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PŘÍLOHA P I: PŘEHLED TECHNOLOGIÍ Xdsl 

 

tab. 1 Přehled technologií xDSL (Pramen: Vlastní zdroj) 

Typ Popis Normy Modulace Počet 

párů 

Dosah Rychlost na 

vedení 

Šířka pásma 

ADSL  asymetrická 

DSL 

ANSI 

T1.413, ITU 

G. 992.1 

DMT (QAM, 

Quadrature 

Amplitude 

Modulation,)  

jeden 2-5 km do 1 Mbit/s 

zpětně; do 8 

Mbit/s dopředně 

25-138 kHz 

zpětně; 138-

1104 kHz 

dopředně 

RADSL DSL 

s adaptivní 

rychlostí 

ANSI T1.TR. 

59 

CAP 

(Carriesless 

Amplitude/Phas

e) 

jeden   do 1 Mbit/s 

zpětně; do 8 

Mbit/s dopředně 

25-138 kHz 

zpětně; 25-

1104 kHz 

dopředně 

IDSL  ISDN DSL ITU. ETSI 2B1Q (Two 

Binary, One 

Quaternary) 

jeden 

(2B+1

D) 

10,7 

km 

symetricky 144 

kbit/s 

0-50 kHz 

HDSL rychlá DSL ITU G. 

991.1, ETI 

TS 101 135 

2B1Q dva 4 km   symetricky 1,544 

nebo 2 Mbit/s 

0-392 kHz 

(2B1Q) 10-

175 kHz 

(CAP) 

HDSL2 jednopárová 

rychlá DSL 

ANSI 

T1.418, ITU 

991.2 

2B1Q nebo 

CAP 

jeden 3,5 km  symetricky 1,544 

nebo 2 Mbit/s (po 

2 párech4Mbit/s) 

0-392 kHz 

(2B1Q) 10- 

175 kHz 

(CAP) 

SDSL  symetrická 

DSL 

 2B1Q jeden 3-6 km symetricky do 

2,32 Mbit/s 

0-700 kHz   

SHDSL  symetrická 

rychlá DSL 

ITU G. 

991.2, ETSI 

TS 101 524 

16úrovňová 

pulzně - 

amplitudová 

modulace s 

mřížkovým 

kódováním  

jeden/

dva 

2/4 km symetricky do 2,3 

Mbit/s (jeden 

pár) do 4,6 

Mbit/s (dva páry) 

0-385 kHz 

VDSL  velmi rychlá 

DSL 

ANSI 

T1.424, ITU 

G.VDSL, 

ETSI TS 101 

270 

DMT nebo 

QAM 

jeden 300-

1350 

m 

do 26 Mbit/s 

zpětně; do 52 

Mbit/s dopředně 

36 Mbit/s 

symetricky 

25 kHz- 30 

MHz 



VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 

PŘÍLOHA P II: SPECIFIKACE SYSTÉMU DSLAM AES-100 

tab. 2 Technické parametry [14] 

Technické parametry 

Rozměry 439mm(L) x 320mm(D) x 66mm(H) 

Váha  8.3 KG 

Počet modulů Dva moduly v jedné polici 

Uplink rozhraní 

 

-Jeden 10/100M Ethernet na modul 

- konektor RJ-45 

ADSL rozhraní 

 

-8-Port ADSL na modul 

-konektor RJ-11 

Konzole 

 

- Jeden konzolový port na modul 

- DB9 konektor 

Světelné ukazatele - Systém  

 

zhasne: Systém není připraven nebo selhal 

svítí: Systém je připraven a spuštěn v pořádku 

světlo bliká: zavedení systému 

Světelné ukazatele - ADSL svítí: Připojeno 

zhasne: Linka není připravena nebo není připojena 

Světelné ukazatele - Ethernet 

 

svítí: připojeno do LAN portu  

světlo nesvítí: LAN není připojena do portu  

světlo bliká: data jsou odesílána 

Světelné ukazatele - hlavní vypínač Pro zapnutí svítí nebo po vypnutí nesvítí 

Switch 

 

Max. Velikost rámců: 1522 bajtů 

Rámce: IEEE 802.3, IEEE 802. 

1Q rámec, Ethernet II 

ADSL  

 

- Multi-Mode standard ADSL 

RADSL (DMT T1.413 verze 2) 

G. DMT (ITU G. 992.1) 

G. Lite (ITU G. 992.2) 

G.hs (ITU G. 994.1) 

- Automatické přizpůsobení rychlosti 

Řídicí systém a údržba 

• Alarm  

 

Automatické historii a zprávu o stavu 

Alarm / událostí historie 

• Monitorování výkonu x 

• Konfigurace 

 

VLAN nastavení 

ADSL linka stanovení sazeb (šířka pásma ovládání) 

Upgrade firmwaru pomocí FTP 

Konfigurace zálohování / obnovení pomocí FTP 

Výchozí konfigurace 

• Bezpečnost 

 

Podpora login  

Zajištěné hostitelé pro Telnet / FTP / SNMP 

Filtrování MAC adres 
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• Systém chyb x 

• UNIX syslog x 

• Vlastní diagnostika 

 

DRAM 

LAN port 

Ethernet 

 

- Podpora 802.3/3u/3x 

- Kontrola průtoku pro full duplex (802.3x) 

VLAN 

 

- Port-based VLAN 

- IEEE 802.1Q tag-based VLAN 

- Podpora GVRP pro uplink 

QoS - 802.1p prioritní zachování 

Multicast - Podpora IGMP snooping 

Network Management 

 

- Místní konzole 

- Podpora SNMP v1 a v2 

- Podpora Telnet 

- Správa chyb, výkon, nastavení a bezpečnostní  

Teplota - Provozní: 0 ~ 50 ° C 

- Skladování: -25 ~ 70 ° C 

Vlhkost - 5 ~ 95%  

Napájení - 100 ~ 240VAC, 60 ± 3Hz 
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PŘÍLOHA P III: KONFIGURAČNÍ PŘÍKAZY CENTRÁLNÍ 

JEDNOTKY AES -100 

 

tab. 3 Konfigurační příkazy centrální jednotky AES-100 (Pramen: Vlastní zdroj) 

Příkaz Charakteristika 

Enable Příkaz pro aktivaci 

enable port <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 (aktivuje port 

na určitém čísle port) 

enable ports (povolí všechny porty) 

Disable Příkaz na zablokování  

disable port <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8(zablokuje port 

na určitém čísle port) 

disable ports (zablokuje všechny porty) 

Set Příkaz pro nastavení 

set name <name> (nastaví název systému) 

<name> = název systému 

Linerate Zobrazení parametrů rychlost ADSL linky portu 

linedata <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

Lineinfo Zobrazení linkových provozních hodnot ADSL 

portu 

inedata <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

List port    Zobrazení aktuální nastavení portu ADSL 

list port <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

list ports (zobrazení všech aktuálních nastaveních 

portu ADSL) 

Lineperf Zobrazí stav čitačů ADSL portu 

linedata <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

Show port   Zobrazení stavu ADSL portu 

show port <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

show ports (zobrazení stav všech ADSL portů) 

Show pvc Zobrazení parametrů PVC ADSL portu 

show pvc <port number> 

<port number> = port číslo od 1 do 8 

show pvcs (zobrazení všech parametrů PVC 

ADSL portu) 
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Set port  Nastavit parametry ADSL linky portu 

set port <port number> <upstream speed> 

<downstream speed> <mode> 

<port number> = port číslo od 1 do8 

<upstream speed> = ADSL upstream rychlost 

v Kbps 

<downstream speed> = ADSL downstream rychlost 

v Kbps 

<mode> = provozní mód 

Zvolené hodnoty musí být celistvým násobkem 32 

kbit/s.  

Set pvc         Nastavení parametrů PVC ADSL portu 

set pvc <port number> <multiplexipi> <tx vci>  

<port number> = port number, from 1 to 8 

<multiplexing mode> = "llc" or "vc"   

<tx vci> = Tx VCI 

Set pvcs          Nastavení parametrů PVC všech ADSL portu 

set pvcs <multiplexing mode> <tx vpi> <tx vci>  

<multiplexing mode> = "llc" or "vc" 

<tx vpi> = Tx VPI 

<tx vci> = Tx VCI 

Config save Uložit aktuální nastavení ADSL konfigurace 
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PŘÍLOHA P IV: SPECIFIKACE SYSTÉMU DSLAM IP EXPRESS IES-

1000 

 

tab. 4 Specifikace systému DSLAM IP Express IES-1000 [14] 

Specifikace systému DSLAM IP Express IES-1000 

End-to-end poskytování nabídkou DSL okruhu 

konfigurace přes NetAtlas Access EMS 
x 

Podpora rozšíření konfigurace s plugand- play 

linkové karty 
x 

SNMP v1, v2  x 

Web management x 

FTP / TFTP pro firmware x 

Konzola konfigurace portů (RS-232) x 

Telnet konfiguraci a monitoring x 

Spanning tree algoritmus (802.1D)  x 

802.1Q VLAN 

 

- IGMP snooping podpora multicast provozu 

- podpora QoS 802.1p  

- DHCP Relay agent option 82 

- 256 statických VLAN položek (rozsah VLAN ID1 

~ 4094) 

- 4 K MAC adresu záznamů 

Multicast 

 

- IPv4 multicast zasilatelství (přes L2 MAC) 

- Statické multicast členství konfigurace 

- IGMP v1, v2 snooping a IGMP proxy 

- 256 multicast skupin a každá skupina může 

  obsahovat 18 členů 

- IGMP filtrování profilu 

- IGMP limity počtu 

- MVLAN 

- DSL port multicast řízení šířky pásma 

Podpora managementu 

 

- CLI-based management (konzole / Ethernet port) 

- SNMPv1, v2 a telnet  

- Rozhraní Ethernet a NetAtlas Access 

- Web-based management prostřednictvím  

Rozhraní Ethernetu 

 

- Port konfigurace 

- Alarm  

- Sledování výkonnosti 

- Bezpečnost a zálohování paměti 

- Vlastní diagnostika 

- Dálkový reset 

Hardwarové specifikace 

 

- 19" 1U rack, 2 sloty pro karty  

- 2 linkové karty přizpůsobené různým typům 
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DSL služeby,  Ethernet  

 

- hot-swap  

- Podpora 8 až 32 portů v centrále 

- sledování teploty a signalizace 

- Automatické vypnutí   

- Ochrana proti přepětí  

Fyzické specifikace 

 

- Rozměry: 440 (š) x 320 (D) x 46 (H) mm 

- Hmotnost: 3,7 kg 

Specifikace prostředí 

 

- Provozní teplota: 0 ° C ~ 50 ° C 

- Skladovací teplota: -40 ° C ~ 70 ° C 

- Provozní vlhkost: 10% ~ 90% 

• Skladovací vlhkost - 10% ~ 95% 

• Napájecí zdroj (AC / DC) 

 

- AC Napájení: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz 

- DC: -36 ~ -72 V DC 
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PŘÍLOHA P V: SPECIFIKACE MODULU IP EXPRESS AAM1212 

tab. 5 Specifikace Modulu IP Express AAM1212 [14] 

Specifikace Modulu IP Express AAM1212 

ADSL  

 

- ADSL: G. 992.1 Annex B  

- ADSL2: G. 992.3 Annex B  

- ADSL2 +: G. 992.5 Annex B 

Protokol ADSL co pod to patří - více protokolů přes AAL5 (RFC 1483) 

Výkon - maximální přenosová rychlost ADSL až 24 Mbps  

  na ADSL 2+                       

Network Management  

 

- Alarm  

- Automatický alarm a zprávy o stavu  

- LED indikátor pro alarmy a stav systému 

- Sledování výkonnosti 

- periodika DSL čítače výkonu  

- PVC pro VLAN mapování  

ADSL linka  

 

- QoS 

- Bezpečnost a zálohování paměti 

- Port izolace  

- Poskytuje paměť pro zálohování databáze systému  

- Udržujte předchozích systémových parametrů v  

  průběhu restartu procesu 

- Vlastní diagnostika 

Vlastnosti Specifikace 

 

- Rychlé spuštění 

- Hodnotit přizpůsobení 

- MAC a filtrování paketů 

- MAC počítadlo omezení 

- broadcast filtrování 

- multicasting 

- IGMP snooping 

- DHCP relay option82 

- 802.1x 

- ATM QoS (UBR / VBR / CBR) 

Hardwarové specifikace 

 

- 12 - port ADSL2 + pro Annex B 

- Jeden Telco 50 konektor pro připojení ADSL  

  linkay a ISDN splitteru 

- Jeden RJ11 konzolový port 

- Dva 100Base-TX RJ-45 pro uplinky 

Fyzické specifikace - Rozměry: 170mm (L) x 300mm (D) x 40mm (H) 

Specifikace prostředí 

 

- Provozní teplota: 0 ~ 50 ℃, vlhkost: 5 ~ 95%  

- Napájení: 110 ~ 240VAC nebo 48VDC-v IES- 

  1000  
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PŘÍLOHA P VI: KONFIGURAČNÍ PŘÍKAZY MODULU IP EXPRESS 

AAM1212 

 

tab. 6 Tabulka nastavení modulu IES AAM 1212 (Pramen: Vlastní zdroj) 

Příkaz Popis 

sys  

info show  Zobrazit obecné 

informace o systému. 

hostname <hostname> Nastaví systémový název. 

location <location> Informace o umístění 

souborů. 

contact <contact> Nastaví kontaktní 

informace.  

  Nastavení hesla správce 

systému. 

passwd [show|sec|can|cel]  Nastaví časovače restartu 

a zobrazení zbývající času 

pro restartování. Zrušení 

pomoci cancel. 

reboot show  Zobrazení SNMP nastavení. 

snmp getcommunity <community> Nastaveni SNMP 

GetRequest community. 

setcommunity <community> Nastaveni SNMP 

SetRequest community. 

trapcommunity <community> Nastaveni SNMP Trap 

community. 

trustedhost <ip> Nastaveni SNMP důvěrného 

hostitele. Nastavení 0.0.0.0 

pro všechny. 

trapdst <ip> [<port>] Nastavení SNMP trap server 

a naslouchajícího portu.  

Nastaveno 0.0.0.0 neposílá 

SNMP. 

show  Zobrazení služby zařízení a 

číslo portu. 

enable <telnet|ftp|web|icmp> Zapnutí služby. 

server disable <telnet|ftp|web|icmp> Vypnutí služby. 

port <telnet|ftp|web|icmp> Nastavení portu pro služby 

show  Zobrazeni nastavení zařízení 

zajištěné klientem. 

enable <index> Umožňuje bezpečné 

klientovi nastavit správu 

zařízení. 
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disable <index> Zastaví nastavení z 

řídícího přístroje. 

client set <index> <start ip>< end 

ip> [[telnet] [ftp] [web] 

[icmp]] 

Nastaveni rozsahu IP adres 

a protokolu. 

show  Zobrazeni nastavení. 

enable  Zapnutí logování. 

disable  Vypnutí logování. 

server <ip> Nastavení IP adresy syslog 

serveru. 

syslog facility <facility>  Nastavit log facility 1-7 a 

přihlášení syslog zpráv. 

show  Zobrazení systémového 

aktuálního času. 

set <hh> [<mm><ss>] Nastavení systémového 

aktuálního času. 

show  Zobrazení systémového 

aktuálního datumu. 

set < yyyy mm dd> Nastavení systémového 

aktuálního datumu. 

show  Zobrazení systémového 

času serveru. 

time set <none> Nastavení systémového 

nepoužívá času serveru. 

 <daytime|time|ntp> <ip> 

<utc[<+|-

>0100~1200]>[nosync] 

Nastavení času služby 

protokolu. 

sync  Načte data a čas z 

časového serveru. 

date show  Zobrazení protokolu 

zařízení. 

clear   Vymazat protokol zařízení. 

timeserver show  Zobrazuje aktuální 

firmware a funkce 

ochrany statusu. 

set <msec|0:disable> Nastavení počtu. 

show  Zobrazeni hw 

monitorovacích statistik. 

enable  Zapnout hw monitorování 

disable  Vypnout hw monitorování 

log vlimit <idx> <high> <low> Nastaveni maxima nebo 

minima napětí. 

tlimit <idx> <high> <low> Nastaveni maxima nebo 

minima teploty. 

[nopause]  Zobrazení všech 
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systémových konfigurací. 

wdog  

monitor  

showall  

 

 

Příkaz popis 

adsl  

show [portlist]  Zobrazení nastavení ADSL. 

enable <portlist>  Zapnuti specifikace ADSL 

portu. 

disable <portlist>  Vypnutí specifikace ADSL 

portu. 

profile show [profile] Zobrazení profilu. 

set <profile> 

<fast| interleave [=<up 

delay>,<down delay>]> 

<up max rate><down max 

rate> [<up target margin> 

<up min margin><up max 

margin><up min rate> 

down target margin> 

<down min margin><down 

min margin> <down max 

margin> <down min rate>] 

Vytvoření ADSL profilu. 

delete <profile> Smazat ADSL profil. 

map <portlist> <profile> 

<glite|gdmt 

|t1413|auto|adsl2|adsl2+> 

or  

<portlist> 

<profile><gdmt|etsi|auto|ad

sl2|adsl2+> 

Přiřazuje konkrétní profil 

na port a nastaví portu 

ADSL režimu. 

<portlist> <name> Nastavuje název portu. 

name <portlist> <tel>  Záznam ADSL portu 

tel  <f5> <vpi> <vci> Provádí test zpětné 

smyčky 

loopback  

vcprofile show <vcprofile> Zobrazí virtuální kanálu  

set <vcprofile> <vc|llc> 

<ubr|cbr> <pcr> 

<cdvt> 

Vytvoření  UBR nebo CBR 

virtuálního kanálu profilu. 

 set <vcprofile> 

<vc|llc><vbr(rt-vbr)|nrt-

vbr> <pcr> <cdvt> <scr> 

<bt> 

Vytvoření  VBR virtuálního 

kanálu profilu. 
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delete <vcprofile> Odstranění virtuálního 

kanálu. 

pvc show [<portlist> [<vpi> <vci>]] Zobrazení PVC nastavení. 

set <portlist> <vpi> 

<vci><super |vid = 1 .. 

4096 <priority>> 

<vcprofile> 

Vytvoření nebo modifikace 

PVC nastavení. 

delete <portlist> <vpi> <vci> Odstraní PVC nastavení. 

[nopause]  Zobrazení všech ADSL 

konfigurací. 

showall  

linediag setld <port namber> Nastavení specifického 

portu řádky režimu. 

getld port namber> Zobrazení specifického 

portu řádky diagnostiky. 

   

alarmprofile show [profile] Zobrazení profilu alarmu. 

set <profile>[<atuc lofs><atur 

lofs><atur loss> <atuc 

lols> <atuc lprs> <atur 

lprs> <atuc ess> <atur ess> 

<atuc fast rateup> <atur 

fast rateup> <atuc 

interleave rateup> <atuc 

fast ratedown> <atur fast 

ratedown> <atuc interleave 

ratedown> <atur interleave 

ratedown> <init fail 

enable> <atuc ses> <atur 

ses> <atuc uas> <atur uas> 

] 

Konfigurace profilu alarmu. 

delete <profile> Odstranění profilu alarmu. 

map <portlist> <profile> Mapování specifikace 

ADSL portu k alarmu. 

showmap <port number> Zobrazení alarmu profilu 

k mapovanému ADSL 

portu. 

showport [port] Zobrazení parametrů 

profilu, které jsou 

mapovány na určitém 

ADSL portu. 

AnnexL enable <portlist> Zapnutí funkce Annex L na 

specifickém portu. 

disable <portlist> Vypnutí funkce Annex L na 

specifickém portu. 

show <portlist> Zobrazení funkce Annex L 

na specifickém portu. 

   

sra enable <portlist> Zapnutí bezproblémové 
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sazby ADSL2+ 

disable <portlist> Vypnutí bezproblémové 

sazby ADSL2+ 

pmm enable <portlist> Zapnutí Power ManageMent 

disable <portlist> Vypnutí Power 

ManageMent 

show <portlist> Zobrazení Power 

ManageMent 

   

 

 

Příkaz Popis 

switch  

igmpsnoop show  Zobrazení IGMP  snooping 

nastavení. 

enable  Zapnout IGMP  snooping. 

disable  Vypnout IGMP  snooping. 

igmpfilter set [<port>|*] <name> Nastavení ADSL portu 

k použití IGMP filtru 

profilu. 

show [portlist] Zobrazení IGMP filtru 

profilu. 

profile   

 Set <name> <index> 

<startip> <endip> 

Konfigurace IGMP filtru 

profilu. 

 Delete <name> Odstranění IGMP filtru 

profilu. 

 Show [name] Zobrazení  IGMP filtru 

profilu. 

queuemap show  Zobrazení systémové 

priority. 

set <priority> <queue> Mapování priority. 

   

qarptimer show  Zobrazení GARP stav. 

join <join msec> Nastavení GARP spojení. 

leave <leave msec> Nastavení GARP ukončení. 

leaveall <leaveall msec> Nastavení všech GARP 

ukončení. 

rstp show  Zobrazení RSTP nastavení. 

enable  Zapnout RSTP. 

disable  Vypnout RSTP. 

priority <priority> Nastavení systémové 
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priority. 

hellotime <hellotime sec> Nastaveni hello čas. 

maxage <maxage sec> Nastavení věku. 

fwdelay <fwdelay sec> Nastavení zpoždění. 

port show Zobrazení ethernet portu. 

 enable 

<enet1|enet2|*> 

Povolit RSTP na port. 

 disable <portlist> Zakázat RSTP na port. 

 priority <portlist> 

<priority> 

Nastavení specifikace 

priority na port. 

 pathcost <portlist> 

<pathcost> 

Nastavení ceny. 

dhcprelay show  Zobrazení DHCP nastavení. 

enable  Zapnout DHCP. 

disable  Vypnout DHCP. 

server <server ip> Nastavení DHCP servru pro 

IP adresy. 

option82   

 enable Zapnutí DHCP agenta. 

 disable Vypnutí DHCP agenta. 

 Set <relay info> Přidání specifické 

informace. 

   

vlan show <vlanlist> Zobrazení nastavení 

VLANu. 

portshow [portlist] Zobrazení nastavení portů 

VLANu. 

set <vid><portlist>:<F<T|U>|

X|N> 

[<portlist>:>:<F<T|U>|X|

N> …] [name] 

Konfigurace VLANu. 

enable <vid> Zapnutí VLANu. 

disable <vid> Vypnutí VLANu. 

delete <vlanlist> Odstranění VLANu. 

pvid <portlist> <pvid> Nastavení portu VLANu. 

priority <portlist> <priority> Nastavení priority. 

gvrp <portlist> 

<enable|disable> 

Zapnout nebo vypnou 

specifický port. 

frametype <portlist> <all|tag|untag> Nastavení specifického DSL 

portu. 

cpu show Zobrazení id VLANu pro 

vedení VLANu. 

 set <vid> Nastavení id VLAnu. 



VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky 16 

mac flush  Smazat učící mac adresu. 

agingtime   

 show Zobrazení mac při vypršení 

času. 

 set <sec|0:disable> Nastavení vypršení času. 

count   

 show [portlist] Zobrazení  mac adresy. 

 enable <portlist> Povolit velikost filtru mac 

adresy pro port. 

 disable <portlist> Zakázat velikost filtru mac 

adresy pro port. 

 set <portlist> <count> Nastavení velikost filtru 

mac adresy pro port. 

filter show [portlist] Zobrazení nastavení mac 

filtru. 

 enable <portlist> Povolení mac filtru pro port. 

 disable <portlist> Zakázat  mac filtr pro port. 

 Set <port> <mac>  Přidat mac filtr. 

 delete <port> <mac> Odstranění mac filtru. 

   

pkfilter show [portlist] Zobrazení balíčku typu 

filtru. 

set <portlist> [pppoe|ip|arp 

|netbios 

|dhcp|eapol| 

igmp|none] 

Nastavení balíčku typu filtru 

pro specifický port. 

pppoeonly <portlist> Použitím tohoto příkazu 

se povoluje pouze PPPoE 

provoz. 

   

Dot1x show [portlist] Zobrazení IEEE 802.1x 

nastavení. 

enable  Zapnout IEEE 802.1x. 

disable  Vypnout IEEE 802.1x. 

auth <profile|radius> Nastavení IEEE 802.1x 

k požití lokálního profilu 

nebo externího RADIUSu. 

port   

 enable <portlist> Zapnout IEEE 802.1x pro 

specifický port. 

 disable <portlist> Vypnout IEEE 802.1x pro 

specifický port. 

 control <portlist> 

<auto|auth|unauth> 

Nastavení IEEE 802.1x 

autentizaci nastavení pro 
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specifický port. 

 reauth <portlist> <on|off> Nastavení IEEE 802.1x pro 

novou autentizaci nastavení 

pro specifický port. 

 period <portlist> <period> Nastavení IEEE 802.1x 

autentizaci period pro 

specifický port. 

radius   

 show Zobrazení nastavení serveru 

externího RADIUSu. 

 ip <ip> Nastavení IP adresy. 

 Port <port> Nastavení čísla portu. 

 secret <secret> Nastaveni autentizace a 

klíče. 

profile   

 show Zobrazení lokálního profilu. 

 set <name> <password>  Vytvoření nebo editování 

lokálního profilu. 

 delete <name> Odstraněni profilu. 

enet show  Zobrazení nastavení 

Ethernet portu. 

speed <portlist> 

<10copper|100co 

pper|auto> 

Nastavení připojovací 

rychlosti Ethernet portu. 

name <portlist> <name> Nastavení jména Ethernet 

portu. 

enable <portlist> Zapnutí specifikace Ethernet 

portu. 

disable <portlist> Vypnutí specifikace 

Ethernet portu. 

   

smcast show  Zobrazení všech MAC adres 

spojené s ADSL portem 

 

set <adsl_port> <mac> 

<join|leave> 

Používá spojení/ukončení  

k přidání/odstanění MAC 

adres. 

delete <mac> Odstranění statického filtru 

MAC adresy. 

isolation show  Zobrazení nastavení izolace 

současného účastníka. 

enable  Zapnout izolaci 

disable  Vypnout izolaci. 

daisychain  Nastavení zařízení 

daisychain mód.  

standalone  Nastavení zařízení 
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standalone mód. 

[nopause]  Zobrazení všech 

konfigurací. 

showall    

 

 

Příkaz Popis 

ip     

show   Zobrazení nastavení 

monumentu IP adres. 

arp    

show  Zobrazení statusu IP adres. 

flush  Vymazání statusu IP adres. 

set <ip> [/netmask]  Nastavení monumentu IP 

adres. 

gateway <gateway ip>  Nastavení pro Ip adresu 

defaultní bránu. 

route    

show  Zobrazení směrovací 

tabulky. 

set <dsl ip> [/netmask] 

<gateway ip> [metric] 

<name> 

Přidání do směrovací 

tabulky. 

 Default <gateway ip> 

<metric> 

Nastaveni defaultního 

směrování. 

delete <dst ip> [/netmask] Odstranění ze směrovací 

tabulky. 

flush  Vymazat směrovací tabulku. 

ping <ip> [count]  Ping vzdáleného hosta. 

showall [nopause]  Zobrazení Ip konfigurace. 

 

 

 

Příkaz Popis 

statisti

cs 

    

monitor   Zobrazení statistik 

monitorování hw. 

adsl    

show [portlist] Zobrazení připojovacích 

statistik ADSL.  
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linedata <portlist> Zobrazení linky načítaných 

dat. 

lineinfo <portlist> Zobrazení statistik pro 

specifikaci ADSL portu. 

lineperf <portlist> Zobrazení kvality 

specifikace ADSL. 

linerate <portlist> Zobrazení míry řádky. 

15mperf <portlist> [count <0..96>] Zobrazení výstupních 

statistik za 15 min. 

1dayperf <portlist> Zobrazení výstupních 

statistik za 1 den. 

igmpsnoop   Zobrazení statistik IGMP 

snooping. 

rstp   Zobrazení RSTp statistik. 

vlan [vlanlist]  Zobrazení  VLANů. 

mac   Zobrazení MAC adres. 

port <portlist> [<vpi> 

<vci>] [clear] 

 Zobrazení  nevo vymazání 

portových statistik. 

Dot1x [portlist]  Zobrazení IEEE 802.1x 

statistik. 

enet   Zobrazení nastavení a 

statistik Ethernetu. 

ip   Zobrazení monumentu, 

statusu a výstupních dat. 

showall [nopause]  Zobrazení všech statistik 

konfigurace. 

config     

show <sys|sw|adsl|ip| 

stat|all>[nopause] 

 Zobrazení konfigurace 

zařízení. 

save   Uloží konfiguraci. 

restore   Obnoví tovární defaultní 

nastavení. 

exit    Ukončení konzoli. 
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PŘÍLOHA P VII: NASTAVENÉ PARAMETRY PRO MODUL IP 

EXPRESS AAM1212. 

 

tab. 7 Nastavené parametry ADSL (Pramen: Vlastní zdroj) 

Název proměnné Max. 

přenosová 

rychlost 

Min. 

přenoso

vá 

rychlost 

Max. 

poměr  

signál/š

um 

Min. 

poměr  

signál/šu

m 

Rozpětí 

poměru  

signál/šu

m 

Posun 

rozpětí 

nahor

u 

Posun 

rozpětí 

dolů 

Port Jednotky Kbps Kbps db db db db db 

1 Upstream 512 32 31 0 6 9 3 

Downstream 5120 64 31 0 6 9 3 

2 Upstream 128 32 31 0 6 9 3 

Downstream 1024 64 31 0 6 9 3 

3 Upstream 256 32 31 0 7 30 6 

Downstream 1024 64 30 0 7 6 30 

4 Upstream 512 32 31 0 6 9 3 

Downstream 1024 64 31 0 6 9 3 

5 Upstream 128 32 31 0 6 9 3 

Downstream 1024 64 31 0 6 9 3 

6 Upstream 1024 32 31 0 6 9 3 

Downstream 2048 64 31 0 6 9 3 

7 Upstream 128 32 31 0 6 9 3 

Downstream 512 64 31 0 6 9 3 

8 Upstream 512 32 31 0 6 9 3 

Downstream 2048 64 31 0 6 9 3 
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PŘÍLOHA P VIII: VÝSLEDNÉ MĚŘENÍ MĚŘICÍM PŘÍSTROJEM 

VEEX BX100V 

 

 

obr. 1 Výsledné měření Port 1 (Pramen: Vlastní zdroj) 
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obr. 2 Výsledné grafy port 1 (Pramen: Vlastní zdroj) 
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obr. 3 Výsledné měření Port 2 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 4 Výsledné měření Port 3 (Pramen: Vlastní zdroj) 
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obr. 5 Výsledné měření Port 4 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 6 Výsledné měření Port 5 (Pramen: Vlastní zdroj) 
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obr. 7 Výsledné měření Port 6 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 8 Výsledné měření Port 7 (Pramen: Vlastní zdroj) 
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obr. 9 Výsledné měření Port 8 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 


