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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou provozu přenosu dat za pomocí 

širokopásmové přístupové sítě VDSL2 mezi koncovými uţivateli. Práce se dělí na dvě části 

teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno vyuţití, vlastnosti, modulace, profily a plány  

VDSL2 technologie. Dále se zde nachází stručný popis IP DSLAMU IES 5005 a jeho zabezpečení 

přenosu dat. V praktické části je uveden návrh a vypracování laboratorního měření s veškerými 

konfiguracemi všech komponent v měřeném zapojení. Dalším bodem praktické části je vytvoření 

animací pro datové přenosy. Tyto animace slouţí jako návod na vypracování tohoto laboratorního 

měření. 
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Abstract 

This bachelor thesis  conversant problems running data transmission for help broadband 

access nets VDSL2 among end-user. Labour divide by into two parts theoretic and practical. In 

theoretic parts be described to usage, characteristics, modulation, sections and plans VDSL2 

technology. Further here find lineation  IP DSLAM IES 5005 and his security data transmission. In 

practical parts come out proposal and elaboration laboratory measurement with all configuration of all 

component in metering wiring. Other point  practical parts be formed animation for date transmission. 

These animation serve as instruction on elaboration hereof laboratory measurement. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

ADSL  Asymmetric Digital Subscriber Line 

ADSL2  Asymmetric Digital Subscriber Line 2  

ADSL2+ Asymmetric Digital Subscriber Line 2 +   

ATM  Asynchornous Transfer Mode 

CLI  Command Line Interface 

DHCP  Dynamic Host Configuration Protocol 

DMT  Discrette Multi-Tone 

DSL  Digital Subscriber Line 

DSLAM Digital Subcriber Line Access Multiplexer 

FEXT  Far End Cross Talk 

FDD  Frequency Division Duplex  

FTTC  Fiber To The Curb 

FTTCab Fiber To The Cabinet  

FTTP  Fibre To The Premises 

FTTx  Fiber To The x 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IP  Internet Protocol 

ISP  Internet Service Provider 

LAN  Local Area Network 

LED  Light-Emitting Diode 

MDF  Main Distribution Frame 

MIMO  Multiple Input, Multiple Output 

NEXT  Near End Cross Talk 

NVOD  Near Video on Demand 

OFDM  Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

QAM  Qaudrature Amplitude Modulation 

PING  Packet InterNet Groper 

POTS  Plain old telephone service 

PTM-TC Paket Transfer Mode - Transmisi Convergensi 

SMC  Spectrum Management Centre 

SNR  Signal to Noise Ratio 

TTL  Time To Live 



 

VDMT  Vectored Discrette Multi-Tone 

VDSL  Very High-Speed Digital Subcriber Line 

VDSL2  Very High-Speed Digital Subcriber Line 2 

VLAN  Virtual Local Area Network 

VoIP  Voice over Internet Protocol 

WAN  Wide Area Network 
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1 Úvod 
 

 
Bakalářská práce popisuje datové přenosy a zabezpečení mezi koncovými uţivateli za 

pomocí širokopásmové přístupové sítě VDSL2 , která pracuje na dvoudrátovém metalickém 

vedení. Technologie VDSL2  má velké přenosové rychlosti jak od koncového uţivatele 

k ústředně, tak od ústředny ke koncovému uţivateli avšak přenosové rychlosti jsou závislé na 

délce vedení, coţ znamená, ţe čím větší vzdálenost tím menší přenosová rychlost. VDSL2 má 

širokou podporu triple play sluţeb a širokou škálu profilů, které vznikly pro přizpůsobení 

vlastností sítě v určité oblasti. Profily jsou rozděleny na šířky pásem od 8.832 MHz aţ po 30 

MHz. Dále tato technologie definuje dva plány, jedná se o plán symetrický a asymetrický. Tento 

standard pracuje s modulací VDTM. Pomocí této modulace je moţnost efektivněji vyřešit 

negativní působení nevyhovující přenosové trasy a také rušící působení v okolí na prospěšný 

signál při přenosu symetrickým dvojdrátovým vedením v přístupové metalické síti.  Základ 

VDSL2 technologie je přístupový multiplexor DSLAM, na který se připojují koncový uţivatelé. 

DSLAM  vytváří digitální účastnické smyčky a na základě tohoto byla vytvořena laboratorní 

úloha s realizováním bezpečného přenosu digitálního účastnického vedení. V této laboratorní 

úloze byli pouţiti pro jednoduchost a přehlednost dva koncoví uţivatelé, kteří jsou připojeni 

přes VDSL2 modemy na účastnické porty DSLAMU. Koncový uţivatel 1 patří do VLANU 5 a 

koncový uţivatel 2 patří do VLANU 10. Konfigurace switche (přepínač), routeru (směrovač) a 

DSLAMU byly prováděný pomocí konfigurační stanice. Nastavení VDSL2 modemů se 

provádělo koncovými uţivateli přes aplikaci Telnet. Na základě těchto konfigurací byly 

vytvořeny multimediální animace, které slouţí jako návod převáţně pro studenty, aby si mohli 

danou laboratorní úlohu sami vyzkoušet a případně ještě dál rozvíjet. Finální animace se skládá 

z pěti animací. Kaţdá animace je věnována jednomu síťovému prvku v zapojení a popisuje jeho 

nastavení. Poté bylo provedeno porovnání zapojení s VDSL síťovými prvky a bez VDSL prvků 

v závislosti na velikosti přenášeného paketu a zjišťovalo se, jak se mění latence.   
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2 Teoretická část  
 

2.1 Technologie VDSL2 
 

Technologie VDSL2 byla standardizována jako ITU 993.2 17 února 2006. 

Připojení VDSL2 se realizuje pomocí metalického vedení, které bylo prvotně pouţíváno na 

POTS. Tato technologie je nejnovější a nejrychlejší ze všech dosavadních xDSL technologií 

v Tabulce 1 se můţete podívat na srovnání vybraných xDSL technologií. 

Standard ITU-T G993.2 rozšiřuje standard ITU-T G.993.1, který umoţňuje přenos asymetrické 

a symetrické celkové rychlosti přenosu dat aţ 200 Mb/s ve směru Download a Upload pomocí 

kroucené dvojlinky při šířce pásma aţ do 30 MHz.  

Dále tato technologie má rozsáhlou podporu Triple play sluţeb (hlas, video, data, HDTV apod.). 

VDSL2 nabízí kapacitu odpovídající optickým přípojkám FTTx tam, kde domácnosti a podniky 

nejsou přímo připojeny na optickou síť. Proto je VDSL2 chápáno provozovateli jako ideální 

doplněk k nasazování FTTP, kde je optika dovedena aţ do domu nebo bloku domů a teprve 

odtud se komunikace realizuje k jednotlivým koncovým uţivatelům po měděném vedení. [7]. 

VDSL2 můţe vzájemně spolupracovat s ADSL, coţ je pro provozovatele největší výhoda, 

protoţe ADSL je nejrozsáhleji instalovaným typem širokopásmových přípojek. Dalším 

přínosným aspektem VDSL2 je jeho schopnost pracovat jak v ATM sítích, tak v plně moderních 

IP sítích (typicky v kombinaci s Ethernetem). [7]. 

 

Srovnání xDSL technologií 

 

Tabulka 1: xDSL Technologie 

Název ADSL ADSL2 ADSL2+ VDSL VDSL2 

ITU Standart G.992.1  

G.922.2 

G.992.3 

G.992.4 

G.992.5 G.993.1 G.993.2 

Typ technologie asymetrická asymetrická asymetrická asymetrická 

symetrická 

asymetrická 

symetrická 

Kódování DTM DTM DTM DTM VDTM 

Pokrytí do 3,5 km(Full ) 

do 5,5 km(Lite) 

do 5,5 km do 6,5 km do 1,5 km do 3,5 km 

DOWNLOAD 8 Mb/s (Full) 

1,5 Mb/s(Lite) 

12 Mb/s 24 Mb/s 52Mb/s (as.) 

26Mb/s (sym.) 

100 Mb/s 

UPLOAD 1 Mb/s (Full) 

512 kb/s (Lite) 

1 Mb/s 1 Mb/s 6 Mb/s (as.) 

26Mb/s(sym.) 

100 Mb/s 
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2.2 Profily VDSL2 
 

VDSL2 je celosvětový standard, který byl vyvinutý, aby podporoval další generace 

pokročilých sluţeb. Pro zjednodušení konfigurace síťových zařízení, VDSL2 standard definuje 

profily na míru pro různé regionální nasazení architektury, jako jsou centrály, vzdálené 

DSLAMY  a vícebytových jednotek. Existuje osm profilů, které můţeme definovat s moţnosti 

napájení z 11,5 dBm na 20,5 dBm, šířka pásma je od 8,832 MHz aţ do 30 MHz a minimální 

rychlost přenosu dat pro kaţdý profil. Profil 30a se liší od ostatních profilů tím, ţe má 

dvojnásobnou šířku kanálu, která činí 8,625 kHz.  Jak je vidět z tabulky 2, čím větší je šířka 

pásma profilu, tím větší je maximální propust.   

 

 

Tabulka 2: Profily VDSL2 [6]. 

 

 

 

 

Profily 

Šířka 

pásma 

( MHz ) 

Počet 

nosičů 

Šířka 

kanálů 

[kHz] 

Power 

( dBm) 

Max.propustnost 

( Mbit / s ) 

8a 8.832 2048 4.3125 +17.5 50 

8b 8.832 2048 4.3125 +20.5 50 

8c 8.5 1972 4.3125 +11.5 50 

8d 8.832 2048 4.3125 +14.5 50 

12a 12 2783 4.3125 +14.5 68 

12b 12 2783 4.3125 +14.5 68 

17a 17.664 4096 4.3125 +14.5 100 

30a 30 3479 8.625 +14.5 200 
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2.3 Plány VDSL2 
 

VDSL2 definuje dva plány, které můţe vyuţívat, jedná se o symetrický plán a značí se 

Plán 997 a druhý plán je asymetrický a ten se značí Plán 998. Oba plány mají rozdělení na dvě 

spektra. První spektrum je upstream a druhé spektrum downstream. Mnoţství vyuţitých pásem 

vyplívá od velké přenosové rychlosti, délky vedení a útlumu. Na obrázku 1 můţeme vidět 

řešené varianty prokládání dopředného a zpětného směru v pásmu do 12 MHz. 

Podrobnější popis Profilů a Plánu v Příloze 2  

 

 

 

Obrázek 1: Plány VDSL2 [8] 

2.4 Modulace DMT 
 

 

Standard VDSL2 pouţívá modulaci DMT, coţ je modulace pracující s více nosnými 

kmitočty, tedy obdoba OFDM. Principiálně je celé frekvenční pásmo rozděleno na řadu 

subkanálů a šířce pásma viz. Tabulka 3. [1] 

 

Typ přípojky VDSL2 VDSL2 VDSL2 

Rozteč subkanálů [kHz] 4,3215 4,3215 8,625 

Počet kanálů 1972 4096 3479 

Šířka pásma [MHz] 8,5 17,7 30 

 

Tabulka 3: Přehled šířky pásma a subkanálu. [1] 

 

V těchto subkanálech, se provádí modulace uţivatelských dat pomocí kvadraturně-

amplitudové modulace (QAM). Modulace DMT se realizuje za pomocí inverzní Fourierovi 

transformace, kterou se skupina symbolů QAM ve všech subkanálech převede do časové oblasti 

na tzv. DMT symbol. Vzájemná nezávislost jednotlivých subkanálů dovoluje, podle aktuálního 
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poměru signálu a šumu (SNR), pouţívat pro kaţdý subkanál rozdílný počet stavů modulace 

QAM. Modulační rychlost je pro všechny subkanály stejná, pouze ve VDSL2 nad 17,7 MHz je 

dvojnásobná DMT tedy pomocí přizpůsobení se měnícím podmínkám ve vedení podporuje 

vysokou propustnost a optimalizuje vyuţití šířky pásma. [1] 

 

2.5 Modulace VDMT  
 

Vektorová modulace DMT (VDTM) je vylepšením stávající DTM modulace pro celou 

skupinu  xDSL. Vzhledem k charakteru přenosového prostředí jsou dominantní sloţkou šumu 

přeslechy od ostatních vedení kabelu, coţ značně sniţuje přenosovou rychlost přípojek xDSL. 

Přeslech na blízkém konci NEXT se dá efektivně eliminovat pomocí frekvenčního dělení směru 

přenosu (FDD). Nutnost potlačení přeslechu na vzdáleném konci FEXT je aktuální zejména při 

zkracování délek účastnických vedení a při rozšiřování vyuţívaného frekvenčního pásma.  

Modulace VDTM je navrţena právě pro potlačení přeslechu FEXT u přípojek VDSL2, které 

vyuţívají pásmo aţ 30MHz. VDTM je rozšířením modulace DTM na víceuţivatelské prostředí 

a řeší problém systému typu MIMO. [5] 

Pro správnou funkci VDTM je nutné znát parametry přenosové cesty včetně přeslechů 

od okolních přípojek, které jsou umístěny ve stejném svazku metalického kabelu. Parametry 

přenosové cesty jsou zjišťovány během procesu navazování spojení mezi účastnickým 

modemem a přístupovým multiplexorem DSLAM. Ke kompenzaci přeslechů je nutné mít 

k dispozici signály vysílané všemi přípojkami. Ty jsou přítomny v zařízení DSLAM , ale ne 

v účastnických modemech. Takţe kompenzaci je nutné provádět pro oba směry přenosu 

v DSLAM respektive pro směr upstream kompenzaci přeslechů na příjímací straně a pro směr 

downstream před kompenzací signálu na straně vysílače. 

Zvyšování přenosové rychlosti vyţaduje rozšiřování šířky pásma, coţ je moţné jen u 

kratších přípojek. Nutnost zkracovat délky přípojek pro dosaţení vyšší přenosové rychlosti, si 

vyţádá zavedení nové koncepce přístupové sítě typu FTTC či FTTCab. [5] 
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Obrázek 2: Přístupová síť typu FTTC [5] 

 

 

Základní ideové schéma přístupové sítě je uvedeno Obrázku 2. Přístupový multiplexor 

DSLAM bude umístěn v uličních rozvaděčích. Pro jeho připojení k SMC se vyuţívají optická 

vlákna. Centrum SMC bude mít na starosti řízení skupiny zařízení DSLAM. [5] 

 

 

2.6 DSLAM 
 

Základní stavební kámen technologie VDSL2 je síťové zařízení DSLAM jedná se o 

přístupový multiplexor, který otvírá bránu do rozsáhlejších sítí WAN. (např. ATM a Ethernet). 

V oblasti funkčnosti se vlastně jedná o soubor modemů, kde všechny modemy na přídavné kartě 

VLC1224G-41 komunikují s účastnickým xDSL modemem.  

DSLAM můţe posílat data od jednotlivých uţivatelů ve dvou reţimech. 

V reţimu ATM, coţ je WAN, kde se data zapouzdřují do buněk o velikosti 53 oktetů. (48 oktetů 

pro uţivatelská data, 5 oktetů pro reţii). Nebo se DSLAM napojí na IP síť, pouţívající PTM-TC 

protokol, kde se data přenáší v IP datagramech proměnných délek, který je současným trendem 

označovaný v tomto případě jako Ethernet přes VDSL. Samotné připojení linek koncových 

uţivatelů se provádí prostřednictvím MDF, coţ je svazek distribučních přípojek jednotlivých 

portů, kterých je většinou 24, avšak to záleţí na instalované přídavně kartě DSLAMU. [1] 
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Specifikace IP DSLAMU IES-5005 Series 

 

 

 

 

Obrázek 3: IP DSLAM IES-5005 Series 

 

Tento IP DSLAM  byl vyroben značkou Zyxel. Tato značka má záruku spolehlivosti a 

kvality. DSLAM má spoustu různých moţností nastavení a tak napomáhá poskytovat velmi 

spolehlivé sluţby. Je zde integrována neblokující gigabitová základní deska.  

Díky integrované IP-based QoS a bezpečnostním a multicastingovým firmwarovým 

funkcím představuje IES-5005 systém, který umoţňuje  Telco/ISP operátorům poskytovat 

vysoce kvalitní sluţby, které dnešní domácí i firemní uţivatelé poţadují. [9] 

  Zde má VDSL2 přenosové rychlosti downsream aţ 65 Mb/s a upstream aţ 35 Mb/s  

Dále má DSLAM funkci filtrování paketů a nastavitelný limit počtu MAC adres k rezervaci. 

Tyto skvělé funkce umoţňují ISPs/Telco operátorům snadno poskytovat 

vysokorychlostní připojení k internetu, VoIP, NVOD, multimediální sluţby (TV /TV on 

demand) a řadu dalších sluţeb. Provoz ZyXEL IES-5005 je spolehlivě monitorován díky 

integrovaným napěťovým, tepelným a ventilátorovým senzorům. Pokud by nastala nestandardní 

situace, okamţitě Vás na ni upozorní příslušná LED nebo varování. V případě, ţe by teplota 

systému dosáhla stanoveného maximálního limitu, aktivuje se automatická ochrana proti 

přehřátí a systém se odpojí. [9] 
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2.7 QoS Quality of Service 
 

 

QoS (Quality of Service) neboli kvalita síťových sluţeb, je termín, jenţ vyjadřuje 

rezervaci a řízení datových toků v počítačových a telekomunikačních sítích. Protokoly 

zajišťující QoS se snaţí vynahradit či dělit dostupnou přenosovou kapacitu sítě tak, aby při 

zahlcení nedocházelo ke sníţení kvality síťových sluţeb. Při nedostatečné kapacitě sítě a 

absenci QoS můţe dojít ke zvýšení odezvy (latence), kolísání (Jitter), výpadkům, zpomalení 

přenosu atd. QoS bychom nemuseli řešit pouze v případě, kdy jsme si jistí, ţe charakter provozu 

nemůţe nijak narušit správnou funkci některé z provozovaných sluţeb. K tomu je však potřeba 

dokonale znát vlastnosti sítě a jejího neměnného provozu. Zpravidla tomu tak nebývá. V praxi 

se ukázalo, ţe pro běţné počítačové sítě pracující na principu Best Effort je sloţitější, zavádět 

QoS, neţli zvýšit kapacitu na dostatečnou mez. [4]  

 

2.8 IEEE 802.1p 
 

Standart IEEE 802.1p definuje 3 bitové pole (User Priority) umístěné v hlavičce 

Ethernet rámce. Toto pole určuje hodnotu priority rámce od 0 do 7 včetně, která můţe být 

pouţita např. pro QoS při rozlišování provozu viz tabulka 4. [4] 

 

Priorita Typ provozu 

0(nejniţší) Pozadí 

1 Nejlepší úsilí 

2 Výborné intenzity 

3 Kritické aplikace 

4 Video < 100ms latence 

5 Hlas <10ms latence 

6 Internetwork řízení 

7(nejvyšší) Network Control 

Tabulka 4: Definováno 8 různých tříd sluţeb. [4] 
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2.9 VDSL2 Modem P-870MH-C1 
 

 

Jedná se o novou generaci modemů, která podporuje multimediální sluţby. 

Nabízí ultra rychlé datové přenosy s rychlostí pro stahovaní aţ 65 Mb/s a pro odesílaní aţ 35 

Mb/s. Tento modem dále vyuţívá větší šířky pásma, coţ umoţňuje  všem uţivatelům snadno 

pouţívat hodnotné asymetrické a symetrické aplikace. 

 Modem disponuje jiţ značně vyvinutou QoS pro Triple Play sluţby. Funkce QoS pro 

technologii VDSL2 je ideální výběr pro poskytovatele, kteří umoţňují triple play sluţby ve 

vysoké kvalitě. Velkou výhodou  těchto modemů je funkce VLAN, které nabízí  jak velké 

zabezpečení, tak i značné funkční výhody. Pomocí této technologie lze k jednotlivým aplikacím 

řadit různé priority pro přísup k internetu a to všechno v reálném čase. Tímto, tak vzníkají šance 

poskytovatelům na moţnosti velmi rychlých širokopásmových sluţeb pro velký počet uţivatelů.  

Modem pracuje s VDSL2 profily 8a, 8b, 8c, 8d,12a a VDSL2 plány 997 a 998.  

Pro Ethernet pouţívá porty RJ-45, na které můţeme například připojit koncové účastníky. Pro 

DSL komunikaci pouţívá port RJ-11, pomocí jehoţ se pak dá připojit na účastnickou linku 

DSLAMU. Je plně kompatibilní s přídavnou kartou VLC1224G-41 v DSLAMU a rozšiřuje její 

jiţ tak kvalitní funkce.    

Správa modemu se provádí přes příkazovou řádku. Přistupovat ke konfiguraci modemu 

můţeme například za pomocí aplikace telnet.  

 

Příklad: 

 

 telnet <ip modemu>  

 

Zpravidla u těchto modemů bývá navíc nastaveno  přihlašovací číselné heslo 1234. 
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3 Praktická část  
 

3.1 Návrh laboratorního měření 
 

 

 

Obrázek 4:  Schéma zapojení 
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3.1.1 Popis zapojení 
 

 

Na obrázku 4 můţeme vidět schéma zapojení laboratorní úlohy, která byla sestavena 

s jedné konfigurační stanice, která je připojena na port1 switche. Na tomhle portu je nastavena 

jako průchozí pouze VLAN1. Dále je na port2 switche, připojen router, kde je nastavena trunk 

linka, která nám umoţňuje prostupnost všech VLAN. Na port3 switche je opět nastavena trunk 

linka a je zde připojen přístupový multiplexor DSLAM. Na účastnické porty DSLAMU 

můţeme připojit tolik koncových uţivatelů, kolik máme účastnických portů pro koncové 

uţivatele k dispozici. V téhle laboratorní úloze byli pro jednoduchost a přehlednost pouţity dva 

koncoví účastníci, kteří jsou připojeni na DSLAM. Kaţdý přes jeden účastnický VDSL2 

modem za pomoci dvojdrátového kabelu s koncovkami RJ11. VDSL2 modem je připojen na 

DSLAM pomocí UTP kabelu s koncovkami RJ-45. 

 

 

 

3.1.2 Seznam použitých síťových prvků a zařízení 
 

   

PC10 - Konfigurační stanice 

PC 8 – Koncový uţivatel 2 

PC 9 – Koncový uţivatel 1 

Router – Cisco 2800 Series 

Switch – Cisco 

IP DSLAM IES-5005 Series 

Přídavná karta – VLC1224G-41 

VDSL2 Modem – P-870MH-C1 

UTP kabely – s konektorem RJ-45 

UTP kabely – s konektorem RJ-11 

Cisco Console cable  - s konektrorem RJ-45 

 

Tabulka 5: Pouţité síťové prvky a zařízení 
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3.2 Nastavení konfigurační stanice 

 
 

 

 

Obrázek 5: Konfigurační stanice (pc10) 

 

 

Konfigurační stanice není nic jiného neţ jeden počítač z učebny N312, který nám slouţí 

ke konfiguraci síťových prvků. Pomocí konfigurační stanice konfigurujeme přes Cisco 

konzolový kabel přepínač (switch) a směrovač (router). Přes klasický UTP kabel s koncovkami 

RJ-45 nastavujeme přístupový multiplexor DSLAM. Nejdříve si musíme nastavit samotnou 

konfigurační stanici, abychom mohly vůbec dál něco pomocí téhle stanice nastavovat. Počítače 

v téhle učebně pouţívají operační systém Linux, jelikoţ se jedná o open source systém a navíc 
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je nejvhodnější pro práci se síťovými konfiguracemi. Pro komunikaci se systémem Linux se 

pouţívá příkazová řádka CLI ta se spouští pomocí programu Terminál. Spustíme si tedy 

program Terminál. Nejdříve se musíme přepnout do uţivatelského reţimu root. To uděláme tak, 

ţe do CLI napíšeme příkaz su  a heslo je zde nastavené  snehurka. Ted si můţeme nastavit IP 

adresu a masku konfigurační stanice abychom pak dále mohly přistupovat do sítě a mohly 

konfigurovat ostatní síťové prvky. 

 

 Příkaz pro nastavení IP adresy a masky konfigurační stanice je: 

 

ifconfig eth0 ip address 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 

 

Pro kontrolu zda-li je správně nastavená IP adresa konfigurační stanice slouţí příkaz: 

 

ifconfig eth0  

 

Označení eth0 značí síťové zařízení konfigurační stanice. 

Teď máme nastavenou IP adresu a masku konfigurační stanice, tak můţeme lehce 

přistupovat ke konfiguraci dalších síťových prvků důleţitých ke správnému provozu sítě. 

 

 

3.3 Nastavení přepínače (switch) 
 

 

Propojíme konfigurační stanici s přepínačem pomocí Cisco konzolového kabelu. 

Na konfigurační stanici spustíme program Terminál a přepneme se do uţivatelského reţimu 

root, pokud jsme to jiţ neudělili v předešlém nastavení konfigurační stanice. Do příkazové 

řádky zadáme příkaz  minicom, pomocí kterého se dostaneme přes sériovou konzoly ke 

konfiguraci switche. Pokud jsou nějaké problémy s tím dostat se ke konfiguraci. Zadáme příkaz 

minicom –s a dostaneme se k nastavení rozhraní switche, kde bychom měli správně zadat port 

switche na S0 a rychlost na 9600.   
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3.3.1 Konfigurace 
 

SWITCH>enable                             // přepnutí do privilegovaného modu 

SWITCH#configure terminal                // přepnutí do globální konfigurace 

SWITCH(config)#hostname switch1        // nastavení jména switche  

 

SWITCH(config)#interface fastEthertnet 0/1                  // přepnutí do konfigurace portu 

SWITCH(config-if)#switchport mode access      // nastavení portu do přístupového módu 

SWITCH(config-if)#switchport access vlan 1     // zařazení do VLANy 1 

SWITCH(config-if)#no shutdown    // nahození portu 

SWITCH(config-if)#exit     //  zpět do globální konfigurace 

 

SWITCH(config)#interface fastEthernet 0/2                         // přepnutí na správný port 

SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan  all    // které VLANy se přenáší 

SWITCH(config-if)#switchport mode trunk                  // nastavení portu do TRUNK modu 

SWITCH(config-if)#no shutdown    // nahození portu 

SWITCH(config-if)#exit     //  zpět do globální konfigurace 

 

SWITCH(config)#interface fastEthernet0/3                          // přepnutí na správný port 

SWITCH(config-if)#switchport trunk allowed vlan  all     // které VLANy se přenáší 

SWITCH(config-if)#switchport mode trunk                  // nastavení portu do TRUNK modu 

SWITCH(config-if)#no shutdown    // nahození portu 

SWITCH(config-if)#exit     //  zpět do globální konfigurace 

SWITCH(config-if)#exit    //  zpět do privilegovaného modu 

SWITCH(config)#end     //  ukončení konfigurace switche 
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3.4 Nastavení směrovače (router) 
 

 

Router nám v zapojení plní úlohu směrování paketu z jedné VLANy do druhé VLANy. 

Kaţdá VLAN musí mít nastavenou výchozí bránu, aby router věděl, kde má pakety směrovat. 

VLAN 1 má výchozí bránu 192.168.1.2 v téhle síti je konfigurační stanice a DSLAM. 

VLAN5 má výchozí bránu 19.0.0.1 do téhle sítě patří koncový uţivatel 1. 

VLAN10 má výchozí bránu 20.0.0.1 do téhle sítě patří koncový uţivatel 2. 

Nyní se tak můţeme pustit do samotné konfigurace Cisco routeru.   

Propojíme konfigurační stanici se směrovačem pomocí Cisco konzolového kabelu. 

Na konfigurační stanici spustíme program Terminál a přepneme se do uţivatelského reţimu 

root, pokud jsme to jiţ neudělili v předešlém nastavení konfigurační stanice. 

Do příkazové řádky zadáme příkaz  minicom, pomocí kterého se dostaneme přes sériovou 

konzoly ke konfiguraci routeru. Pokud jsou nějaké problémy s tím dostat se ke konfiguraci, tak 

tyhle problémy vyřešíme stejně jako u switche zadáním příkazu minicom –s, kde nastavíme 

port na S0 a rychlost na 9600.  
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3.4.1 Konfigurace  
 

ROUTER>enable                           // přepnutí do privilegovaného modu 

ROUTER #configure terminal                // přepnutí do globální konfigurace 

ROUTER (config)#hostname router        // nastavení jména routeru 

 

ROUTER (config)#interface fastEthernet 0/0.1                        // nastavení VLANU1 na port 0/0 

ROUTER (config-if)#encapsulation dot1q 1 native    // nastavení VLAN1 jako nativní 

ROUTER (config-if)#ip address 192.168.1.2  255.255.255.0     // nastavení IP adresy a masky  

ROUTER (config-if)#no shutdown    // nahození portu 

ROUTER(config-if)#exit     //  zpět do globální konfigurace 

 

ROUTER (config)#interface fastEthernet 0/0.5                        // nastavení VLANU5 na port 0/0 

ROUTER (config-if)#encapsulation dot1q 5      // VLAN5 není nativni 

ROUTER (config-if)#ip address 19.0.0.1   255.255.255.0    // nastavení IP adresy a masky portu 

ROUTER (config-if)#no shutdown    // nahození portu 

ROUTER(config-if)#exit     //  zpět do globální konfigurace 

 

ROUTER (config)#interface fastEthernet 0/0.10                     // nastavení VLANU10 na port 0/0 

ROUTER (config-if)#encapsulation dot1q 10      // VLAN10 není nativní 

ROUTER (config-if)#ip address 20.0.0.1  255.255.255.0   // nastavení IP adresy a masky portu 

ROUTER (config-if)#no shutdown   // nahození portu 

ROUTER(config-if)#exit    //  zpět do globální konfigurace 

 

ROUTER(config)#exit     //  zpět do privilegovaného modu 

ROUTER(config)#end     //  ukončení konfigurace routeru 
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3.5 Nastavení DSLAMU 
 

 

 

 

Obrázek 6: IP DSLAM s přídavnou kartou 

 

 

 

Pro konfiguraci IP DSLAMU je zapotřebí správného nastavení konfigurační stanice. 

Toto nastavení bylo  jiţ ukázáno viz. Kapitola   3.2  Nastavení konfigurační stanice. 

Teď se můţeme přesunout k přihlášení na IP DSLAM. 

Na konfigurační stanici si otevřeme webový prohlíţeč, v mém případě to byla Mozzila Firefox a 

zadáme místo adresy webu IP adresu IP DSLAMU, která je 192.168.1.1. 

Nyní se zobrazí okno s přihlašovacími údaji. 

Do políčka jméno zadáme název admin. 

Do políčka heslo zadáme čtyřčíslí 1234. 

Ty to přihlašovací údaje jsou defaultně nastaveny, tak je prosím při konfiguraci neměňte. 

 

 

 

 



 18   

   

 

 

Obrázek 7: IP DSLAM – IP SETUP 

 

 

Na obrázku 7 máme nastavení IP adresy a masky  DSLAMU . 

Doporučil bych neměnit tohle nastavení, ať potom nevznikají zmatky v nastavení a přihlašovaní 

na  DSLAM. Proto bych nechal tohle defaultní nastavení, tak a přikročil bych k nastavení 

profilu  DSLAMU. 
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Obrázek 8: Vytvoření profilu na IP DSLAMU 

 

 

 

Nejdříve si musíme vytvořit profil, který pak přiřadíme k příslušnému portu.  

Na obrázku 8 vidíme ukázku vytvoření a nastavení profilu s názvem Next. 

Vidíme zde ideální nastavení rychlostí. Jak v dopředném směru čili downstream je to 50 Mbps, 

tak i zpětném směru čili upstream je to 30 Mbps. Profilů si můţeme vytvořit i více a ke 

kaţdému portu můţeme klidně nastavit jiný profil, ale u této laboratorní úlohy se pro 

přehlednost pouţil pouze jeden profil s názvem Next. Dále se podívejme k nastavení 

konkrétního portu. 
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Obrázek 9: Nastavení portu IP DSLAMU 

 

 

Nastavení portu 11 pro koncového uţivatele 1 provedeme tak, ţe si nejprve vybereme 

příslušné číslo portu čili port 11. Přiřadíme k portu příslušný profil, který chceme pouţít, jak 

můţeme vidět na obrázku 9. Dále přiřadíme k portu číslo VLANU. Pomocí tlačítka VLAN 

Setup se dostaneme do toho nastavení přiřazení čísla VLANU k portu 11.     
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Obrázek 10: přiřazení čísla VLAN k portu 

 

 

Nyní je vytvořen VLAN číslo 5 na portu 11. Nastavená priorita byla 5. Při rozmezí 0 - 

7. Toto nastavení se provádí ve vrchní části Obrázku 10.  Číslo VLANU 5 bylo připojeno 

k portu pomocí join a bylo nastaveno značkování zaškrtnutím políčka tag. V dolní části 

Obrázku 10 můţeme vidět, jak správně to má být nastaveno. U sloupce Registration  musíme 

mít fixed aby číslo VLANU bylo správně přiřazeno k portu a u sloupce Tag musí být označení 

V,  aby byl správné značkován. 
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Obrázek 11: Nastavení VLANU 

 

    

Ve vrchní části Obrázku 11 bylo číslo VLANU 5 pojmenováno jako název 5. 

Nyní nastavíme všude Fix a Tag ať můţe být port členem VLANU. 

Ve spodní tabulce jiţ vidíme správně nastavený VLAN 5 je na indexu 4. 

Úplně stejně teď můţeme nastavit tímhle způsobem i port 12, přiřadit k němu příslušný 

profil a nastavit na něm číslo VLANU 10 a pak ho zde přiřadit, jako jsme to provedli u VLANU 

5 na Obrázku 11.  
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Obrázek 12: Rezervace MAC adresy 

 

 

Teď můţeme přistoupit k poslednímu nastavení na DSLAMU a jedna se o 

zarezervování MAC adresy koncových uţivatelů 1 a 2. Vybereme si příslušný port, na kterém 

chceme zarezervovat MAC adresu, v mém případě zvolím port 11. Zaškrtneme políčko Enable 

pro povolení přístupu zápisu MAC adresy. Do kolonky MAC1 v obrázku 12 zapíšeme MAC 

adresu, kterou chceme rezervovat pro daný port a potvrzujeme tlačítkem Apply. 

Stejný postup plátí i pro koncového uţivatele 2 samozřejmě ale zapisujeme pak MAC adresu 

koncového uţivatele 2. 
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3.6 Nastavení koncových uživatelů 

 
 

 

 

Obrázek 13: Koncový uţivatel 1 alias PC9 

 

 

Oba koncoví uţivatelé jsou připojení pomocí klasického UTP kabelu na VDSL2 

modemy. Po propojení koncového uţivatele s modemem si otevřeme program Teminál. 

Přihlásíme se jako root a pro získání IP adresy od DHCP severu, který je nastaven na VDSL2 

modemu slouţí příkaz dhclient eth0. 

Jestli byla správně přiřazena IP adresa z DHCP serveru koncovému uţivateli 1 zjistíme pomocí 

příkazu na zjišťování IP adresy a ten zní ifconfig eth0. 

Pokud je IP adresa správně přiřazena můţeme přejit k nastavení VDSL2 modemu. 

To samé uděláme u koncového uţivatele 2. 
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Důleţité je nastavení výchozí brány pro jednotlivého koncového uţivatele k tomu nám sloţí 

příkaz. Pro koncového uţivatele1: 

 

route add default gw 19.0.0.1 eth0 

 

Pro koncového uţivatele2 : 

 

route add default gw 20.0.0.1 eth0 

 

 

3.7 Nastavení VDSL2 Modemů 
 

 

 

 

 

Obrázek 14: VDSL2 modemy 

 

 

 

VDSL2 Modemy jsou připojeny k portům DSLAMU dvojdrátovým UTP kabelem 

s koncovkami RJ-11, které jsou pouţívány pro telefonní sluţby.  

Všechny konfigurace modemu se provádí u kaţdého koncového uţivatele zvlášť. 

Na obou modemech je spuštěn DHCP server, který můţe rezervovat aţ 6 IP adres. 

K samotné konfiguraci budeme pouţívat program Terminál, abychom se dostali do nastavení 

modemu, musíme nejprve získat  DHCP serveru poţadovanou IP adresu. 
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3.7.1 Modem1 
 

Modem 1 je připojen na port 11 DSLAMU  a je nastaven na VLAN 5 aby zde mohly 

projít jen pakety v podsíti 19.0.0.1. Jak získat IP adresu z DHCP serveru je napsáno  výše viz.  

Kapitola  3.6 Nastavení koncových uţivatelů. Po přidělení IP adresy konečně můţeme 

přistoupit k přihlášení na modem a to uděláme příkazem telnet 19.0.0.2.  

Teď to po nás bude chtít pro přihlášení heslo. 

Přihlašovací heslo je defaultně nastaveno takto:  

Heslo: 1234 

Nyní se dostáváme do nastavení modemu1, které můţeme vidět na obrázku 15. 

Měli bychom se doklikat do nastavení IP adresy a masky modemu a DHCP serveru. 

Přidělovaná IP adresa z DHCP serveru je 19.0.0.5 a IP adresa modemu je 19.0.0.2 a maska 

255.255.255.0. na modemu1 se uţ nic jiného nenastavuje tak, ţe můţeme ukončit nastaveni 

modemu tlačítkem ESC.  

 

 

 

Obrázek 15: Nastavení VDSL2 modemu 1 
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3.7.2 Modem2 

 
Modem 2 je připojen na port 12 DSLAMU  a je nastaven na VLAN 10 aby zde mohly 

projít jen pakety v podsíti 20.0.0.1. Jak získat IP adresu z DHCP serveru je napsáno  výše viz.  

Kapitola  3.6 Nastavení koncových uţivatelů. Po přidělení IP adresy konečně můţeme 

přistoupit k přihlášení na modem a to uděláme příkazem telnet 20.0.0.2.  

Heslo je stejné jako u předešlého modemu a to je 1234 

Nyní se dostáváme do nastavení modemu 2. 

Měli bychom se doklikat do nastavení IP adresy a masky modemu a DHCP serveru. 

Na obrázku 16 vidíme nastavení modemu 2.  

Přidělovaná IP adresa z DHCP serveru je 20.0.0.5 a IP adresa modemu je 20.0.0.2 a maska 

255.255.255.0. na modemu 1 se uţ nic jiného nenastavuje tak, ţe můţeme ukončit nastavení 

modemu tlačítkem ESC.  

 

 

 

Obrázek 16: Nastavení VDSL2 modemu 2  
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3.8 Dostupnost sítě  
 

Test dostupnosti sítě byl proveden nejdříve od koncového uţivatele 1 k jeho výchozí 

bráně. Poté byla prověřena dostupnost výchozí brány koncového uţivatele 2 a nakonec byl 

testován i koncový uţivatel 2. Tento test byl proveden i v obráceném směru čili od koncového 

uţivatele 2 přes výchozí brány aţ ke koncovému uţivateli 1. 

Ověření funkčnosti sítě se dělá v programu Terminál, kde je zadán příkaz: 

 

ping <IP> -c 5   

 

IP – IP adresa koncového uživatele nebo výchozí brány  

 c – udává počet vyslaných dotazů na ping 

 

Při prověření dostupnosti testované části trasy se vyšle 5 dotazů za s sebou a z toho je 

průměrována hodnota, která je pak zapisována do tabulky 6. Čas odezvy je závislý na počtu 

hopů (skoků). Z odpovědí určí rychlost odezvy jednotlivých uzlů a cestu ke zvolenému uzlu. Test 

odesílá na danou IP adresu pakety postupně od paketů s TTL=0 až po TTL rovné maximálnímu 

počtu hopů (skoků)      

 

Vstup Čas odezvy [ms] Výstup 

Koncový uţivatel 1 

19.0.0.5 
10,6  

Výchozí brána 

19.0.0.1 

Koncový uţivatel 1 

19.0.0.5 
14,8  

Výchozí brána 

20.0.0.1 

Koncový uţivatel 1 

19.0.0.5 
27,8  

Koncový uţivatel 2 

20.0.0.5 

Koncový uţivatel 2 

20.0.0.5 
10,9  

Výchozí brána 

20.0.0.1 

Koncový uţivatel 2 

20.0.0.5 
14,7  

Výchozí brána 

19.0.0.1 

Koncový uţivatel 2 

20.0.0.5 
28,3  

Koncový uţivatel 1 

19.0.0.5 

 

Tabulka 6: Test sítě 
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3.9 Porovnání závislosti na velikosti paketu s VDSL a bez VDSL 
 

 

Schéma zapojení s VDSL 

 

 

Obrázek 17: s VDSL  

 

 

 

 

 

Schéma zapojení bez VDSL 

 

 

 

Obrázek 18: bez VDSL 
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Měření se provádělo mezi koncovým uţivatelem 1 a výchozí bránou koncového 

uţivatele 1, která je na routeru. Porovnávala se zde odezva v závislosti na velikosti paketu a to 

jak u zapojení s VDSL, tak i bez VDSL. Velikost paketů byla pouţita od 100 bytů po 1500 bytů. 

Jak je moţné vidět z Tabulek 7 a 8 a grafu 1, čím větší je velikost paketu, tím větší je odezva 

z výchozí brány na routeru. 

 

Velikost paketu[B] Odkud Odezva [ms] Kam 

Výchozí Koncový uţivatel 1 0,805 Výchozí brána KU1 

100 Koncový uţivatel 1 1,482 Výchozí brána KU1 

200 Koncový uţivatel 1 2,120 Výchozí brána KU1 

300 Koncový uţivatel 1 3,121 Výchozí brána KU1 

400 Koncový uţivatel 1 3,941 Výchozí brána KU1 

500 Koncový uţivatel 1 4,652 Výchozí brána KU1 

600 Koncový uţivatel 1 5,239 Výchozí brána KU1 

700 Koncový uţivatel 1 6,051 Výchozí brána KU1 

800 Koncový uţivatel 1 6,723 Výchozí brána KU1 

900 Koncový uţivatel 1 7,813 Výchozí brána KU1 

1000 Koncový uţivatel 1 8,402 Výchozí brána KU1 

1200 Koncový uţivatel 1 9,723 Výchozí brána KU1 

1300 Koncový uţivatel 1 11,655 Výchozí brána KU1 

1500 Koncový uţivatel 1 13,144 Výchozí brána KU1 

Tabulka 7: měření s VDSL 

 

Velikost paketu [B] Odkud Odezva [ms] Kam 

Výchozí Koncový uţivatel 1 0,693 Výchozí brána KU1 

100 Koncový uţivatel 1 1,038 Výchozí brána KU1 

200 Koncový uţivatel 1 1,536 Výchozí brána KU1 

300 Koncový uţivatel 1 1,912 Výchozí brána KU1 

400 Koncový uţivatel 1 2,100 Výchozí brána KU1 

500 Koncový uţivatel 1 2,470 Výchozí brána KU1 

600 Koncový uţivatel 1 2,927 Výchozí brána KU1 

700 Koncový uţivatel 1 3,180 Výchozí brána KU1 

800 Koncový uţivatel 1 3,646 Výchozí brána KU1 

900 Koncový uţivatel 1 4,166 Výchozí brána KU1 

1000 Koncový uţivatel 1 4,467 Výchozí brána KU1 

1200 Koncový uţivatel 1 5,587 Výchozí brána KU1 

1300 Koncový uţivatel 1 5,940 Výchozí brána KU1 

1500 Koncový uţivatel 1 7,192 Výchozí brána KU1 

Tabulka 8: měření bez VDSL 
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Graf 1: Závislost velikosti paketu na typu sítě 

 

 

 

Dále chceme porovnat, jak velké je zpoţdění mezi zapojením s VDSL viz. Obrázek 17 a 

bez VDSL viz. Obrázek 18 v závislosti na velikosti přenášeného paketu. Jak je vidět z grafu 1 

čím větší je velikost paketu, tím více nabývá zpoţdění s VDSL zapojením. U velikosti paketu 

100 bytů je zpoţdění 0,071 ms coţ je celkem zanedbatelné. Naproti tomu u velikosti 1500 bytů 

narostlo zpoţdění uţ na 5,952 ms. Zpoţdění je zde proto, jelikoţ u VDSL se provádí různé 

funkce kvality spojení. Jedná se například o zabezpečení, filtraci a přenos dat na základu 

zvolené priority. Jedna s funkcí QoS nám zabraňuje ještě k většímu zvýšení latence. 
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3.10 Vytvoření animací pro datové přenosy 
 

 

 

 

Obrázek 19: Finální podoba animace pro datové přenosy. 

 

 

Při laboratorním měření jsem provedl při kaţdé změně v nastavení uloţení formou 

printscreenu. Tyto printscreeny byly zpracovány u kaţdého síťového prvku a vytvořeny z nich 

multimediální návody formou animací. Výsledná animace se skládá z 5 animací. 
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3.11 Adobe Flash Professional CS5 
 

Tento software představuje nejmodernější prostředí pro vytváření multimediálních 

animací. Program má plno nových i rozšířených uţitečných funkcí od předešlé verze, které při 

tvorbě Flash animací ocení jak zkušeny animátor, tak i úplný začátečník. Více podrobností o 

programu je v příloze Příloha1.  

 

 

Časová osa 

 

Časová osa je určena k uspořádání a řízení obsahu dokumentu v čase v jednotlivých 

vrstvách a snímcích. Stejně jako u filmu se v tomto programu časové úseky rozdělují na 

samostatné snímky. Vrstvy jsou jako více filmových pásu poloţených na sobě, přičemţ kaţdý z 

nich vytváří jiný obraz, který se ukazuje na k tomu ploše uřčené. Základními prvky časové osy 

jsou vrstvy, snímky a přehrávací hlava. 

Vrstvy obsaţené v dokumentu jsou uvedeny ve sloupci na levé straně časové osy. 

Snímky obsaţené v kaţdé vrstvě se zobrazují v řádku vpravo od názvu vrstvy. V záhlaví časové 

osy jsou uvedena čísla snímků. Přehrávací část poukazuje, který snímek je nyní zobrazen ve 

vymezené ploše. Při přehrávání dokumentu se přehrávací část přesouvá zleva doprava po časové 

ose. Zobrazení stavu v dolním úseku časové osy dává najevo číslo označeného snímku, aktuální 

frekvence snímků a uplynulou dobu do zobrazení aktuálního snímku. Viz Obrázek 20.  

 

 

 

Obrázek 20: Popis časové osy.[11] 
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Části časové osy: 

 

A. Přehrávací část 

B. Prázdný klíčový snímek  

C. Záhlaví časové osy 

D. Ikona vrstvy vodítek 

E. Rozbalovací nabídka Zobrazení snímků 

F. Animace po jednotlivých snímcích 

G. Doplňovaná animace 

H. Tlačítko Posunout k přehrávací hlavě 

I. Tlačítka průsvitek 

J. Indikátor aktuálního snímku 

K. Indikátor kmitočtu snímků 

L. Indikátor uplynulého času

 

 

 

Kaţdá animace je sloţena ze 4 vrstev:   pozadí (printscreenu) 

                text1 (nadpisů) 

                 text2 (popisků)  

                 zvuk (zvukové stopy)  

 

pozadí – jedná se o printscreeny, obrázky, schémata apod. 

text1 – jde o nadpisy, které popisují, co se právě demonstruje pomocí animace 

text2 – popisuje jednotlivé konfigurační příkazy a kroky v probíhající animaci 

zvuk – jsou to zvukové komentáře slouţící především k bliţšímu popisu sloţitějších nastavení 

 

Všechny animace byly pak převedeny na video, aby mohly být přehrávány pomocí přehrávače. 

Tyto animace jsou na přiloţeném CD ke zhlédnutí. 
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4 Závěr  

 

Moji bakalářskou práci mohu rozdělit na dvě části. První část je teoretická a spadá do ní 

podrobná teorie o problematice technologie VDSL2. Potřebné informace byly čerpány 

z různých literárních zdrojů. Veškeré zdroje jsou uvedeny v kapitole 5 Literatura. 

V Další části mé bakalářské práce je popsána laboratorní úloha na přenos dat 

v digitálních účastnických vedení. Po sestavení pracoviště dle schématu zapojení byly 

nakonfigurovány síťové prvky. Potvrzení funkčnosti spojení se provedlo testem dostupnosti. 

Testování proběhlo získáváním časové odezvy mezi dvěma měřenými rozhraními. Časové 

odezvy, které byly naměřeny, jsou adekvátní vůči zapojení.  Všechny nastavení síťových 

komponent byly zdokumentovány za pomocí printscreenů tak, aby pak mohly být pouţity pro 

vytvoření multimediálních animací, které byly vytvořeny v programu Adobe Flash Professional 

CS5. Dále tyto animace byly v programu Adobe Media Player převedeny na video a zpětně 

vloţeny do programu Adobe Flash Professional CS5 a z toho byla vytvořena finální animace.  

Tato animace obsahuje 5 animací, kde kaţdá animace popisuje konfiguraci jednoho síťového 

prvku v zapojení. Finální animace je na přiloţeném CD. Na závěr se provedlo ještě jedno 

měření na porovnání vlivu velikosti paketu v zapojení s VDSL a bez VDSL prvků. Zapojení 

s DSL prvky nabíralo s velikostí paketu větší zpoţdění a to bylo zapříčiněno zabezpečením sítě 

DSL, filtrací a nastavenou prioritou přenosu. Na tuto závěrečnou práci lze navázat tak, ţe by se 

mohla rozšířit o zpracování různých sluţeb na DSLAMU například vylepšení VPN, šifrování, 

testování QoS a IPTV. Nyní v České republice zavádí telekomunikační gigant Telefonica O2 

technologii VDSL2 do vzdálenosti 1,3 km s rychlostmi download 25 MB/s a upload 2 MB/s.  
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6 Přílohy  
 

Příloha 1  - Rozšířené a nové funkce softwaru Adobe Flash Professional CS5 (CD)  

Příloha 2 - Profily a Plány VDSL2 (CD)  

Příloha 3 - Flash animace (CD) 


