělí dvěma.  

V momentě kdy se např. klient02 odpojí, začne klient01 stahovat maximální 

rychlostí celé skupiny (4 Mb/s). Tato situace byla prakticky otestována a výsledky jsou 

zachyceny v grafech na Obr. 29. Nejdříve stahuje jen klient01 (vrchní graf) rychlostí 
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4 Mb/s, poté se připojí klient02 (spodní graf) a rychlost se spravedlivě rozdělí na 2 Mb/s. 

Dále klient01 přestane stahovat a klientu02 se zvýší rychlost na 4 Mb/s. 
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Obr. 29 Grafy znázorňující rovnoměrné rozložení přenosové rychlosti mezi klienty (nahoře 

klient01 dole klient02) 
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Struktura uživatelského stromu sloužící k omezování uživatelů podle priority a nastavené 
minimální (maximální) rychlosti označkovaného paketu 
 

 
Obr. 30 Stromový systém omezování 
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7.5 Priorita hlasové komunikace v síti 

Jak bylo zmíněno výše, každý klient má garantovánu přenosovou rychlost 512 kb/s, 

což bohatě převyšuje náročnost VoIP komunikace. Z tohoto důvodu stačí zajistit 

upřednostňování hlasové komunikace v přístupové síti „posledního metru“. Koncové 

zařízení Ubiquiti NanoStation 5 to umožňuje viz Obr. 31. 

 

 
Obr. 31 Nastavení QoS priority hlasu v koncovém zařízení 

 
 

Funkčnost výše uvedeného nastavení byla ověřena v praxi. Nejdříve se kapacita 

linky plně zahltila souvislým tokem 512 kb/s (stahování souboru). Poté byl uskutečněn 

hovor z mobilního telefonu na VoIP telefon klienta. Hovor byl čistý a plynulý bez 

sebemenších známek rušení. Rychlost stahování spadla na 426 kb/s. Což znamená, že pro 

telefonní hovor si zařízení rezervovalo šířku přenosového pásma 86 kb/s. Během prvního 

hovoru, bylo zavoláno na druhý (softwarový) telefon klienta. V ten okamžik rychlost 

stahování klesla na 341 kb/s. Telefonní hovor byl opět kvalitní bez sebemenších výpadků. 

Vše je zobrazeno na  

Obr. 32. 

 

 
 

Obr. 32 Důkaz priority VoIP komunikace nad ostatními pakety 

délka 1. hovoru 

délka 2. hovoru 

512 

85 

170 

256 

341 

426 

P
ře

no
so

vá
 r

yc
hl

os
t 

[M
b/

s]
 

Doba p řenosu [s] 



- 47 - 

8 Zálohování napájení a tras 

8.1 Záloha připojení 

V případě, že dojde k výpadku primárního připojení k internetu, aktivuje se připojení 

záložní. Rozhodnutí, zda došlo k výpadku, je vyhodnoceno pomocí skriptu, ve kterém se 

testuje odezva na centrální uzel českého internetu NIX.cz (Neutral Internet Exchange).  

Toto nastavení je realizováno na hraničním směrovači s využitím systému Mikrotik. 

O monitorování sítě se stará služba NETWATCH. Ta umožňuje nastavit interval (čas mezi 

odesíláním pignů) a timeout (čas odezvy, která bude ještě službou tolerována). Pokud je 

timeout pravidelně překročen, NETWATCH to vyhodnotí jako nedostupné připojení a 

přesměruje výchozí bránu na rozhraní např. ADSL modemu. I v tomto případě ovšem 

nepřestává testovat dostupnost primárního připojení. Jakmile zachytí opět ICMP zprávy 

přesměruju výchozí bránu na původní.  

Mikrotik také umožňuje zasílat informace o změně primárního připojení na 

sekundární a naopak. V případě emailové komunikace je nezbytné nakonfigurovat SMTP 

server v případě SMS, pak koupit GSM modul [31]. 
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Obr. 33 Záloha připojení do sítě internet 
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8.2 Záloha napájení 

Cílem zálohy napájení je zajistit bezproblémový chod sítě i při výpadku elektřiny. 

Toho lze dosáhnout využitím záložního napájení u všech aktivních prvků sítě (od hlavního 

stožáru až ke koncovému uživateli). Důležité je si uvědomit, že stačí výpadek jen jednoho 

zařízení na této cestě a síť se stává zcela nefunkční. 

Před samotným návrhem záložního napájení je nutné, nejdříve sečíst příkony 

jednotlivých zařízení v každém bodě sítě. Návrh záložního napájení je popsán postupně od 

hraničního bodu sítě tj. stožár Nedašov. Pro přehlednost jsou hodnoty příkony uvedeny 

v tabulce. 

 
Tab. 3 Seznam zařízení na hlavním stožáru včetně příkonů 

Zařízení Počet Příkon 
PC směrovač (bez CD a HDD) 1 ks 90 W 
Mikrovlnné pojítko Orcave 2222 1 ks 40 W 
Přístupové body RouterBoard 600 4 ks 100 W 
Přepínač Allied Telesyn AT-FS708 1 ks 20 W 
Celkový příkon  250 W 
 
RouterBoard 600 – toto zařízení má příkon 9W bez přídavných bezdrátových miniPCI 

karet. Se všemi 4 kartami je maximální příkon 35 W. Na stožáru jsou využity 2 bezdrátové 

karty, do kterých vedou externí antény. Maximální příkon jednotky 25W. 

 

PC směrovač (bez CD a HDD) – Tvořen základní deskou Asus P5Q – Intel P45, osazenou 

dvoujádrovým procesorem Intel Core2 Duo E7300 2.66 GHz, pamětí Kingston DIMM 

2048MB DDR II 800MHz a dvěma síťovými kartami. 

 

Návrh UPS pro 250W: 

Na stožár byl navržen záložní zdroj APC Smart-UPS XL 750VA. Tento zdroj má 

výdrž při zátěži 250W asi 66 minut. Cena zdroje 380 euro (10 195 Kč). Je to určitě 

dostatečná doba na korektní ukončení všech operací. Pokud by byly výpadky delší je 

vhodné tuto UPS rozšířit pomocí baterie APC Smart-UPS 24V Ultra Battery Pack. Takto 

posílený záložní zdroj vydrží více jak 14 hodin bezproblémového chodu. Cena přídavných 

baterií se pohybuje okolo 800 euro (21000 Kč). 
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Obr. 34 Záložní zdroj APC Smart-UPS XL 750VA [30] 

 
Jednotlivé přístupové body: 

Na každém přístupovém bodu je zařízení RouterBoard 600 se čtyřmi externími 

anténami. Maximální příkon bude 35W. Zde bude použit stejný zdroj jako na hlavním 

stožáru, avšak bez přídavných baterií. Příkonem 35W dokáže záložní zdroj napájet zařízení 

6h 33minut. Zdroj je možné opět doplnit přídavnými bateriemi, avšak v tomto případě to 

nebude nutné. 

 
Tab. 4 Seznam zařízení u klienta včetně příkonů 

Zařízení Počet Příkon 
Ubiquiti NanoStation5 1 ks 12 W 
Zyxel – ES-105A 5-port 10/100Mbps Ethernet switch 1 ks 2,5 W 
IP telefon Linksys SPA921 1 ks 10 W 
Celkový příkon  15 W 
 
Návrh UPS pro 15W: 

Pro koncové zákazníky je vhodné levnější zařízení APC Smart-UPS SC 420VA 

230V. Příkonem 15 W dokáže napájet zařízení k němu připojená 2h a 37 minut. Cena 

140 euro (3756 Kč). 
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8.3 Záloha výpadku trasy 

K výpadku spojení mezi směrovači může dojít z důvodu poškození antény, kabelu 

nebo samotného bezdrátového rozhraní. K tomu, aby byl směrovač na tuto událost schopen 

dynamicky reagovat, je nutné nakonfigurovat dynamické směrování použitím vhodného 

protokolu. Z důvodu poměrně malé sítě se nejvýhodnější jeví zvolit algoritmus s úplnou 

znalostí topologie (link state), mezi které patří OSPF. 

 

Princip směrování OSPF:  

Každý směrovač rozesílá informace o topologii svého okolí všem ostatním 

směrovačům sítě. Každý směrovač tak postupně získá informace o topologii celé sítě. Na 

základě znalosti topologie sítě vypočítá nejlepší cesty sítí a odvodí směrovací tabulku.  

Pokud dojde k přerušení spojení mezi směrovači R1 a NÁVOJNÁ, směrovač 

NÁVOJNÁ začne automaticky posílat data na rozhraní, které je namířeno ke směrovači 

ZŠ. Bezdrátové spoje mezi směrovači R1-R3 a dílčími přístupovými body (NÁVOJNÁ, 

KOSTEL, atd..) mají nastavenu větší cenu (cost), než spoje mezi dílčími body 

(NÁVOJNÁ, ZŠ, KOSTEL atd..).  

 
Obr. 35 Směrování pomocí protokolu OSPF 
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Další situace, která může nastat, je porucha jednoho z hlavních směrovačů např. R2 
Díky propojení sítě a dynamickému směrování je tok dat pocházející například od PC 3 
směrován na zbylé směrovače (R1, R3). 
 
Nastavení směrovačů: 
Na každém směrovači se nakonfigurují všechny okolní sítě včetně inverzních masek těchto 
sítí (wildcard mask). 
 
Směrovač Návojná: 
network 192.168.0.0 0.0.0.31 area 0 (klienti Návojn á) 
network 192.168.0.192 0.0.0.3 area 0 (Návojná – R1)  
network 192.168.0.212 0.0.0.3 area 0 (Návojná – ZŠ)  
 
Směrovač ZŠ: 
network 192.168.0.32 0.0.0.31 area 0 (klienti ZŠ) 
network 192.168.0.196 0.0.0.3 area 0 (ZŠ – R1) 
network 192.168.0.212 0.0.0.3 area 0 (ZŠ – Návojná)  
network 192.168.0.216 0.0.0.3 area 0 (ZŠ – Kostel) 
 
Směrovač Kostel: 
network 192.168.0.64 0.0.0.31 area 0 (klienti Koste l) 
network 192.168.0.200 0.0.0.3 area 0 (Kostel – R2) 
network 192.168.0.216 0.0.0.3 area 0 (Kostel – ZŠ) 
network 192.168.0.220 0.0.0.3 area 0 (Kostel – Obec ní ú řad) 
 
Směrovač Obecní úřad: 
network 192.168.0.92 0.0.0.31 area 0 (klienti Obecn í ú řad) 
network 192.168.0.204 0.0.0.3 area 0 (Obecní ú řad – R2) 
network 192.168.0.220 0.0.0.3 area 0 (Obecní ú řad – Kostel) 
network 192.168.0.224 0.0.0.3 area 0 (Obecní ú řad – Pacík) 
 
Směrovač Pacík: 
network 192.168.0.128 0.0.0.31 area 0 (klienti Pací k) 
network 192.168.0.208 0.0.0.3 area 0 (Pacík – R3) 
network 192.168.0.224 0.0.0.3 area 0 (Pacík – Obecn í ú řad) 
 
Takto vytvořená síť je již zabezpečená proti náhlému výpadku některého ze zařízení.
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Závěr  
 

Práce se zabývala návrhem bezdrátové přístupové sítě a její realizací. Z pohledu 

cena/výkon se stále jeví jako nejlepší varianta k vybudování a propojení přístupových bodů 

technologie 802.11, resp. její verze 802.11a, která pracuje v pásmu 5 GHz. Přístupové 

body byly tedy realizovány pomocí zařízení RouterBOARD 600 technologie 802.11a. 

K připojení přístupových bodů k centrálnímu bodu sítě bylo použito externích směrových 

antén Smarteq SP60/54. Signálové pokrytí území v okolí každého z AP bylo realizováno 

trojicí sektorových antén Smarteq VP890/54. Propojení RouterBOARD 600 s anténami 

bylo provedeno pomocí nízkoútlumového kabelu  LLC400. 

Zabezpečení hlasové komunikace je realizováno pomocí ZRTP protokolu. Ten 

vyžaduje použití ZRTP klienta ZFONE, který musí být nainstalován na obou 

komunikujících stranách. Tato situace byla simulována i prakticky ověřena ve školní 

laboratoři na ústředně Asterisk. 

Dále se práce také zabývala zajištěním kvality služby z hlediska omezování 

rychlosti, která spočívá v označkování paketů a následném přidělování priorit. Pro realizaci 

byl použit systém Mikrotik, který každý paket označkuje podle IP adresy klienta, přidělí 

mu prioritu a rychlost. Toto značkování, neboli shaping, je realizováno centrálně na 

hlavním směrovači (hraniční bod sítě), který zastupuje neúplné PC se silným procesorem. 

Zajištění kvality služeb bylo ověřeno praktickým měřením. Síť byla zkoumána 

z pohledu vytížení linky, volné kapacity, přenosové rychlosti, stability linky, rychlosti 

odezvy. Výsledky měření byly zpracovány a uvedeny graficky v kapitole 7. 

Posledním bodem bylo navrhnout zálohu sítě z hlediska napájení, tras, připojení. 

Byla navrhnuta záložní napájecí jednotka pro každý bod sítě včetně klienta s ohledem na 

potřebný výkon a cenu zařízení. Dále byla také nastíněna možnost dynamického směrování 

pomocí protokolu OSPF, jenž umožní dostupnost komunikace i v případě výpadku trasy. 

Pro zálohu hlavního připojení do internetu byl navrhnut systém Mikrotik, který toto 

umožňuje pomocí služby NETWATCH. 
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Seznam zkratek:  
 
AP Access Point 

APSK Amplitude and Phase-shift keying 

AS Autonomous System 
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CRC Cyclic Redundancy Check 

ČTÚ Český Telekomunikační Úřad 

DSSS Direct Sequence Spread spectrum 
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FTP File Transfer Protocol 

FWA Fixed Wireless Access 
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HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HVI Hash Value Initiator 
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ICMP Internet Control Message Protocol 

IDU Indoor Unit 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP Internet Protocol 

IPsec IP security 

IS-IS Intermediate System to Intermediate System 

ISP Internet Service Provider 

LAN Local Area Network 

MAC Media Access Control 

MAN Metropolitan Area Network 

MIMO Multiple-input and Multiple-output 

MITM Man In The Middle 

NAT Network Address Translation 

ODU Outdoor Unit 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

OSI Open Systems Interconnection 

OSPF Open Shortest Path First 

PCI Peripheral Component Interconnect 
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PKI Public Key Infrastructure 

PoE Power over Ethernet 
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QoS Quality of Service 

QPSK Quadrature Phase Shift Keying 

RIP Routing Information Protocol 

RTCP Real-time Transport Control Protocol 

RTP Real-time Transport Protocol 

SATA Serial Advanced Technology Attachment 

SDP Session Description Protocol 

SIP Session Initiation Protocol 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

SRTP Secure Real-time Transport Protocol 

SSID Service Set Identifier 

STM-1 Synchronous Transport Module-level 1 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TDD Time-division duplexing 

TFTP Trivial File Transfer Protocol 

UDP User Datagram Protocol 

UPS Uninterruptible Power Supply 

URL Uniform Resource Locator 

UTP Unshielded Twisted Pair 

VLAN Virtual Local Area Network 

VoIP Voice over Internet Protocol 

WAN Wide Area Network 

Wi-Fi Wireless-Fidelity 
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WLAN Wireless Local Area Network 

WPA Wi-Fi Protected Access 

ZRTP Zimmermann Real-time Transport Protocol 
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Příloha A: Grafický výstup měření směrovače RouterBOARD 600. 
 

    
Obr. A1 Test maximálního možného vytížení linky pro oba směry Rx (příchozí) i Tx (odchozí) 

 

 
Obr. A2 Doby odezev při simulované zátěži 12,5 Mb/s 
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Příloha B: Geografické rozložení sítě 
 

Hlavní stožár 
Nedašov

OBECNÍ ÚŘAD

PACÍK

ZŠ

NÁVOJNÁ

Vysílač 
Ploštiny

KOSTEL

Obr. B Geografické rozložení sítě 
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Příloha C: Hlavní skříň (stožár) 
 

 
Obr. C Hlavní skříň (PC, přepínač, přepěťové ochrany, PoE injektory, UPS) 
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Příloha D: Směrovače RouterBOARD 
 

 
Obr. D1 Výkonný počítač osazený 2 síťovými kartami plní funkci směrovače 

 

 
Obr. D2 Zařízení RouterBOARD 600 v krabici s IP 55, propojeno se 2 směrovými anténami 
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Příloha E: Centrální bod sítě (stožár s anténami) 
 

 
Obr. E Centrální bod sítě (stožár s anténami) 


