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Schůze výboru K-NET ze dne 30.4.2006
Členové: Jelínek F., Nevosad J., Dvořák M.
Host: Jaša P., Procházka R.
Vyhodnocení úkolů:
3ks sektorových antén a anténa 5,8 GHz jsou nainstalovány na učitelské bytovce, anténa 5,8 GHz
byla zprovozněna a nyní slouží ke spojení obou našich serverů (učitelská bytovka a Kolářova chata
). Sektorové antény budou postupně připojovány podle možnosti změnit nastavení AP u
jednotlivých uživatelů ( číslo kanálu a WEP klíč )
Úkoly
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Připojení školy na síť K-NET
Úprava infrastruktury sítě
Připojení dalších členů
Připojení Pohostinství Hrdlička na síť K-NET
Členská schůze
Závěr

add1)
Add2)
Add3)
-

Na žádost školy bude toto zařízení připojeno na síť K-NET se zkušebním provozem 1
měsíc. Poté bude poplatek stanoven zřejmě jako jeden běžný uživatel, nutno odsouhlasit
na členské schůzi.
Odsouhlaseno navýšení rychlosti z 3Mb/s na 4Mb/s, realizovatelné po dohodě
s dodavatelskou firmou M-Soft.
Po zmapování vytíženosti jednotlivých serverů, možno přidání další sektorové antény na
Kolářovu chatu.
Po PÍSEMNÉM zaregistrování většího počtu zájemců(cca 10) z obce Kamenička je
možné i tuto lokalitu připojit, toto platí i pro lokalitu Kamenice ( Cihelna ).
Občanům, kteří mají žádost k připojení na síť K-NET budou v nejbližší době rozdány
antény pro vlastní montáž a po naprogramování AP bude i toto zařízení mezi tyto členy
rozděleno( cca 14 dní).

Add4)
-

S provozovatelem pohostinství dohodnuto zapůjčení PC společně se zařízením na
připojení k síti K-NET. Veškeré náklady mimo energií bude hradit občanské sdružení
s tím že tento PC s připojením na internet bude přístupný pro veřejnost ZDARMA.

-

Členská schůze upřesněna na ½ června, kde by měl být všem členům předveden obsah
webových stránky a seznámení s úpravou infrastruktury sítě.

-

další schůze výboru dohodnuta na 28.5.2006

Add5)
Add6)
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