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Ethernet
•

technologie pro budování datových sítí, krátký popis, vývoj, topologie

•

základní model OSI, L2/L3, routování, VLAN, VPN, protokoly, porty, spojení P2P

•

použití IP a LAN v CCTV systémech a jejich srovnání s ostatními rozhraními (koax),
nabídka Planet/Dahua

•

datové toky kamer a dalších síťových prvků, jak dimenzovat aktivní prvky

•

napájení po ethernetu PoE, výhody chytrých funcí ve switchi, ePoE, extended mod,
extendery, výhody průmyslových prvků, význačné produkty

•

praktické minimum: pasivní prvky, krimplování konektorů, diagnostika kabelových
vedení testery, trasování kabelů, kabelové souběhy, stínění

Standardy a normy
Norma - požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., určený buď k závaznému vyžadování nebo k
posuzování jejich přijatelnosti nebo obvyklosti. V původním latinském významu slovo znamenalo „pravítko, měřítko,
pravidlo“.

ISO - International Organization for Standardization, vychází však z řečtiny „isos“(Mezinárodní organizace pro normalizaci),
je světovou federací národních normalizačních organizací se sídlem v Ženevě, založena 1947.

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství),
mezinárodní nezisková profesionální organizace usilující o vzestup technologie související s elektrotechnikou. Institut
čítá nejvíce členů technické profese ve světě, přes 360 000 členů ve 175 zemích. USA, New York.

ANSI - American National Standards Institute (Americká standardizační organizace), nezisková organizace, která vytváří
průmyslové standardy ve USA. Je členem organizace ISO a IEC (International Electrotechnical Commission). Založena
1918 jako American Engineering Standards Committee, reorganizována na American Standards Association v roce
1928. Roku 1966 reorganizován jako United States of America Standards Institute. Roku 1969 změněno jméno na
American National Standards Institute. USA, Washington.

ETSI - The European Telecommunications Standards Institute, evropská obdoba ANSI, spoluvytvořila standardy pro
systémy GSM, TETRA, 3GPP, telekomunikace, vysílání apod. Založena 1988 ve Francii, 740 členů v 62 státech.
Spojením ETSI (telecommunication) a CEN (other technical areas) vznikl normalizační úřad CENELEC
(French: Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)- není EU institucí, je k Evropě vázána geograficky.

Nabídka aktivních prvků
 Ethernet přepínače a NIC

 Bezdrátové WiFi

 Napájení po ethernetu PoE

 VoIP telefonování

 Průmyslový ethernet

 Bezpečnostní brány a routery

 Média konvertory

 KVM i po IP

 xDSL komunikace

 Domácí automatizace a IoT

Kategorie produktů
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Svět se točí kolem… Ethernetu
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MAN aplikace

MAN aplikace
... ve spojení s METRO prvky:

MAN aplikace
... ve spojení s METRO prvky:

Ethernet
Ethernet je v informatice technologie, která se používá pro budování datových sítí.
V referenčním modelu ISO/OSI realizuje fyzickou a spojovou vrstvu, v modelu TCP/IP

pak vrstvu síťového rozhraní. V lokálních sítích se Ethernet prosadil v 80 % všech
instalací. Jeho popularita spočívá v jednoduchosti protokolu a tím i snadné
implementaci a instalaci.

Původní protokol s přenosovou rychlostí 10 Mbit/s byl vyvinut firmami DEC, Intel a
Xerox pro potřeby kancelářských aplikací.
Později byl v poněkud pozměněné podobě normalizován institutem IEEE jako norma
IEEE 802.3. Tato norma byla převzata ISO jako ISO 8802-3.

Ethernet
Vznik v 70. letech 20. století, název ze slova „éter“ – prostředek pro šíření signálu.

Vývoj rychlostí od 10Mb/s po současné 100Gb/s a budoucí 1Tb/s.
Dříve koaxiální vedení, dnes metalicky UTP/FTP kabely, optické spoje nebo bezdrátově.
Synonymem rozhraní je dnes RJ-45 konektor a využití 8 vodičů v kabelu.
Pro rozlišení se uživá značení 100BASE-TX, 10GBASE-LR atd.

OSI síťový model
Aplikační

Aplikační
Vysílání

Příjem
Prezentační

Prezentační
data vyšší vrstvy

data vyšší vrstvy

Transportní

TCP hlavička data vyšší vrstvy

TCP hlavička data vyšší vrstvy

Síťová vrstva

IP hlavička

Relační

Spojová vrstva
Fyzická vrstva

IP hlavička

TCP + data vyšší vrstvy

MAC hlavička IP+ TCP+ data vyšší vrstvy

010111100010011101110

FCS

Relační
Transportní

TCP + data vyšší vrstvy

MAC hlavička IP+ TCP+ data vyšší vrstvy

010111100010011101110

Síťová vrstva
FCS

Spojová vrstva

Fyzická vrstva

OSI síťový model
Na počátku vznikne požadavek některého procesu
v aplikační vrstvě.
Příslušný podsystém požádá o vytvoření spojení
prezentační vrstvu. V rámci aplikační vrstvy je
komunikace s protějším systémem řízena
aplikačním protokolem. Podsystémy v prezentační
vrstvě se dorozumívají prezentačním protokolem.
Takto se postupuje stále níže až k fyzické vrstvě,
kde se použije pro spojení přenosové prostředí.
Současně se při přechodu z vyšší vrstvy k nižší
přidávají k uživatelským (aplikačním) datům záhlaví
jednotlivých vrstev.
Tak dochází k postupnému zapouzdřování původní
informace. U příjemce se postupně zpracovávají
řídící informace jednotlivých vrstev a vykonávají
jejich funkce.

OSI síťový model
L1 Fyzická vrstva
• vedení, kabely, radio spoje
• instalační prostředí, budovy, rozvaděče
• PoE napájení
• bezpečnost
L2 Spojová vrstva
• switche (převážně nespravovatelné)
• rámce, MAC adresy, VLAN sítě

L3 Síťová vrstva
• IP adresy (IPv4/IPv6)
• switche (výhradně spravovatelné)
• routery
• pakety

L4 Transportní vrstva
• protokoly TCP, UDP
L5 Relační vrstva
• spojení v rámci relací
• protokoly NetBIOS, RPC, SSL
L6 Prezentační vrstva
• zprostředkovává data pro L7
• SAMBA
L7 Aplikační vrstva
• uživatelský software

L1 Fyzická vrstva
Fyzické médium pro přenos a zpracování signálů, jde o metalické kabely, optické
kabely, vzduch. Rozlišujeme dle média, rozhraní, druhu přenášených signálů a
datové kapacity.
• Metalická vedení:
– symetrizace (koax, dvoulinka)
– impedance, materiály (měď, hliník)

• Optické spoje:
– dle druhu přenášených signálů
– dle datové kapacity

• Prostorové spoje:
– frekvenční pásmo
– modulace a šířka pásma
– víceanténní systémy MIMO

L2 Spojová vrstva
Uspořádává data z fyzické vrstvy do logických celků známých jako rámce (frames).

Oktet = 8bitů = 1 Bajt

Rámec charakterizují: hlavička pro synchronizaci, MAC adresy, data a CRC.
Součástí rámce může být VLAN značka:

VLAN (L2)
Virtuální LAN slouží k logickému rozdělení sítě nezávisle na fyzickém uspořádání.
Můžeme segmentovat na menší sítě uvnitř fyzické struktury původní sítě.
Dělení sítě už na úrovni 2. vrstvy ISO/OSI, v porovnání s podsítěmi na 3. vrstvě.
Výhody VLAN:
•

snížení broadcastů - hlavní výhodou VLAN je vytvoření více, ale menších, broadcastových domén

•

zjednodušená správa - k přesunu zařízení do jiné sítě stačí překonfigurovat zařazení do VLANy

•

zvýšení zabezpečení - oddělení komunikace do speciální VLANy, kam není jiný přístup

•

oddělení speciálního provozu - například VoIP telefonie, komunikace mezi AP v centrálně řízeném
prostředí, management

•

snížení HW - nesnižuje potřebný počet portů ale tím, že mohou být různé podsítě na stejném

přepínači, jej můžeme lépe využít.

VLAN (L2)
a)
b)
c)
d)

portové (fyzické) VLAN
portové VLAN se společným provozem
ostrovní VLAN
protokolové

 do LAN sítě nepatří router s NAT!

Přepínač – switch (L2)
• základní stavební prvek Ethernet sítí
• fyzicky zpracovává signály na rozhraní L1
• dekódovaná data na druhé vrstvě L2 třídí dle MAC

• dnešní spravovatelné modely analyzují provoz i na vyšších vrstvách (L3, L4)
• přidané funkce jako PoE, I/O, SSH přístup, LCD displej, ONVIF software

Přepínač – switch (L2)
Dle ovládání
• spravovatelné – další dělení dle výbavy (L2/L3)
• nespravovatelné
Dle oblasti nasazení (aplikace)
• SoHo (small office - home office)
• SMB (small business)
• Ent/ISP (enterprices / service providers)
• IoT (internet of things)

Dle provedení
• desktop
• rackmount
• průmyslové
• automotive
Dle rozhraní
• RJ-45
• SFP / SFP+
• PoE

Vlastnosti a funkce přepínačů
Funkce správy o kterých byste měli vědět
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L2 versus L3
VLAN IEEE 802.1Q
Spanning tree (STP/RSTP/MTSP)
SNMP správa s šifrováním SSH/SSL
QoS řízení provozu včetně shapingu
filtrace na úrovni MAC/IP/TCP/UDP
RADIUS a TACACS autentizace připojených stanic
IGMP multicast
podpora IPv6 (L3 adresace)
DHCP snooping
měření kabeláže účastnických přípojek

Vrstva 7
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Vrstva 4
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Síťová vrstva

Vrstva 2

Spojová vrstva

Vrstva 1

Fyzická Vrstva

Vlastnosti a funkce přepínačů
Populární vlastnosti přepínačů
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vývojem škála fyzických portů (10Gbit, SFP+, PoE)
Stack – stoh sběrnicí nebo IP
PoE napájení na delší vzdálenosti
centralizovaná správa UNI-NMS (Universal Network Management System)
dotykový LCD displej
ONVIF monitoring
průmyslové a automotive provedení (certifikace EN50155, homologace E)
fanless provedení bez ventilátorů nejen SoHo a DIN modelů
redundantní zdvojené napájení i neprůmyslové modely

Výhodné funkce přepínačů na L2
Stack – stoh: sjednocení správy přepínačů pod jedno uživatelské rozhraní a jejich
možná redundance:
• IP stack – pro účely správy
• sběrnice – pro účely správy a redundance

Spanning Tree protocol (STP) a jeho varianty (MTP/RSTP):
• L2 protokol pro eliminaci smyček s možným hledáním alternativní cesty v rámci
infrastruktury LAN v krátkém čase
• využití v oblastech průmyslu
• ISP pro záložní připojení
• analogické pro CCTV perimetry

Ethernet konvertory a extendery
•
•
•
•
•
•
•
•

optika – ethernet (1~10Gb/s)
RS-232 / RS-485
VDSL2
Coaxial
EHDMIC11U-TR
PoE extender
Extender, HDMI, přenos po LAN, vysílač a přijímač
IP/UDP, 1080p, přenos USB, funkce KVM
video over Fiber
4600,-Kč
MODBUS a IoT brány
GSM/LTE
5100,-Kč

EHDMIC11IRB4k-TR
HDMI po LAN, vysílač a přijímač, UDP/Multicast, 4k/2k/1080p,
s IR přenosem ovládání, cena za pár

7450,-Kč

IXT-705AT
Konvertor, 10GBase-T, SFP+ 10GBase-SR/LR, AC/DC, IP30

NIC síťové karty
•
•
•
•
•

nabízíme pro rychlosti až 40Gb/s za velmi zajímavé ceny
podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
podpora zpracování provozu na více procesorech- RSS (Receive-Side Scaling)
hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu
podpora přenosu 9KB a 16KB „Jumbo Frame“

•

podporovaná prostředí OS: Windows, Linux, VMWare, XigmaNAS, PFsense ...

Planet ENW-9801
PCI-E x4, 10Gbps, SFP+, RSS

Planet ENW-9803
PCI-E x4, 10GBase-T, 5/2,5/1Gb
RJ-45, IEEE802.3an, RSS

3835,-Kč

3835,-Kč

18800,-Kč
XtendLan XL-ENW-9912
PCI-E x8, 40Gbps, 2x QSFP+, Intel XL710

L3 Síťová vrstva
Řeší směrování v síti a síťové adresování. Poskytuje spojení mezi systémy, které
spolu přímo nesousedí. Obsahuje funkce, které umožňují překlenout rozdílné
vlastnosti technologií v přenosových sítích.
Jednotkou informace je paket zpravidla opatřený IP adresou.

Síťová vrstva poskytuje funkce k zajištění přenosu dat různé délky od zdroje k
příjemci skrze jednu případně několik vzájemně propojených sítí při zachování
kvality služby, kterou požaduje přenosová vrstva. Síťová vrstva poskytuje směrovací

funkce a také reportuje o problémech při doručování dat. Veškeré směrovače
pracují na této vrstvě a posílají data do jiných sítí. Zde se již pracuje s hierarchickou
strukturou adres. Nejznámější protokol pracující na 3. vrstvě je Internetový protokol.

L3 Síťová vrstva
Typická zařízení síťové vrstvy jsou L3 přepínače a routery.
Od nich se nejen pro CCTV aplikace očekává možnost spojení sítí jak do internetu

pomocí NAT tak i v rámci pospojovaných LAN v oblasti poskytování služeb v budovách,
kancelářích nebo domácnostem.
Schopnost konfigurace vyžaduje znalosti v oblasti adresace sítí protokolem IPv4 a

nástupnickým IPv6.

L3 Síťová vrstva
Tři(čtyři) možné adresní rozsahy pro lokální sítě (dle nařízení RFC1918 a RFC4193):
• 10.0.0.0/8 = 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
• 172.16.0.0/12 = 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
• 192.168.0.0/16 = 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
• fc00::/7 pro IPv6
Maska sítě v součtu s IP adresou definují síťovou adresu.
 Segmentace – dělení lokálních sítí na podsítě, podsítě lze snadno spojit routovacím
pravidlem na jejich fyzickém rozhraní jak v routeru tak v L3 přepínači ;-)

 Syndrom obecné „B“ masky pro větší sítě nebo pro potřebu většího počtu adres!
 Kalkulátory IP adresních rozsahů.

VPN IPsec (L3)
Virtuální privátní sítě jako (jediný) prostředek jejich bezpečného spojení a přístupu.

pobočka
Brno

datový hosting

centrála
Praha

INTERNET

skladové
prostory
externí pracovník

IPsec

VPN (PTMP)
Tunelové a šifrované spojení pro přístup klientů do sítě LAN.





PPTP
OpenVPN
L2TP
SSTP

domácnost /
firma

INTERNET

VPN
Dnes podporováno všemi mobilními systémy.

Peer to peer spojení (P2P)
P2P server

INTERNET

•
•
•
•
•

často nejde o VPN, tj. šifrované spojení
jedna z forem Pollingového spojení
vázané na službu poskytovatele
vyžaduje registraci zařízení (seriové číslo) i uživatele (login)
životnost služby?

domácnost
firma

VPN routery
•
•
•
•

řešení routeru s firewallem a VPN
SoHo hardware RB750Gr3 nebo RB760iGS
SMB hardware CCR1009-7G-1C-1S+PC
Ent hardware řada RB4011

školení

VPN routery
•
•
•

název/řada

kód

řešení routeru s firewallem a VPN
lite
SoHohEXhardware
RB750Gr3 RB750r2
nebo RB760iGS
hEX PoE lite
RB750UPr2
SMB
hardware CCR1009-7G-1C-1S+PC

cena (Kč)

routing
(Mbps)

počet
rozhraní

cena za Mbps
(Kč)

814

111,5

5

1,46

1158

102,8

5

2,25

hEX PoE

RB960PGS

1504

267,1

6

0,94

hEX

RB750Gr3

1143

529,9

5

0,43

hEX S

RB760iGS

1275

529,9

6

0,40

hAP mini

RB931-2nD

382

197,9

5

0,39

hAP lite

RB941-2nD-TC

423

113,2

4

0,93

hAP

RB951Ui-2nD

851

102,8

5

1,66

hAP ac lite

RB952Ui-5ac2nD

944

102,8

7

1,31

hAP ac

RB962UiGS-5HacT2HnT

2454

203,7

8

1,51

hAP ac2

RBD52G-5HacD2HnD-TC

1308

761,9

7

0,25

RB4011

RB4011iGS+RM

3682

2607,3

11

0,13

Cloud Core Router

CCR1009-7G-1C-PC

7921

7465,5

9

0,12

L3 switch-router
11500,-Kč

•
•

L3 přepínač jako nejrychlejší router (ve své cenové kategorii)
neplést s NAT nebo firewallem!

Planet SGS-6341-24T4X
-

24x 1Gb, 4x 10Gb SFP+
provozní propustnost až 50Gb/s
L3 tabulka 1000 pravidel
protokoly RIP, OSPF, BGP, PBR
podpora IPv6

WGS-5225-8T2SV
-

8x 1Gb, 2x 1Gb SFP
provozní propustnost až 7Gb/s
L3 tabulka 32 pravidel
+ 8VLAN rozhraní
podpora IPv6
7200,-Kč

Brány pro SMB / CCTV aplikace
VR-100 / IVR-100
Porty: 3x RJ-45 Gbit LAN, 1x RJ-45 Gbit LAN/WAN, 1x RJ-45 Gbit WAN
• Dual core MIPS CPU s hardware akcelerací TP a AES provozu
• Firewall < 900Mb/s
Klíčové vlastnosti:
• SSL VPN a hybridní VPN (IPSec/ GRE/ PPTP/ L2TP), 60 tunelů < 60Mb/s
• Dual WAN Failover a vyrovnání zatížení
• SPI (Stateful Packet Inspection) firewall a filtrování obsahu
• QoS řízení rychlosti
• dynamický routing RIP a OSPF
• blokování DoS a DDoS útoků, přesměrování portů
• IPv6, SNMP, PLANET DDNS a HTTPS
• zjednodušená správa zabezpečení, statistika a zobrazení provozu

4100,-Kč

Brány pro SMB / CCTV aplikace

Brány pro SMB / CCTV aplikace
série VR-300






funkční výbava analogická s VR-100
včetně PoE injektorů IEEE 802.3at <120W
PoE ovládací funkce (PING alive check, scheduler, priorita, měření)
SFP port
WiFi IEEE 802.11g/n/ac

průmyslová série IVR-100/300
 průmyslové provedení (napájení 12~56V DC, teploty -45~75°C)
 stejný sled verzí jako série VR-100/300
 verze s dual SIM-slot LTE
model

VR-100

VR-300

VR-300P

VR-300F

VR-300W

průmyslová verze

IVR-100

IVR-300

IVR-300P

IVR-300F

IVR-300W IVR-300WG

POE

SFP

WiFi+LTE

LTE+GPS

extra
HA

-

+

+

+

+

+

AP controler

-

+

+

+

+

+

Brány pro SMB / CCTV aplikace
CS-950
•
•
•
•
•
•
•

Unified Threat Management System
4x 1000Base-T, podpora IPv4/IPv6
až 500 VPN tunelů IPSec, 200 tunelů PPTP / L2TP, až 50 tunelů SSL
anti-spam pro maily
Load-balancing, High Availability
AP-WiFi kontrolér pro až 50 jednotek
Co-defenzivní systém sdružuje funkci IDS+IPS a firewallu ve spolupráci s L2 přepínačem

16500,-Kč

IP v CCTV
WAN

⁺
⁺
⁺
⁺
⁺
⁺
⁺

Ethernet jako prostředek infrastruktury
výhradně paketový IP přenos
možnost sdíleného fyzického média
napájení PoE
s neomezeným dosahem (LAN, MAN, WAN, internet)
technologie pro přenos velkých rozlišení (UHD 4K… )
softwarově přímo ovladatelné

⁻
⁻
⁻
⁻

nutné zpracování dat
dostupné odkudkoliv (?)
vázané na software (firmware)
více sofistikovaná instalace (nastavení)

MAN

LAN

IP v CCTV
Infrastruktura jako prostředek pro přenos paketů s obrazovými daty:
•
•
•
•

lze využít již existujících sítí
proti koaxiálním (přísně hvězdicovým CCTV) lze pospojovat dle ethernet pravidel
lze volit mezi různými přenosovými médii i cestami
přímé napojení do internetu (věcí IoT)

Provozní vlastnosti IP kamer
•
•
•
•
•
•

IP adresa
login
firmware
napájení (PoE)
kapacita spojení / datový tok
rozlišení obrazu

Provozní vlastnosti IP kamer
•
•
•

výpočet datové (~diskové) kapacity
bitová rychlost přenášených dat x časový úsek / v přepočtu řádů (mega, giga)
a jednotek bitů nebo Bajtů

Provozní vlastnosti IP kamer
•
•
•

datová náročnost přenosu obrazu dnešní kamer o rozlišení 2~12Mpix <10Mb/s
ve spojení s NVR rekordéry 100 ~200Mb/s, u větších systémů <1Gb/s
při přístupu z internetu důraz na UPLOAD, vyhovují symetrické linky
o

•

xDSL nebo mobilní připojení nevhodné pro větší systémy

dohledová centra vyšší nároky na datové spojení, (polingové nahrávání)

Provozní vlastnosti IP kamer
•

Dahua Toolbox a další utility

Power over Ethernet
 napájení koncových a síťových zařízení UTP/FTP kabelem paralelně s ethernetem
pomocí technologie definované standardy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
 nebo proprietární napájení (v oblasti CCTV)
Důvody zavádění PoE

1) úspora materiálu
2) efektivní instalace, zapojuje se jeden konektor místo dvou (data+napájení)
3) možné zálohované napájení centrálního zdroje
4) možný dálkový restart a ovládání napájení správcem
5) bezpečné napětí
6) aplikovatelné i nad 1000Base-T
7) vyšší spolehlivost (doložitelné statisticky)

Ultra PoE
Napájecí výkony:
• IEEE 802.3af = 15W
• IEEE 802.3at = 30W (PoE+)
• Ultra PoE = IEEE 802.3at ale s vyšším dovoleným výkonem do 60W
–

•
•

Ultra PoE někdy nazýváno 802.3at+ (neplést s PoE+)

Standard IEEE 802.3bt pro napájení až ~100W
pozor na proprietární názvy

PoE injektory

Planet POE-164: 690,-Kč

Planet POE-2400G: 10000,-Kč

PoE přepínače

19700,-Kč
GS-4210-48P4S
Switch, 48x 1000Base-T, 4x SFP, Web/SNMPv3, ext.mód 10Mb/s, IEEE 802.3at-440W

PoE přepínače pro CCTV
FSD/GSD-604HP – 6x 100/1000Base-T + 2x 1000Base-T
FGSD-1011HP – 8x 100Base-TX + 1x SFP/TP
FSD/GSD-1008HP – 8x 100/1000Base-T + 2x 1000Base-T
IFGS-1022HPT – 8x 1000Base-T + 2x SFP, průmyslová verze
FGSW-2511P – 24x 100Base-TX + 1x TP/SFP 1000Base-X
WGS-804HP – 4+4x PoE 1000Base-T
•
•
•
•

vždy bez ventilátorů
podpora Extend módu pro spojení do 250m při 10Mb/s
portové VLANy
v nabídce přes 20 modelů!!

Pokročilé funkce PoE

PING alive check – ICMP detekce

Auto reboot

Scheduler - plánovač

LCD ovládání

PoE přepínače s ONVIF
PoE přepínače s ONVIF

Planet GS-5220-24UP4X: 23100,-Kč

řada přepínačů GS-5220-xxX

•
•
•
•
•
•
•

ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
dle modelu počet portů a PoE výkon
X verze obsahuje SFP+ 10Gbase-X
R-verze s duálním napájením
všechny myslitelné síťové funkce včetně statického L3 routing
diagnostika kabeláže (TDR) a ESD ochrany na každém portu
PoE pokročilé funkce řízení a detekce (scheduler, ICMP check, tepelná ochrana)

PoE přepínače s ONVIF
PoE přepínače s ONVIF + LCD
• ONVIF modul pro přehled a správu IP kamer
• LCD dotykový displej na předním panelu
• dle modelu počet portů a PoE výkon

od 20600,-Kč

řada přepínačů GS-5220-xxXV

PoE přepínače s ONVIF nebo LCD
• Planet WGS-5225-8P2SV
Průmyslový Switch, Web+LCD, L3, ONVIF
802.3at 240W,-40~75°C, fanless
• Planet WGS-4215-16P2S
Průmyslový Switch, PoE, 16x 1000Base-T, 2x SFP
802.3at 240W, -10~60°C, fanless

Delší segmenty spojení s PoE
V oblasti CCTV s potřebou pokrytí sítěmi rozhlehlé objekty a
možnosti obejít limit Ethernet segmentu <100m:
a) extendery (násobné pospojování) x 100m
b) přímá spojení (10Mb spojení) 200~800m
c) koaxiální exthernet (EoC, LRP) ~1km
d) VDSL na telefonní lince (bez PoE) <1,5km
e) optické trasy (bez PoE) x km
f) internet ?

Delší segmenty spojení s PoE
• Extendery Planet POE-E202 / E304

~ 1600,-Kč

PoE extender, Gigabit, 1+2x / 1+4x 1000Base-T, IEEE802.3at (25/50 W), ESD+EFT

Delší segmenty spojení s PoE
Extender+switch Planet IPOE-E174
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ethernet rozhraní: 1x napájecí PoE vstup (Ultra Power 60W); 4x injektory
celková zatížitelnost injektorů 60W (2x 30W nebo 4x 12W)
instalace na DIN lištu nebo na zeď, montážní díl součástí
krytí IP30, skříň celohliníková
zařízení je odolné proti pádu, vibracím, zrychlení
integrována ochrana EFT/ESD do 6KV DC
EMI/EMS, elektromagnetická kompatibilita
pracovní teplota -40 až 75°C, vlhkost do 95%
napájení PoE IEEE 802.3at, 60W UltraPower injektorem

4180,-Kč

Delší segmenty spojení s PoE
7900,-Kč

PoE přepínač s optickým portem
•
•
•

5x RJ-45 10/100Base-TX, 1x RJ-45 / SFP 100/1000Base-X
4x PoE napájení dle IEEE 802.3at <120W
Vlastní napájení v rozsahu 12~56V DC

Delší segmenty spojení s PoE
Přímá spojení bez segmentace:
• využívá se vlastností 10Base-T převzaté z 10Base2 (thin ethernet)
• vhodné v CCTV aplikacích zvlášť ve spojení s ICMP detekcí (reakcí na PING)
• v nabídce dvě řešení:
 Planet (Extended PoE) dle IEEE, 10Mb/s do 200m
 Dahua (ePOE) částečně proprietární, 10~100Mb/s až 800m

Delší segmenty spojení s ePoE
vzdálenost
(m)

zatížitelnost (W)
porty 1/2/3
(IEEE 802.3at)

zatížitelnost (W)
port 4
(IEEE 802.3at)

100

25,5

60

200

25,5

42

300

25,5

28

500

17

17

800

10

10

3690,-Kč
PFL2106-4ET-96
ePOE Switch, 4 x RJ-45 100 Base-T
1 x RJ-45 1000 Base-T
1 x SFP 100/1000 Base-X

17000,-Kč
NVR5232-16P-4KS2E
NVR, 32xIP, 12Mpix, 320Mbps, H.265+, 2xHDD, 4K-HDMI, 1xLAN, analytiky, SPZ, POS, dewarp

Migrace IP na koax vedení

Delší segmenty spojení EoC
Dahua Ethernet over Coax (EoC)
360,-Kč

810,-Kč

Delší segmenty spojení EoC
XtendLan Ethernet over Coax (EoC / Homeplug)
395,-Kč

• XL-ECP11L-2
10Base-T halfduplex, spojení do 200m
• XL-PBW350C
Homeplug, segmenty 350Mb/s
sběrnicové zapojení až 1500m
až 128 klientů XL-PB350C v jedné fyzické doméně

4200,-Kč

1500,-Kč

1125,-Kč

Long reach ethernet (LRP)
• řešení proudloužení segmentu ethernet včetně
zvětšení dosahu napájení PoE (power over
ethernet) ze 100m až na 1km po koaxiálním vedení
• IEEE 1901 příbuzná technologie s HomePlug AV
• včetně zachování napájení IEEE 802.3at zařízení na
konci vedení
• aplikace extenderu je ideální v místě použití IP
kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na
jejich delší přípojné vzdálenosti
• technicky jde o integrované rozšíření možnosti
instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších
od centrálního switche nebo racku

Long reach PoE

3400,-Kč

~16tis,-Kč

VDSL modemy
VC-231G - RJ-11
2760,-Kč
VC-232G - over coax 3090,-Kč
VC-234G - 4x 1000Base-T 2950,-Kč
3280,-Kč
VC-213GF - SFP port
IVC-234GT - průmyslová verze 5400,-Kč
•
•
•
•
•
•
•
•

VDSL2 modemy/bridge
podpora G.INP
podpora G.Vectoringu dle ITU G.993.5
1000Base-T rozhraní Ethernet
kompaktní verze instalovatelné do šasí MC-700/1500
možný provoz na VDSL CETIN/O2 lince
~190/190Mbit <300m
20/12Mbit <1,4km

XtendLan XL-MGB-VDSL2
4700,-Kč

‐ VDSL2 modul
‐ mini GBIC (SFP) 1000Base-X
‐ VDSL2, profil 30a

VDSL modemy
VC-231GP
- verze s PoE injektorem

4500,-Kč

VDSL router
Koncentrátory DSLAM
VDR-301N
• ADSL / VDSL modem router s WiFi 802.11b/g/n
• VDSL2 do 100Mbps, duplexně
• firewall, DHCP server/klient, NAT
• správa Web / TR-069
• podpora IPv4/IPv6
• možný provoz na VDSL CETIN/O2 lince

VC-820M – VDSL switch, 8 portů
IDL-2402/4802
• ADSL+ DSLAM master CO jednotky
• 24 nebo 48 účastnických portů

1120,-Kč

14900,-Kč

Delší segmenty spojení s PoE
• Planet GTP-805A
Opto konvertor, 10/100/1000Base-T / miniGBIC SFP, PoE injektor IEEE 802.3at

1980,-Kč

Průmyslové aktivní prvky
•

robustní provedení se zvýšeným krytím, ocelová nebo hliníková skříň

•

jsou odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75cm na všechny dopadové části

•

jsou odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) 10-500-10Hz, 4g, 0,5oct/min

•

jsou odolné proti přetížení a krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

•

ESD ochrana proti elektrostatické elektřině do 6kV DC (EN 61000-4-2, EN 61340-3-1)

•

EFT proti rychlým přechodovým jevům do 6kV DC (IEC61000-4-4)

•

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

•

pracovní teplota zpravidla -10 až 60°C, rozšířená -40 až 75 °C do prostředí o vlhkosti do 95%

•

instalace na DIN lištu nebo na zeď

•

vždy bez ventilátorů (fanless)

•

redundatní napájení (zpravidla 12 až 48V DC) s ochranou proti přepólování

•

delší MTBF (střední doba mezi poruchami) při rozšířených pracovních teplotách

Průmyslové aktivní prvky
EMC Elektronická kompatibilita (EMI):
ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS):
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky
ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

Průmyslové aktivní prvky
-10°C ~ 60°C
Teplota
Přepínače

Prostředí
Krytí

-40°C ~ 75°C
IP30
IP67

Konvertory

Průmyslové
prvky

Správa /
ovládání

Bez správy
Web, SNMP
100/1000T

FX

Příslušenství

Ethernet

SFP/TP
EtherCAT

Rozhraní

VDSL
LTE
Sériové

RS-232/485
MODBUS

PoE

Průmyslové přepínače
ISW-500T - 5x 10/100Base-TX, ESD, DIN, IP30, -40~75°C
ISW-504PT - 4x 10/100M PoE + 1x 10/100, -40~+75°C, 48VDC

4595,-Kč

1730,-Kč

Průmyslové přepínače
8300,-Kč

IGS-10020MT - 8x 10/100/1000, 2x 100/1000 SFP, L3, WEB/SNMPv3, -40 +75°C, DC 12-48V
15200,-Kč

IGS-10020HPTv3 - 8x 1000Base-T PoE+ (218W), 2x SFP, IP30, -40 +75°C, WEB/SNMPv3,
VLAN, ESD+EFT, DC 12-48V, E24 homologace
E24

Průmyslové přepínače
IGS-20160HPT - 18x 1000Base-T, 16x PoE<320W, 2x SFP, L3, -40 až 75°C, WEB/SNMPv3, I/O
26100,-Kč

Metro přepínače
•
•
•
•
•
•
•

páteřní infrastruktura pro budování „první míle“ (EFM)
jednodušší (levnější) instalace a obsluha
EMI/EMS elektromagnetická kompatibilita
robustní provedení
redundantní napájení
I/O rozhraní
zabezpečená správa (SSL/SSH)

Průmyslové přepínače 10Gbe
IGS-6325-24P4X - 24x 1000Base-T, 4x 10Gbit SFP+, L3 WEB/SNMPv3, -40 až 75°C, AC+DC,
30800,-Kč
IP30, PoE 440W, fanless
IGS-6325-20S4C4X - 24x SFP 100/1000Base-X, 4x 10Gb SFP+, 4x RJ45, L3, WEB/SNMPv3, 27500,-Kč
40 až 75°C, AC+DC, IP30, fanless

Průmyslové routery
• Planet WGR-500-4P(V)
1x WAN 1Gbps, 4x LAN 1Gbps
firewall, QoS a shaper
PoE LAN porty: 802.3at do 120W
duální napájení
-10 až 60°C
 dotykový LCD displej
• Planet WGR-500
verze bez PoE a LCD

Průmyslové zdroje
Napájecí zdroje DIN

•
•
•
•
•
•
•

700 ~ 3500,-Kč

výstupní napětí 24V nebo 48/56V DC
vstupní napájení: 85-264V AC, 47-63Hz
výkon až 480W
účinnost až 90%
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950-1
pracovní teplota -20 až 70°C, vlhkost do 90%
„slim“ - úzké provedení pro úsporu místa na DIN pozici a pro možné univerzální zapojení

Praktické minimum
Základní nástroje pro fyzickou instalaci

2580,-Kč

500,-Kč

1030,-Kč

Praktické minimum
Základní pasivní prvky pro Ethernet
• konektory RJ-45
• kabeláž: UTP/FTP, kategorie, lanko/drát
• keystone
• rozvodnice „patchpanely“ do racku i na zeď
• skříně ~ racky dle formátu 10“, 19“ a velikosti
• příslušenství racků: napájení, police, ventilace

390,-Kč

od 5500,-Kč

Praktické minimum
• Symetrická vedení
– UTP/FTP (strukturovaná kabeláž dle ČSN EN 50173)
– telefonní (xDSL)

• Nesymetrická vedení
– koaxiální (označení RG „radio guide“, impedance, útlum, materiály)
Označení

Typ

Šířka pásma Příklad uplatnění

Level1

0,4 MHz

Telefonní a modemové linky

Level2

4 MHz

Starší terminály

Cat3

UTP

16 MHz

10BASE-T a 100BASE-T4 Ethernet

Cat4

UTP

20 MHz

16 Mbit/s Token Ring

Cat5

UTP

100 MHz

100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet

Cat5e

UTP / FTP

100 MHz

100BASE-TX a 1000BASE-T Ethernet

Cat6

UTP / FTP

250 MHz

1000BASE-T, 1000BASE-TX Ethernet

Cat6a

UTP / FTP

500 MHz

10GBASE-T, 1000BASE-T

Cat7

S/FTP

600 MHz

10GBASE-T, 1000BASE-T

Class F

S/FTP

600 MHz

10GBASE-T, 1000BASE-T

Class Fa

S/FTP

1000 MHz

10GBASE-T, 1000BASE-T

Praktické minimum
•

Nestíněný párový kabel (UTP) – skládá se z měděných vodičů, kde
každý z nich je izolován plastickým materiálem a dráty jsou kolem sebe otočeny
tak, aby vytvořily dvojice. V párech jsou sdruženy vždy dva dráty pro vysílání a
dva pro příjem. UTP kabeláž je nejvíce používanou a rozšířenou variantou
metalické kabeláže, je cenově nejdostupnější a nejlépe se s ní pracuje.

•

Celkově stíněný párový kabel (STP) – Jedná se o kabel UTP, který má
navíc stínění kabelu, které je provedeno opletením, pokrytí stínění je 80-90%.

•

Celkově stíněný párový kabel (FTP) – Kabel používá pro stínění kabelu fólii, čímž
dosáhne 100% stínění.

•

Kabel s individuálně stíněnými páry (ISTP) – nejdokonalejší stínění
a odrušení okolních vlivů za cenu nejhorší manipulovatelnosti. Jednotlivé páry
jsou stíněny fólií po celé délce vodičů a celý kabel je stíněn opletením.

Praktické minimum

Praktické minimum
PVC – porézní materiál, polyvinylchlorid plněný retardanty, tedy nešíří oheň,
ale v ohni černý jedovatý dým – fosgen
LSZH, LS0H – bezhalogenový materiál, při hoření slabý bílý nejedovatý kouř,
v mnoha zemích jediná možnost použití uvnitř budov!
PE – (polyethylen) neporézní bezhalogenový materiál,
ale velmi dobře hoří, proto se nepoužívá uvnitř budov a na shromaždištích
HDPE – (vysoko hustotní polyethylen) termoplast, chemicky odolný, netoxický
Další materiály pro konstrukci kabelů: teflon, polyuretan

Praktické minimum
1400,-Kč

215,-Kč

2580,-Kč

44300,-Kč

Praktické minimum

Praktické minimum
• Impedance – jedná se o změřitelný zdánlivý odpor na střídavém vedení (komplexní veličina), základní parametr
ovlivňující kvalitu přenosu a sekundárně ovlivňuje téměř všechny ostatní přenosové parametry vedení. Klasická
hodnota kabeláže 100 ohmů, někdy 120 nebo 150 ohmů.
• Útlum – ztráta energie signálu na vedení.
• NEXT – Near End Crosstalk – přeslech na blízkém konci – jedná se o množství energie přenesené z jednoho páru do
druhého, někdy označované jako rušení mezi páry.
• PS NEXT – Power Sum NEXT – sumární přeslech na blízkém konci – změříme tak, že přivedeme měřící signál na tři
páry a na čtvrtém měříme výsledný přeslech.
• FEXT – FAR END Crosstalk – přeslech na vzdáleném konci, hodnotu FEXT ovlivňuje útlum.
• PS FEXT – Power Sum FEXT – sumární přeslech na vzdáleném konci.
• ACR – Attenuation to Crosstalk Ratio – odstup přeslechu na blízkém konci - jedná se o matematický parametr, udává
odstup signálu od šumu, tedy definuje použitelnou šířku pásma pro přenos signálu na jednom páru.
• PS ACR – Power Sum ACR – sumární parametr ACR.
• ELFEXT – Equal Level Far End Crosstalk – Odstup přeslechu na vzdáleném konci – matematický parametr.
• PS ELFEXT Power Sum ELFEXT – sumární parametr ELFEXT.
• Propagation Delay – celkové zpoždění signálu linky, tedy signálu z jednoho konce na druhý. Typické zpoždění signálu
u Cat5 se pohybuje kolem 5.ns na 1.m.
• Return Loss – zpětný odraz – určuje zpětný ráz (útlum odrazu) signálu z důvodu rozdílné impedance.
• Delay Skew – rozdíl zpoždění – určuje rozdíl zpoždění signálu na nejrychlejším a nejpomalejším páru. Má na něj vliv
rozdílná délka párů, odlišnost v materiálu a působení okolního rušení.
• Alien crosstalk – měří se u 10Gb ethernetu, jedná se o přeslechy mezi páry sousedních kabelů. Pokud tedy leží
kabelové svazky ve velkém množství ve žlabech, při 10GE se vzájemně ovlivňují.

Praktické minimum

Aplikace optických prvků

Optické sítě

•

přednosti (i úskalí) optických sítí, základní principy

•

jak navrhnout optickou trasu

•

představení prvků pro realizaci

Optické sítě
Podstatou optického přenosu můžeme nalézt i v anglickém názvu fiberoptic cable, tedy

přeměna elektrického signálu na optické impulzy, které se pak šíří průsvitným vláknem.
Vlákna jsou velmi tenká (tenčí než lidský vlas) a jsou uložena v ochraně, který je chrání
před cizími vlivy.

Data jsou převáděna pomocí laseru, nebo LED diody do podoby světelných signálů.
Ty jsou přes optický kabel dovedeny k citlivému fotodetektoru, který zase optické impulsy

převede na elektrické.

Optické sítě
Hlavní přednosti:

•

vysoká přenosová kapacita ~rychlost (dnes běžné 100Gb/s)

•

lze propojovat velmi vzdálená místa (řádově desítky km)

•

absolutní odolnost proti elektromagnetickému rušení – umožňuje instalaci LAN sítí do
silně zarušených míst, jako jsou výrobní haly, místa s nebezpečím výbuchu apod; zároveň
optické kabely nejsou náchylné na blesk a podobné jevy

•

bezpečnost přenášených dat – optické kabely lze jen obtížně odposlouchávat

•

galvanické oddělení

Nevýhody:
•

cena ? (relativní, materiál versus fyzická práce)

•

instalační náročnost (terminace, pospojování)

Optické sítě
Body základního návrhu optické sítě
•

topologie (bod-bod, síťová, hybridní ~ vertikální spoje)

•

prostředí (kancelářské, venkovní, převěsy)

•

zakončení (optické rozvaděče, spojky)

•

kapacita (rychlost, sdružený provoz)

Prvky spojení
•

konektory (pigtail, patch kabely)

•

kabely (dle prostředí a počtu vláken)

•

pasivní optické prvky (sdružovače, cirkulátory, rozbarvovače)

•

síťové a koncové aktivní prvky (moduly, přepínače, konvertory, NIC)

Optické sítě
Druhy optických vláken v kabelech

Optické sítě
Značení obvykle trojčíslím: průměr jádra – průměr odrazné vrstvy – průměr ochrany.

Konstrukce sekundární ochrany podobná jako UTP/STP kabely doplněná o tahové prvky.

Optické sítě

Nejvýhodnější switche s optikou

Optické sítě
XL-MGB-LX: 337,-Kč / 1Gb SM
XL-MTB-SR: 570,-Kč / 10Gb MM
XL-MTB-LR: 1180,-Kč / 10Gb SM

PLANET GSD-603F

Switch, 5x 1000Base-T(RJ-45) + 1x SFP, kov, EuP

1480,-Kč
970,-Kč

PFS3106-4T
Switch, 4x 100Base-TX+ 1x SFP/TP 1000Base-X
DIN, IP30, -40~70°C

DDM moduly
Sledované parametry:
• typ modulu
• rychlost spojení
• vlnová délka
• délka trasy
• teplota modulu
• napětí+proud modulu
• TX/RX výkon modulu

Optické sítě
Výhodné PoE switche s optikou

FGSD-1011HP
8x 10/100 PoE, 1x TP + 1x SFP 1000Base-X
extend mód 10Mb, ESD, 802.3at 120W

2840,-Kč

3840,-Kč

FGSD-1022VHP
8-Port 100TX, 802.3at PoE + 2-Port Gigabit TP/SFP
extend mód 10Mb
s LCD PoE monitorováním (120W)

Optické sítě
Planet GSD-1002M

2544,-Kč

Switch, 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000 SFP porty, plný management IPv6, PoE-in napájení

Nejvýhodnější 10Gb switche

Planet SGS-6341-24T4X

Optické sítě
11550,-Kč

 Administrovatelný L2/L3 přepínač 24x 1000Base-T, 4x 10GBase SFP+.
 RIP/OSPF, VLAN 802.1Q 255 sítí, Q-in-Q, QoS, Shaper, IGMP v1/v2/v3.

 Security funkce, IP/MAC ACL, DHCP snooping, 802.1x RADIUS.
 Správa Web/SNMP v3, IP stohování až 24 jednotek SGS-634x. Podpora IPv6.
Planet SGS-6341-24T4X

12300,-Kč

 4x SFP+ 10Gb/s, 1Gb/s 48x 1000Base-T
 Správa Web/SNMPv2/Telnet.

Optické sítě
Nezbytné vybavení pro „svařování“ – sestava XL-FS53F+XL-FC12:

68000,-Kč

Optické sítě
Nezbytné pro měření… od měřáků útlumu po OTDR:

2000,-Kč

29000,-Kč

120000,-Kč

Optické sítě
XL-DM327G - vše v jednom!

Volitelné moduly: 1200 ~ 6000,-Kč
• xDSL ADSL2+ modul
• VDSL2 modul
• 1D skener čárových kódů
• Optický měřič výkonu
• VFL
• Trasovač kabelů
• IPTV tester
• Tester analogové telefonní linky

18500,-Kč

PON
•
•
•

síť která se obejde bez aktivních prvků na přenosové trase
aktivní pouze prvky na výchozích a koncových bodech
Point-to-Multipoint

Terminologie:

•
•

OLT = centrální jednotka (CO, Master)
ONU = koncové jednotky (CPE, Slave)

Planet EPL-2220: 26000,-Kč

Planet EPN-110 : 870,-Kč

PON

Optické sítě
Školení na plánování a instalaci optických tras

• Detailní rozbor typů vláken, konektorů, zakončení, uložení

• Aktivní prvky switche, konertory, SFP moduly
• Praktická část kde si každý vyzkouší očištění kabelu, svaření a měření

obchod@asm.cz

Bezdrátové sítě „WiFi“

•

bezdrátové sítě WiFi, základní popis a vývoj technologie, rozdělení dle standardů IEEE

•

aplikace v rámci CCTV systémů

•

spojení vzduchem LTE/GSM ve srovnání s WiFi

WiFi
V informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou
komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi
vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance.
Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro
budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů. Název původně neměl
znamenat nic, ale časem se z něj stala slovní hříčka wireless fidelity (bezdrátová
věrnost) analogicky k Hi-Fi (high fidelity – vysoká věrnost).
Wi-Fi zajišťuje komunikaci na spojové vrstvě, zbytek je záležitost vyšších protokolů.
Typicky se proto přenášejí zapouzdřené ethernet rámce. Pro bezdrátovou komunikaci
na sdíleném médiu (šíření elektromagnetického pole prostorem) je používán protokol
CSMA/CA (ethernet používá na vodičích CSMA/CD).

WiFi
Uživatelské rozdělení podle aplikace:
•
•
•
•
•

dle provedení – interní, externí(průmysl), adaptér
anténa – interní, externí (odnímatelná/neodnímatelná)
dle použitých standardů IEEE
dle napájení – externí, interní, PoE
dle použití – síťové, hotspot, integrované(telefony)

WiFi
•

Ad-hoc sítě
Navzájem se spojují dva klienti, kteří jsou v rovnocenné pozici (peer-to-peer).
Vzájemná identifikace probíhá pomocí SSID. Obě strany musí být v přímém
rádiovém dosahu, což je typické pro malou síť nebo příležitostné spojení, kdy jsou
počítače ve vzdálenosti několika metrů.

•

Infrastrukturní sítě
Obsahuje jeden nebo více přístupových bodů (AP – Access Point), které vysílají své
SSID. Klient si podle názvů sítí vybere, ke které se připojí. Několik přístupových
bodů může mít stejný SSID identifikátor a je plně záležitostí klienta, ke kterému se
připojí. Může se například přepojovat v závislosti na síle signálu a umožňovat tak
klientovi volný pohyb ve větší síti (tzv. roaming).

WiFi a zabezpečení
•

•

•

•

•

•
•

Zablokování vysílání SSID
Nejjednodušší zabezpečení bezdrátové sítě pomocí jejího zdánlivého skrytí. Klienti síť nezobrazí v seznamu
dostupných bezdrátových sítí, protože nepřijímají broadcasty se SSID.
Kontrola MAC adres
Přípojný bod bezdrátové sítě má k dispozici seznam MAC adres klientů, kterým je dovoleno se připojit (tzv. whitelist).
Zrovna tak je možné nastavit blokování určitých MAC adres (blacklist). Útočník se může vydávat za stanici, která je již
do bezdrátové sítě připojena pomocí nastavení stejné MAC adresy (pokud je na AP tato funkce aktivní).
802.1X
Přístupový bod vyžaduje autentizaci pomocí protokolu IEEE 802.1X. Pro ověření je používán na straně klienta
program, kterému přístupový bod zprostředkuje komunikaci s třetí stranou, která ověření provede RADIUS server.
WEP
Šifrování komunikace pomocí statických WEP klíčů (Wired Equivalent Privacy) symetrické šifry (RC4), které jsou
ručně nastaveny na obou stranách bezdrátového spojení.
WPA
Kvůli zpětné kompatibilitě využívá WPA (Wi-Fi Protected Access) WEP klíče, které jsou ale dynamicky bezpečným
způsobem měněny. Autentizace přístupu do WPA sítě je prováděno pomocí PSK (Pre-Shared Key – obě strany
používají stejnou dostatečně dlouhou heslovou frázi) nebo RADIUS server.
WPA2… WPA3
Přináší kvalitnější šifrování (šifra AES), která však vyžaduje větší výpočetní výkon.
End-to-End
S využitím SSL, SSH, PGP, VPN (IPsec, PPTP, apod).

WiFi - standardy
Standard

Rok vydání

Pásmo

Maximální

Fyzická

[GHz]

rychlost

vrstva

[Mbit/s]
IEEE 802.11

1997

2,4

2

DSSS a 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 nebo 5

600

MIMO OFDM

IEEE 802.11y

2008

3,7

54

IEEE 802.11ac

2013

5

1000

IEEE 802.11ad

2014

2,4 , 5 a 60

7000

MU-MIMO OFDM

WiFi – 802.11ac
• reálně vyšší přenosové rychlosti
• prostředek pro streamování HDTV a 4K TV
• možná (ne nutná) kombinace radiových pásem 2,4+5GHz
• vyšší odolnost vůči vzájemnému rušení (modulace + rozprostřené spektrum)
• možný současný provoz více klientů najednou (Mu-MIMO)

WiFi – 802.11ac
Specifikace byla definována pro možný maximální provoz několika připojených stanic
teoretickou rychlostí přes 1Gb/s, spojení jedním kanálem až 500Mb/s.
Reálná rychlost přenosu blížící se více teoretickému maximu je dosahována využitím:
• přenosových technik 802.11n
• větší šířkou pásma až 160MHz (běžně 80MHz)
• až 8 MIMO kanály a využitím MU-MIMO (multiuser)
• modulací s vysokou datovou hustotou QAM-256
• další úpravou podvrstvy MAC (L1/L2-OSI)

Teoreticky je zajištěna koexistence komunikace různých kanálových šířek
(20/40/80MHz) a se zařízeními 802.11a/n díky implementaci identifikátoru VHT(Very
High Throughput) v hlavičce rámce PPDU (protocol data unit).
Možnou standardizovanou aplikací technologie „Beamforming“ lze změnou fáze a
amplitudy směrovat vyzařovací diagram systému MIMO antén požadovaným směrem k
připojeným klientům.

WiFi – 802.11ac
Beamforming – ve spojení se složitou zpětnou vazbou připojených klientů je signál
optimalizovaný pro šíření několika anténami směrem ke konkrétnímu klientovi.
Využívá se fyzikální a geometrická znalost parametrů použitých antén.

- nevyužitá energie
- možné zdroje rušení
optimalizace MIMO
řízená DSP čipem (802.11n)

optimalizace MIMO
řízená DSP+RF čipem
(802.11ac)

Zdroj TomsHardware

WiFi – 802.11ac

WiFi
WDAP-702AC – nejvýkonější model se 4x CPU, <120 klientů
WBS-502AC – s parabolickou anténou 19dBi
WAP-252 / 552 – venkovní jednotky -40~70°C

5000,-Kč

1300,-Kč

5000,-Kč

~3000,-Kč

WNAP-W2200UE - AP, router, repeater 802.11b/g/n, 300Mbps, PoE, USB nabíječka

WiFi
PBE-M2-400 – s parabolickou anténou 18dBi MIMO
NSM2 - Access point, klient, anténa 11dBi, outdoor, MIMO

UCK-G2-PLUS - Cloudový kontroler, Centrální správa UniFi SDN, UniFi Protect

WiFi
RBDiscG-5acD – Routerboard, outdoor klient, anténa 21dBi, 5GHz, 12°, 802.11a/n/ac, L3
RBLHGG-5acD - Routerboard, outdoor klient, anténa 24,5dBi, 7°, 5GHz, 802.11a/n/ac, L3
RBwAPR-2nD&R11e-LTE - Access point, Wi-Fi 2,4GHz, 2/3/4G (LTE) modem, 4,5dBi, L4

WiFi
Dilema bezdrátové komunikace ve znění: „nechci tady žádné kabely!“

• Pojďme to pospojovat bezdrátově?
nebo radši pragmaticky s ohledem na technologické parametry
• Bezpečná infrastruktura?
šifrovaná komunikace ve sdíleném prostředí
• A co mobilní připojení (LTE), to je přeci téměř všude?
to je asi jeho jediná výhoda, uvidíme jak s 5G…
• Nezáleží na ceně?
dnes ne, zítřek plný překvapení

Brány s LTE a GPS pro mobilní aplikace
ICG-2420(G)-LTE
VCG-1500WG-LTE
•
•
•
•
•
•
•
•

12000,-Kč

LTE brány
Sériová a DI/O rozhraní
G-model s GPS přijímačem
Web a SNMPv3 správa
dualstack IPv4/IPv6
router s firewallem včetně VPN
testované průmyslové provedení
šifrování SSHv2 – zřejmě nezbytné dnes i zítra…

12500,-Kč

Brány s LTE a GPS pro mobilní aplikace
ICG-2420-LTE
 typická aplikace v dopravě

Projektová činnost

Projektová činnost

• základní návrh, obecný postup realizace a předání do uživatelského stavu
• projektová dokumentace
• definice bezpečného uživatelského přístupu v rámci CCTV a datových sítí

Projektová činnost
Projekt jako souhrnná a plánovaná činnost realizující konkrétní zadání.
Fáze projektu:
• příprava: obhlídka, podklady pro dokumentaci, výběr komponent, kapacitní
bilance, zajištění materiálu

• instalace: fyzická práce (výškové práce), infrastruktura (kabeláž), zakončení
rozhraní, logistika, pracovní prostředí
• konfigurace: dle rozsahu (malá, velká, systémová)
• předání: spuštění, testy, prezentace a zaškolení, dodatečná konfigurace
• zpětná analýza: řešení problémů, simulace, správa systému

Projektová činnost

Legenda:

Definice

Zadání

Plánování

Analýza
a obhlídka

Realizace

Instalace

Konfigurace

Ukončení

Předání

Zaškolení

Techno

Testy a
simulace

Obchod

Podpora a
vývoj

Dokumentace

Technici a
instalace

Testy,
kompatiblita

Logistika

Projektová dokumentace
Projektová dokumentace jako dokladový prostředek:

• průvodní informace: název, identifikace, zadání, popis
• souhrnná technická zpráva: cíle, původní stav, navrhované řešení, realizační
dokumentace, výkresy
• ekonomická část: nákladové položky aktivní, pasivní, zprovoznění, údržba

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace
Předávací dokumentace jako popisný prvek realizace:

a)

revizní zpráva – analýza, specifikace zvoleného systému, shrnutí, vyúčtování

b) schéma
c)

technické specifikace použitých prvků

d) fotodokumentace
e) kabelová měření

Bez dokumentace dáváte životnost systémů plně režii obsluhy…

Projektová dokumentace
Datové rozvody

Projektová dokumentace
EZS

Projektová dokumentace
Silové rozvody

Projektová dokumentace
Osvětlení

Projektová dokumentace
Schéma topologie je základem kvalitní realizace!

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Projektová činnost

Projektová činnost

„Alfa-omega“ = respektive kvalitní návrh by měl zohlednit:
•
•
•
•
•
•
•

zadání
technologické možnosti
dodavatelské možnosti
ekonomický pohled v poměru „cena/výkon“, provozní náklady
životnost řešení (morální i technická)
možnosti rozšíření
správa a údržba systému

1) Univerzální kabelážní systémy (UKS)
2) UKS kancelářské
3) UKS průmyslové
Projektová

činnost

4) UKS domácí
5) UKS datová centra
6) UKS nemocnice
7) UKS letiště

ČSN EN 5017 3 – 1 – univerzální kabelážní systémy (strukturovaná kabeláž)
• norma poskytuje uživatelům použití univerzálního kabelážního systému nezávislého na aplikaci a
otevřený trh s kabelážními prvky tak, aby byly změny snadné a hospodárné, umožňuje norma
použití flexibilního kabelážního systému
• umožňuje návrh při počátečním plánování nebo rekonstrukci stavby stavebním odborníkům
• průmyslu a normalizačním organizacím norma poskytuje použití kabelážního systému, který
poskytuje základnu pro příští vývoj výrobků a standardizaci aplikací a současně podporuje
současné výrobky
ČSN EN 50174 – 1 – instalace kabelových rozvodů; zabezpečení kvality, specifikace
ČSN EN 50174 – 2 – instalace kabelových rozvodů; plánování, postupy instalace v budovách
ČSN EN 50174 – 3 – instalace kabelových rozvodů; projektová příprava, výstavba vně budov
EN 50167 – pro kabely se společným stíněním (rámcová specifikace)
EN 50168 – pro kabely připojení přístrojů se společným stíněním (rámcová specifikace)
EN 50169 – pro rozvodné kabely se společným stíněním (rámcová specifikace)
EN 50081 – 1 – EMC – vyzařování rušení (všeobecná norma)
EN 50082 – 1 – EMC – odolnost proti rušení (všeobecná norma)
EN 55022 – EMC – limity, metody měření vyzařovaného rušení

Projektová činnost
Hierarchická struktura univerzální kabeláže ČSN EN 50173-1:
•
•
•
•

horizontální sekce
pracovní sekce
páteřní sekce
datový/telekomunikační rozvaděč

Projektová činnost
Oddělení napájecích a datových kabelů ČSN EN 50173-2
Pro účely této normy se předpokládá, že elektromagnetické prostředí vyhovuje
řadě EN 50081 a řadě EN 50082 pro rušení po vedení a vyzařovaná rušení (napájecí
vedení). Dále se předpokládá, že kabelový rozvod informační techniky podporuje
kteroukoli stávající aplikaci pokrytou v EN 50173:1995 a EN 50173:1995/A1:2000.
• pokud je délka vodorovného kabelového rozvodu kratší než 35 m, nevyžaduje
se v případě stíněného kabelového rozvodu žádné oddělení
• pro délku přesahující 35 m se oddělení vztahuje na celou délku kromě posledních
15m připojených k výstupu
• v závislosti na skutečném elektromagnetickém prostředí může být nutné vzdálenosti
zvětšit

Projektová činnost - GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection
Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je
nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.
Předmět a cíle - Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se
zaměřením na právo ochrany osobních údajů.
Věcná působnost - Nařízení se vztahuje na automatizované zpracování osobních
údajů i na neautomatizované zpracování osobních údajů obsažených v evidenci
nebo těch, co mají být zařazeny do evidence.
Osobní údaje - Nařízení zpřesňuje a rozšiřuje okruh a definici osobních údajů, např.
DHCP adresa; osobním údajem není info o právnické osobě, anonymizovaná data…

Projektová činnost - GDPR
Závaznost – Platí v celé EU, vztahuje se i na společnosti registrované mimo EU
(nadnárodní služby např. Google, Facebook).

Z obsahu – Nařízení definuje zásady zpracování osobních údajů a práva subjektů.
Správce
Osobní údaj
Subjekt osobních údajů

ten kdo zodpovídá za zapracování a ochranu osobních údajů
je jakýkoli údaj, který sám o sobě (přímo), nebo v kombinaci s jinými údaji (nepřímo), identifikuje fyzickou
osobu (jméno, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo apod.)
fyzická osoba, která je občanem Evropské unie, nebo osoba pohybující se v prostoru Evropského
hospodářského prostoru (zákazník, dodavatel, zaměstnanec apod.)

Zpracovatel

fyzická, nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce. Správce ručí, že zpracovatel bude
dodržovat stejná pravidla pro zpracování osobních údajů jako správce (účetní firma, daňový poradce, právní
kancelář)

Příjemce

fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo instituce, které správce předává (poskytuje) osobní
údaje subjektu

Pověřenec (DPO)
Třetí země
GDPR
Implementační zákon

osoba, která dohlíží, že zpracování osobních údajů správcem je v souladu s GDPR
země mimo EHP (Evropský hospodářský prostor)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon 110/2019 Sb.

Projektová činnost - GDPR
Nařízení GDPR se týká všech subjektů a lidí, kteří nějakým způsobem zpracovávají
osobní data, od živnostníků, přes spolky, obce, firmy až po státní správu.

Zabezpečení využívá principu kladení co nejvíce překážek před proniknutím k
osobním údajům.
Vhodné vytvořit přehledovou tabulku s tím, jaké osobní údaje shromažďuji, kde
jsou uloženy, kdo k nim má mít přístup min. v těchto oblastech:
•
•
•
•
•

Zabezpečení síťových prvků (osobní počítače, IP kamery, rekordéry, routery)
Zabezpečení LAN sítě před průnikem z internetu
Přístupy (login) a správa hesel
Zabezpečení notebooků a mobilních prostředků
Ukládání osobních dat v počítačích (lokálně) a v síti (externě)
Ochrana osobních údajů se týká i vás!!

Víte, že žijeme v éře
Průmyslu 4.0 ??

Infrastruktura
IoT/CCTV v rámci Průmyslu 4.0
V přeneseném slova smyslu jde o digitalizaci již existujících systémů ve spojení s

celosystémovou automatizací. Rovněž cílené na CCTV.
Historicky jde o evoluci produkce a jejího řízení s postupným vývojem:

1. mechanizace, parní pohony
2. masová výroba, elektrizace
3. automatizace a počátky IT technologií

4. plošné řízení prostřednictvím kompaktní infrastruktury (z účastnického hlediska)

Infrastruktura
IoT/CCTV v rámci Průmyslu 4.0
Zkušenosti signalizují stav „módního“ trendu, velké projekty jako Smart Grid (autonomně
řízené sítě) nebo Smart Cities (inteligentní infrastruktura obcí) jsou spíš v plenkách a
finančně aktuálně bez solidní vidiny návratu investic v rozumné době.
Smart Homes nebo Smart Logistics již dávno existují víceméně separátně bez nálepky
Průmyslu 4.0.

Co to je Průmysl 4.0 ? – zdaleka to není a nebude kompaktní infrastruktura:
• koncové prvky (zařízení + obsluha)
• lokální infrastruktura (bez zapření to je a bude ethernet)
• globální infrastruktura (naštěstí nebo bohužel Internet)
• centrální prvky (servery, Cloud-servery)
• aplikační vrstva (zákaznický nebo modulární-unifikovaný software)

