Specifikace služeb sítě Internet
Služba přístupu k síti Internet (dále jen „Služba Internet“) umožňuje s m uži atel m
rok

odin denn po el

s obodn přístup k obsa u aplika ím a službám síti Internet
Maximální / Inzero aná ry lost sta o ání a odesílání dat je 100% nabízenou úro ní k ality služby a je
u edena

eníku služeb

B žn dostupná ry lost sta o ání a odesílání dat odpo ídá

denním pr m ru (tj za

odin) nejmén 70%

maximální ry losti sta o ání a odesílání dat
Minimální zaručená úro eň k ality je pro každou jednotli ou Službu Internet konkrétn stano ena
služeb a odpo ídá ry losti sta o ání a odesílání dat

denním pr m ru (tj za

eníku

odin)

Minimální ry lost sta o ání a odesílání dat m že nárazo

klesnout až na 60 % maximální ry losti sta o ání

a odesílání dat a to na eli e omezenou dobu

okamži í

jednotli

maximální o ytížení sít

dob tz

dato é špičky
Vše ny nabízené arianty služby umožňují pln
streamo ání idea sta o ání soubor

yuží at še ny b žné lastnosti sít Internet (např

yuží ání komunikační

aplika í emailo

M ření ry lostí přístupu k síti Internet probí á na transportní rst

klient a další

služeb)

(UDP)

V še u edené ry losti Služby Internet jsou dostupné prostředni t ím wifi 5Ghz a metalikou (lan) (kon o
sít ) připojené o k ysílači a při standardní
nebo
částečn

padk

pro ozní

sí o

které znikly na základ nepřed ídateln

podmínká

okolností pře odné o

stran Jakuba Vít ) Poskyto atel nem že zaručit kompatibilitu přijíma í
prodej

(tj nikoli

zařízení jin

bod

případ úpln

arakteru a nejsou na
poskyto atel či

Je doporučeno yuží at přijíma í zařízení pronajatá/zakoupená od Poskyto atele protože pouze tak

bude zaručeno maximální yužití še
či

parametr služby a poskytnuta plná te ni ká podpora V případ opra

údržby sít m že dojít k omezení poskyto ání služby Tato doba omezení se nezapočítá á do doby pro
zaručené úro n k ality V případ

počet

elké tr alé nebo elké pra ideln se opakují í od ylky máte prá o

reklamo at Službu Internet dle šeobe n

podmínek poskyto ání eřejn dostupn

služeb elektroni k

komunika í Jakubo i Vít .
Velkou od ylkou se rozumí pokles ry losti pod úro eň ry losti stano enou minimální zaručenou úro ní

k ality služby Tr alou od ylkou se rozumí tako á od ylka která yt áří sou islou deteko atelnou zm nu
konu služby přístupu k internetu delší než 60 minut časo ém úseku maximáln

odin Pra ideln se

opakují í od ylkou se rozumí tako á od ylka při které dojde alespoň ke třem deteko ateln m zm nám
konu
služby přístupu k internetu delším než 1 minuta časo ém úseku 1 odiny
Případn spor je možné řešit i mimosoudn a to u České o telekomunikační o úřadu (www tu z)
U te nologie WIFI je přenoso á kapa ita sít sdílena
monitoruje

rám i tz

poslední míle sít Jakub Vít pozorn

a na základ to o ylepšuje přenoso é kapa ity každé o tako é oto segmentu sít Přesto mo ou nastat situa e
kdy krátkodobé nár sty dato é o pro ozu dočasn sníží kapa itu sít pro její uži atele
krátkodobé

ky y mo ou zp sobo at od ylky e

jsou zp sobeny např
jin
uži atel

yuží áním audio izuální

příslušném segmentu sít Jakub Vít

sled í

služeb

daném segmentu Tyto

uži atelské o m ření dostupn

domá í síti nebo nadm rn m dato

je odpo dn

ry lostí a už
m provozem

radn za zajišt ní kapa ity e s é síti a

případná z oršení propustnosti n dato é sít z stá ají mimo kontrolu a odpo dnost Jakuba Vít .
Nedostatečná te ni ká k alita zařízení uži atele a ne
mohou

odn zp sob jeji

připojení ke kabelo ému routeru

razn negati n o li nit ry losti nam řené uživatelem.

Uži atel je po inen uží at Službu Internet pouze zp sobem kter nem že negati n o li nit pro oz sít či její
části nebo k alitu služeb poskyto an

jin m uži atel m Za zneuží ání služby lze po ažo at i nadm rné

zat žo ání kapa ity sít
Přim řené řízení dato é o pro ozu
Za účelem dodržení po inností stano en

přímo prá ními předpisy nebo uložen mi soudem či jin m

oprá n n m orgánem eřejné mo i je Jakub Vít
pro zajišt ní odposle u u o ání pro ozní

oprá n n přim řen řídit dato

a lokalizační

pro oz rozsa u nezbytném

údaj a zabloko ání přístupu ke konkrétnímu

obsahu.
Za účelem zajišt ní bezpečnosti a integrity sít a služeb poskyto an
a zamezení tz
dato

prostředni t ím této sít

DDos útok m Jakub Vít analyzuje zorky sí o é o pro ozu jeji

poro náním s určit mi

mi zor i V případ d odné o podezření na útok o rožují í bezpečnost a integritu sít či

poskyto ání služeb Jakub Vít tako

zá adn sí o

provoz eliminuje.

četn detek e

Za účelem před ázení možné o přetížení sít a zmírn ní je o následné o dopadu jsou na agrego ané úro ni
analyzo ána pro ozní data a to s yužitím statisti k

zork Tento postup umožňuje za použití pláno a í

nástroj mapo at dato é toky napříč elou sítí a následn za použití statisti k
sí o é topologie četn stano ení potřebné kapa ity linek
Tato spe ifika e služeb je účinná od 1

018

dat simulo at pláno ané zm ny

