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Schůze výboru K-NET ze dne 4.6.2006
Členové: Nevosad J., Dvořák M.
Host: Procházka R.
Vyhodnocení úkolů:
1) Připojení školy na síť K-NET – zprovozněno na zkušební provoz, oficiální provoz od
1.9.2006 (začátek školního roku)
2) Úprava infrastruktury sítě – proběhlo navýšení rychlosti na 4Mb/s
3) Připojení dalších členů – u občanů, kteří si provedli předmontáž (anténa + kabely) bylo
sprovozněno připojení na síť.
4) Připojení Pohostinství Hrdlička na síť K-NET – relizovatelné po zakoupení PC sdružením
K-NET
Úkoly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koupě servisního notebooku
Dokončení přepojení zbývajících členů na sektory na UB (učitelská bytovka)
Členská schůze
Předběžné projednání instalace sektorových antén na KCH (kolářova chata)
Omezení konektů
Zprovoznění shapingu
Doladění webu
Zprovoznění lokální IP telefonie a E-mailu
Připojování dalších členů a zaškolení dalších členů schopných k připojování nových
žadatelů
10. Sestrojení návodu k hledání závad při připojení
11. Umístění PC do pohostinství Kratochvíl

Ad 1) Koupě servisního notebooku
důvody:
- obtížné řešení problému u členů, nemožnost rychle zjistit problém
- ničení vlastních zařízení (střechy, půdy atd ... )
- poskytnutí notebooku, členovi v tísni (nefunkční jeho PC a potřeba akutní práce ) toto půjčení
max. na 1-2 dny
Ad 2) Dokončení přepojení na sektory realizovatelné postupně s ohledem na časové možnosti –
není akutní
Ad 3) Členská schůze stanovena na pondělí 3.7.2006 v pohostinství Hrdlička - potřeba zajistit
prostory, občerstvení, projektor, vytvořit prezentaci, sepsat body schůze, zavčasu informovat
členy
Ad 4) Předběžně projednáno umístění dalšího sektoru na KCH – dle časových možností
Ad 5) Omezení konektů na uživatele o hodnotě 200 ( ochrana proti stahovačům a virům)
Ad 6) Zprovoznění shapingu - dle časových možností
Ad 7) Dodělat na webu nefunkční stránky a odkaz na jednoduchý návod jak zaplatit platit měsíční
paušál.
Ad 8) Lokální IP telefonie (odstranit nutnost použití skypu), ftp, E-mail - dle časových možností
Ad 9) Z důvodu časové tísně, která se neustále prohlubuje, dochází k natahování čekací doby pro
připojení nových klientů, proto bych chtěl sdělit další možnost, jak tento problém řešit. Připojení
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si každý člen může realizovat sám, nebo s pomocí třetí osoby, která to zvládne. Pokud nám
dodáte MAC adresu vašeho AP a vaší sítové karty, jsme schopni toto nastavení provést během
jednoho dne, ale už není možné vám toto nastavení běhat doladit. V Kamenici se najde spousta
schopných, takže je stačí jen politicky přesvědčit. Ještě pro jistotu připomenu technické
podmínky připojení, je nezbytné, aby byla přímá viditelnost (vadí i hustý porost vegetace) na
jeden z přípojných bodů. Anténa musí být nasměrována na přípojný bod, jak v horizontální, tak i
vertikální pozici. (nesmí směřovat na měsíc, či někam pod zem).
Zaškolení dalších členů schopných k připojování nových žadatelů – z časového důvodu nelze
udržet rychlý servis a připojování nových členů
Dále pro zrychlení připojování se dohodla odměna ve formě odpuštění jednoho měsíčního
poplatku, za připojení 5ti nových klientů (pokud jde všechno OK práce na 2-3 hodiny, toto
ovšem vyžaduje již připevněnou anténu a nachystané husí brka pro vedení UTP kabelu od
připojovaného člena ). Odměna může být uplatněna i na jiné akce než jen připojování nových
členů (práce pro sdružení v řádů hodin), v těchto případech rozhoduje rada.
Ad 10) Sestrojení návodu k hledání závad při připojení na internet (síť) – zhotoví Dvořák Martin
Ad 11) Nákup PC do pohostinství Kratochvíl a již dříve zmiňovaného pohostinství Hrdlička
- možnost přístupu všech občanů Kamenice k internetu
- prakticky dostupné po celý den
Závěr.
Zapsal 4.6.2006 Dvořák M.
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