
Výzva k připojení do počítačové sítě Zděchov.NET
Úvod:
Ve světě a v poslední době i v České republice vznikají komunitní počítačové sítě. Tyto sítě vznikají 
především tam, kde není jiná rozumná možnost se připojit k internetu nebo tam, kde se je mnoho 
zájemců blízko sebe jako třeba v Praze. Je to také dáno dnes již nízkou cenou zařízení a zvyšujícím 
se počtem rodin vlastnících osobní počítač. 

Důvody proč se připojit: 
– především společné připojení k internetu bez omezení času a přenesených dat
– možnost komunikace mezi členy a to textově, hlasově nebo i obrazově
– výměna informací
– výměna dat (dokumenty, fotky, záznamy akcí)
– hraní síťových her
– mnoho dalších možností

Jaké možnosti nabízí internet:
– prohlížení internetových stránek a přístup k obrovskému množství informací
– elektronické komunikaci s úřady, firmami, institucemi nebo s přáteli
– přečtení novinek a událostí z České republiky a ze světa(lidovky.cz, ihned.cz, blesk.cz)
– předpověď počasí
– jízdní řády, mapy, plánování cesty
– televizní programy
– slovníky
– nákupy v internetových obchodech
– mnoho dalších možnosti

Co je potřeba k zapojení do sítě:
Připojení do sítě je především otázka financí. Připojit lze každého, avšak záleží na tom jak daleko se 
nachází od nejbližšího bodu sítě. Propojit se lze vzduchem nebo levněji kabelem. Síť je nezisková, 
tzn. členové sítě platí podíl na společném zařízení a podíl na měsíčním poplatku za internet. Své 
zařízení si každý platí sám. Internetové připojení je společné a je sdílené. Cílem je pokrýt obec 
signálem tak, aby se mohl připojit kdokoliv, a to také pomocí přenosných zařízení. Pro tyto potřeby 
je vhodná technologie WIFI, přičemž k 80% pokrytí je potřeba asi 6 vysílačů umístěných na 
viditelných místech, protože pro připojení je potřeba přímá viditelnost. Takovou síť lze postavit 
postupně v závislosti na počtu zájemců. Počáteční investice se může pro jednotlivce pohybovat od 
2000-5000 Kč dle umístění s tím, že se může postupně snižovat jak se budou napojovat další 
zájemci. Tedy více zájemců znamená nižší náklady.

Aktuální stav sítě:
V síti je nyní zapojeno 5 domácností s celkovým počtem 7 počítačů + centrální server. Každá 
domácnost se nyní podílí na společném zařízení částkou 2000 Kč a platí poplatek 170 Kč/měsíc za 
internet.

Zájemci se ozvěte na telefonní číslo 737785792 nebo na email robie@centrum.cz. Zkonzultuji s 
Vámi možnost připojení ve místě Vašeho domu.
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