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Abstrakt 

V této bakalářské práci, která je shrnutím absolvování individuální odborné praxe ve firmě 

OKIN GROUP a. s., je zdokumentován průběh postupů zadané práce. Pozice telekomunikačního 

specialisty mi dovolila prakticky využít mé teoretické vědomosti a rozšířit je. Práce byla zaměřena na 

řešení problémů v první až třetí vrstvě referenčního modelu OSI. Jako člen týmu jsem zajišťoval 

funkčnost či nápravu připojení a správu zařízení pro zákazníky, kteří pocházejí z Evropy. Dostal jsem 

se tedy do kontaktu s pobočkami po celém světě.  

 

Klíčová slova 

 

Odborná praxe, referenční model OSI, počítačová sít, přepínač, směrovač, hledání problémů 

na digitálních linkách, alarmy, smyčky 

 

  



 

 

 

Abstract 

In my bachelor thesis summarizing my individual professional practice in the OKIN GROUP 

a.s. company I document processes of my assigned tasks. My telecommunications specialist position 

allowed me to utilize and widen my theoretical knowledge. The focus of my work was on solving 

problems from the first to the third layer of the OSI model. As a member of team I ensured 

functionality or restoration of connection and device maintenance for European customers. Thanks to 

this I was in touch with branches all over the world. 
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Professional practice, Open Systems Interconnection model, computer network, router, switch, 

troubleshooting problems on digital lines, alarms, loop testing   

 



 

 

 

Seznam použitých zkratek 

Zkratka Anglický význam Český význam 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Asymetrická digitální linka 

uživatele 

AIS Alarm Indication Signal Typ alarmu popisující chybu na 

zařízení v síti 

ARP Address Resolution Protocol Protokol pro získávání MAC 

adresy 

ATM Asynchronous Transfer Mode Standart pro vysokorychlostní 

síťovou architekturu 

BGP Border Gateway Protocol Dynamický směrovací protokol 

využívaný pro směrování mezi 

autonomními systémy 

C4P SMARTnet Onsite Premium 24x7x4 Druh podpory firmy Cisco 

CLI Command Line Interface Příkazový řádek 

CPE Customer Promises Equipment Zařízení umístěné u zákazníka 

CSU Channel Service Unit Zařízení převádějící signál ze 

sítě LAN na požadovaný signál 

sítě WAN 

DDos Distributed Denial of Service Technika útoku na síťové 

služby 

DS1 DS1 První řád digitální linky 

DSU Data Service Unit Zařízení převádějící signál ze 

sítě LAN na požadovaný signál 

sítě WAN 

DTC Datacenter Obecné označení data centra 

E1 E1 První řád pro evropské digitální 

linky 

EZVPN Easy Virtual Private Network Typ privátní virtuální sítě firmy 

Cisco 



 

 

 

HDSL High Bit Rate Digital Subscriber Line Digitální linka uživatele 

umožňující rychlejší datový 

přenos 

ICMP Internet Control Message Protocol Protokol zasílající zprávy o 

chybách v síti 

IOS Internetwork Operating Systém Operační systém používaný 

v zařízeních firmy Cisco 

IP  Internet protocol  Časově dělený multiplex 

LAN Local Area Network Lokální síť 

LCV Line Code Violation Druh chyby na digitálních 

linkách DS1 a výše  

LOF Loss Of Frame Typ alarmu popisující ztrátu 

rámce 

LOS Loss Of Signal Typ alarmu popisující ztrátu 

signálu 

MAC Media Access Control Identifikátor síťového zařízení 

MPLS Multi Protocol Label Switching  Protokol využívající značek pro 

přepínání 

MuX Multiplexer  Zařízení sdružující více 

nezávislých kanálů na jeden 

kanál 

NID Network interface device Zařízení používané na 

digitálních linkách T1 na hraně 

mezi zákazníkem a sítí 

NTU Network Terminating Unit Zařízení poskytovatele spojující 

lokální síť se sítí poskytovatele 

ON-NET On Network Síťové řešení pomocí přímého 

připojení zařízení koncového 

zařízení na páteřní síť 

poskytovatele   

OOB Out of Band Modem Zařízení pro vzdálenou správu 



 

 

 

OSI Open Systems Interconnection Propojení otevřených systémů 

PCV Path Coding Violation Druh chyby na digitálních 

linkách DS1 a výše 

PE Provider Edge Směrovač na hranici páteřní sítě 

PING Packet InterNet Groper Program testující odezvu mezi 

dvěma zařízeními   

PVC Permanent virtual circuit Permanentní virtuální okruh 

QOS Quality of Service Termín pro řízení datových 

toků v síti 

RAI Remote Alarm Indication Typ alarmu popisující chybu na 

zařízení ve směru vysílání 

RFO Reason for Outage Důvod pro výpadek 

SDSL Symmetric Digital Subscriber Line Symetrická digitální linka 

uživatele 

SJ SmartJack Zařízení používané na 

digitálních linkách T1 na hraně 

mezi zákazníkem a sítí 

poskytovatele 

SLA Service Level Agreement  Smlouva definující 

poskytovanou službu či produkt 

SNMP Simple Network Management Protocol Protokol pro správu sítí 

SSH Secure Shell Zabezpečený komunikační 

protokol 

T1 T1 První řád pro severoamerické, 

americké a jihokorejské 

digitální linky  

TACACS Terminal Access Controller Access-Control 

System 

Systém řízení přístupu k řadiči 

terminálového přístupu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TCP Transmission Control Protocol  Základní protokol sady 

internetu představující 

transportní vrstvu síťové 

architektury 

TELNET Telecommunication Network Protokol používaný k připojení 

ke vzdálenému zařízení 

VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line  Digitální linka uživatele 

podporující rychlejší datový 

přenos 

VPN Virtual Private Network Privátní virtuální sítě 

WAN Wide Area Network Rozsáhlá síť  

xDSL General Digital Subscriber Line Digitální linka uživatele 
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1 Úvod 

Vykonání bakalářské práce formou individuální odborné praxe ve firmě jsem velmi uvítal. 

Důvodů je hned několik. Dnes se potencionální zaměstnavatel hned ptá, jakou máte praxi v 

oboru, a díky tomu získá představu, jak si dotyčný uchazeč dokáže poradit se získanými informacemi 

v praxi. Dnes jsou studijní podmínky na velmi vysoké úrovni. Bohužel samotné studium nezaručuje 

získání všech potřebných znalostí a obzvláště dovedností, které jsou požadovány v běžném pracovním 

prostředí. Proto je dnes vysoká nezaměstnanost i mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi. 

Abych předešel právě této situaci, rozhodl jsem se pro spolupráci s firmou OKIN GROUP a.s.  
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2 Popis odborného zaměření firmy a mé umístění ve 

firmě 

2.1 Popis firmy 

OKIN Business Process Outsourcing (BPO) je firma zaměřená na outsourcing podnikových 

procesů. Jedná se o oddělení vedlejších činností firmy jiné společnosti, která se specializuje na tuto 

činnost. Lze takto dosáhnout snížení režijních nákladů, lepšího soustředění na hlavní činnost firmy, 

růstu kvality procesů, tedy služeb, a v neposlední řadě zrychlení a zefektivnění procesů.  

Firma se tudíž zaměřuje na realizaci efektivnějších řešení velkoobjemových transakčních 

podnikových procesů (účetnictví, zpracování objednávek) a na služby s vysokou přidanou hodnotou 

pro koncové klienty (podpora prodejních týmů, zákaznický servis, technická podpora, dohledová 

centra).  

Společnost OKIN BPO působí na trhu od roku 2004. Společnost má pobočku v Ostravě, kde je 

zaměstnáno přes 500 odborníku a v Praze, kde firma zaměstnává 50 odborníků.  

Zajímavostí je, že průměrný věk v naší firmě je 29 let. 40% zaměstnanců zastávají absolventi 

vysokých škol a 60% absolventi středních škol.   

2.2 Pozice ve firmě 

S firmou OKIN BPO jsem přišel do styku v polovině roku 2012. Firma mne zaujala svým 

zaměřením na telekomunikační technologie. Spolu s oborově konkurenční firmou Tieto jsou jediné 

firmy s tímto zaměřením v Ostravě.  

Nastoupil jsem na pozici telekomunikačního specialisty do týmu, který se zabývá správou 

připojení. Tento tým je v nepřetržitém provozu 24/7 – 24 hodin, 7 dní v týdnu. Momentálně pracuje v 

týmu přes několik desítek telekomunikačních specialistů. Rád bych podotkl, že někteří členové jsou 

stále studenti nebo již absolventi Vysoké školy báňské v Ostravě, takže neseme dobré jméno školy. 

Aby došlo k pokrytí provozu 24/7, funguje hned 5 směn střídajících se na ranní, odpolední a noční 

směně. A následně je ještě denní team, který pracuje na složitějších problémech či se zaměřuje na 

konfigurační změny přes pracovní dobu Evropy. 

Celý tým je pro našeho zákazníka považován za TIER1 support neboli podpora první úrovně. 

Náplň TIER1 se dá specifikovat jako správa začínající u zařízení koncového zákazníka, označovaného 

také jako CPE (Customer Premises Equipment) až po zařízení PE (Provider Edge) napojené na páteřní 

síť. 
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2.3 Časová náročnost úkolů 

Časová náročnost je u každého vyskytnutého problému jiná. Celkový čas by se dal rozdělit na 

čas hledání problému a následně na čas potřebný k opravě problému. Tyto dva parametry jsou 

společně počítány jako čas výpadku, který je pro našeho zákazníka nejdůležitější.  

Bohužel nejčastěji je problém nalezen v sítí třetího poskytovatele, kde čas opravy nelze 

ovlivnit a nezbývá nám nic jiného, než jen čekat na výsledky.  

Nalezení problému v zákazníkově sítí je vcelku rychlé. Je to dáno znalostí sítě a také 

poskytnutými aplikacemi pro hledání problému. Na námi spravované infrastruktuře sítě máme přístup 

ke všem zařízením. Proto jsme schopni hledat problémy v nejkratším možném čase.  

2.4 Popis prostředí zadaných úkolů 

Obsah v neveřejné části bakalářské práce. 

2.5 Pracovní prostředí  

Obsah v neveřejné části bakalářské práce. 
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3 Seznam úkolů a postup řešení 

Obsah v neveřejné části bakalářské práce. 
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4 Řešení úkolů s ohledem na použité technologie 

Každá technologie a každý problém mají jinou složitost řešení. Ty, se kterými se setkáváme 

nejčastěji, se budu v následujícím textu snažit popsat a především vysvětlit, jak takové problémy 

vyřešit co nejrychleji.  

Úvodem bych rád podotknul, že tyto problémy jsou popisovány podle toho, jaký typ 

technologie je používán. Popisovány budou sítě, které využívají poslední míli (last mile, last 

kilometer) od třetího poskytovatele dle území. Náš zákazník takto pomocí pronájmu linek třetích 

poskytovatelů zlepšuje pokrytí svých služeb. Například v České republice je páteřní síť vyvedena 

pouze v Praze a koncoví zákazníci jsou připojování do MPLS sítě pomocí místních poskytovatelů 

(Telefonica O2, GTS Novera apod.). Někdy při špatném pokrytí či chybějící spolupráci s místními 

společnostmi si zákazník linku dodá sám. Nejčastěji se jedná o xDSL přípojku.  

 

Obrázek 3.1:   Struktura připojení od PE po CPE s využitím třetího poskytovatele 

 

Další dva typy jsou rozděleny na přípojky typu ON-NET (celá linka je pod naší 

správou) a DTC (Veškeré zařízení je umístěno v data centru našeho zákazníka a ke koncovému 

zákazníkovi vede pouze kabel). O tyto případy se z hlediska správy stará jiný tým v naší společnosti. 

My představujeme komunikační most mezi zákazníkem a provádíme pouze základní kontrolu.  

Následující seřazení problémů není náhodné. Je seřazeno od nejméně náročných typů přípojek 

na vyřešení.      
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4.1 Základní kontrola 

Ještě před podrobnějším vysvětlením bych rád shrnul základní body kontroly, které by měl 

správný síťový specialista prověřit. Tyto body mají všechny technologie společné. 

4.1.1 Fyzický stav zařízení 

Pokud řešíte problém priority 1 a nemáte jinou možnost ověření stavu zařízení (přes OOB či 

záložní směrovač), tak to vždy neznamená, že chyba je již v síti. Velmi často se stává (hlavně 

v zemích Asie a Jižní Ameriky), že na pracovišti zákazníka je výpadek proudu či neohlášená údržba, 

která vede k odpojení našeho zařízení. Samozřejmě nemůžeme pokaždé předpokládat, že zákazník je 

bez proudu. Proto máme zavedenou šablonu pro kontrolu proudu a vybavení (Power & Equipment 

checks), která obsahuje následující otázky:  

 Je zařízení bezpečně připojeno k elektrické sítí? 

 Je zařízení bezpečně připojeno k modemu či směrovači třetího poskytovatele (NTU)? 

 Je zařízení připojeno k Out of Band modemu? 

 Prosím o sdělení stavu LED diod na NTU. 

 Prosím o poskytnutí místního kontaktu a pracovní dobu pracoviště. 

 Prosím o restartování NTU. 

Tato šablona je velmi důležitá pro urychlení práce. Hlavně pokud se prokáže, že chyba 

nepřichází z naší páteřní sítě či od koncového zákazníka. Velmi to usnadní spolupráci s třetím 

poskytovatelem. Někteří dokonce ani nevytvoří záznam o chybě bez těchto údajů. 

4.1.2 Poškození fyzické vrstvy 

Při poškození síťové infrastruktury postihne výpadek nejčastěji větší množství koncových 

zákazníků. V některých zemích je tento druh problému velmi častý. Je to zapříčiněno špatnou 

infrastrukturou sítě, kde je kabeláž vedena vzduchem přes telegrafní sloupy. Takže zde musíme počítat 

i s úmyslným poškozováním, například z důvodu krádeže.  

4.1.3 Softwarový stav zařízení 

Pokud se nám podaří napojení na problémem zasažený směrovač přes záložní linku či přes 

OOB, jsme pak schopni izolovat problém s větší přesností. Pomocí IOS příkazů jsme také schopni 

zobrazit si záznamy a statistiky rozhraní směrovače a použitých protokolů. 

 show log – zobrazení veškerých záznamů na zařízení 

 show ip interface brief – zobrazení stavu rozhraní s IP adresami  
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 show interface description – zobrazení stavu a popis jednotlivých 

rozhraní 

 show interface „název rozhraní“ – zobrazí momentální statistiky 

zvoleného rozhraní 

 show run interface „název rozhraní“ – zobrazí konfiguraci zvoleného 

rozhraní 

  Tyto tři základní příkazy nám řeknou, kdy a co se stalo a zobrazí nám stav jednotlivých 

rozhraní. Opět jsou to velmi důležité informace (zvlášť časy ze záznamu), kdy problém nastal na lince. 

Informace nám mohou pomoci spojovat problémy s výsledkem zkoumání třetí strany či zákazníka. 

4.2 Problémy s lokální sítí (LAN)  

Pod problémy s prioritou 1 spadají problémy se sítí LAN, tedy propojení WAN části se 

zákaznickou lokální sítí. Pokud zákazník nedokáže poslat data ze své lokální sítě, je pro něj MPLS 

služba odříznuta. 

4.2.1 LAN rozhraní up/down 

Použitý GigabitEthernet0/0 port je ve stavu up/down. Tento stav poukazuje na problém 

s propojením k přepínači či jinému zařízení. 

Router#show interface description 

Interface                      Status         Protocol Description 

Gi0/0                          up             down     Customer LAN  

 

Když se protokol nachází ve stavu „down“ je potřeba zkontrolovat správné nastavení tohoto 

portu pomocí příkazů show interface Gi0/0 a show run interface. Zde je potřeba se zaměřit na 

nastavení duplexu a rychlosti na portu (Auto-negotiation). Někdy se stává, že zařízení nemají stejně 

nastavený duplex. Jedna strana může být nastavena na half duplex a druhá na full duplex. Bohužel si 

zákazník většinou spravuje svůj přepínač sám, takže nemůžeme ověřit nastavení. 

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is down 

    Full Duplex, 100Mbps, media type is RJ45 

Postup izolace problému: 

1. Ověřit nastavení rozhraní 

2. Překonfigurovat rozhraní  

3. Požádat zákazníka o zkontrolování kabeláže a sdělení nastavení jeho přepínače 
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4.2.2 LAN rozhraní down/down 

Pokud rozhraní je ve stavu down/down je velká pravděpodobnost, že kabel není fyzicky 

připojen do portu. Může se také jednat o nefunkční port. 

Postup izolace problému: 

1. Požádat zákazníka o zkontrolování kabeláže 

2. Zjistit stav LED na portu  

4.3 Alarmy způsobené okolním prostředím 

Jedná o alarmy způsobené vysokou teplotou, výkyvem napětí, problémy s ventilátory, 

či problémy s baterií v zařízení. Naposledy jsme se potýkali s těmito alarmy v průběhu extrémního 

počasí v Austrálii. 

 Postup izolace problému: 

1. Pomocí příkazu „show enviroment all“ zobrazíme momentální stav 

2. Příkazem „show enviroment alarm threshold“ můžeme zkontrolovat nastavený 

hraniční rozsah pro alarmy 

3. Dle typu alarmu požádáme zákazníka o kontrolu stavu zařízení  

4.4  Asymetrické xDSL služby 

Na asymetrické xDSL technologi (nejčastěji ADSL) je provozovaná služba virtuální privátní 

sítě. Tohoto je dosaženo za použití Cisco Easy VPN řešení. xDSL linky jsou ve většině případů 

dodávány samotným koncovým zákazníkem. Zde po izolování chyby požádáme koncového zákazníka 

o vytvoření události se svým poskytovatelem.  

4.4.1 Chybový záznam na CPE 

Při použití EZVPN je tunel, který slouží jako připojení mezi klientem a serverem, velmi 

citlivý na sebemenší problém na lince. Už pouhá ztráta více paketů může vést k nestabilitě a následně 

k pádu tunelu.  

CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_DOWN : (Client)  User=****  Group=****  

Server_public_addr=XXX.XXX.XXX.XXX 

V případě připojení pomocí externího poskytovatele je důležité prokázat správnou funkčnost 

námi spravované části. Samozřejmě jen tím naše práce nekončí. Pro rychlou nápravu je důležité 

přeposlat koncovému zákazníkovi výsledek z našeho pátrání, tak aby se zamezilo spekulacím. Kromě 

základních příkazů si můžeme pomoci s: 

 Show crypto session detail – zobrazení stavu připojení.  
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Router#show crypto session detail 

Crypto session current status 

Interface: Virtual-Access2 

Uptime: - 

Session status: DOWN-NEGOTIATING 

Peer: XXX.XXX.XXX.XXX port 500 fvrf: (none) ivrf: (none) 

      Phase1_id: XXX.XXX.XXX.XXX 

      Desc: (none) 

  IKE SA: local XXX.XXX.XXX.XXX/XXX remote XXX.XXX.XXX.XXX/XXX 

Active 

          Capabilities:CDX connid:2008 lifetime:21:41:00 

  IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0 

        Active SAs: 2, origin: crypto map 

        Inbound:  #pkts dec'ed 1285 drop 0 life (KB/Sec) 

4417864/20466 

        Outbound: #pkts enc'ed 4218 drop 0 life (KB/Sec) 

4417441/20466  

Při této službě je nejčastěji používán směrovač typu Cisco 1811/K9, který využívá spojení 

s xDSL směrovačem či modemem pomocí ethernet portů. Zde musíme zkontrolovat samotnou 

viditelnost mezi těmito zařízeními.  

Router#show int Fa4 

FastEthernet4 is up, line protocol is up  

 

Router#sh arp | i FastEthernet4 

Internet  192.168.1.1      1   abcd.abcd.abc1  ARPA   FastEthernet4 

Internet  192.168.1.2      -   abcd.abcd.abc2  ARPA   FastEthernet4 

Pro kontrolu spojení na bázi ethernetu využíváme Address Resolution Protocol (ARP), tedy 

protokolu, který se používá pro získávání ethernetové MAC adresy ze sousedního přístroje. Pokud by 

se nám zobrazilo místo MAC adresy slovo „Incomplete“ znamená to, že je problém s tímto sousedním 

zařízením a je vyžadována kontrola fyzického stavu. Na tento problém může poukazovat i stav 

rozhraní (např. up/down, down/down) na našem směrovači. 
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Při potvrzení funkční viditelnosti mezi xDSL zařízením a našim směrovačem zkusíme pomocí 

příkazů o re-synchronizaci linky. Pokud se nepodaří obnovit spojení pomocí následujících příkazů je 

doporučeno celé zařízení restartovat. To opět vede k re-synchronizaci linky. 

 clear crypto ipsec client ezvpn – restart VPN spojení 

 clear crypto sa – zažádání o novou autentizaci mezi klientem a serverem 

 

Jestli se nám stále nepodařilo obnovit službu, přejdeme k testu pomocí příkazů: 

 traceroute – zobrazuje trasu spojení na jednotlivých uzlech 

 ping – zjištění viditelnosti pomocí odesílání IP datagramu a jeho odezvy 

Tyto příkazy nám celkem přesně dokážou izolovat problém v určité části linky. Většinou 

signál dorazí pouze na xDSL zařízení, ale stává se, že se signál ztrácí i na své trase k serveru. Před 

použitím je třeba upravit access list z důvodu blokace ICMP paketů (ochrana proti útokům z venku - 

DDos). Poté přistupujeme ke kontaktování třetího poskytovatele s žádosti o prověření. 

Postup izolace problému: 

1. Zobrazení stavu rozhraní a VPN tunelu 

2. Ověření fyzické a linkové vrstvy 

3. Pokus o re-synchronizaci linky 

4. Vystopování ztráty signálu 

5. Spolupráce s poskytovatelem přípojky k obnovení funkčnosti  

4.5 Symetrické xDSL služby 

Nejčastěji symetrickými xDSL službami jsou HDSL (High-bit-rate DSL), SDSL (Symmetric 

DSL) a VDSL (Very high speed DSL). Tyto druhy připojení zaručují díky svému standartu připojení 

až rychlosti klasické E1 linky, VDSL dokonce rychlosti 32Mbit/s v symetrickém přenosu. Tento druh 

je nejrozšířenější v Evropě. Zvláště tedy ve Francii a Itálii. 

 Při využití asymetrických xDSL linek se již nepoužívá VPN, ale protokol BGP.  

Použité Cisco směrovače jsou u těchto služeb vybaveny rozhraními či dokonce kontrolory 

rozhraní pro lepší správu linky v případě problému. Níže je uvedeno rozhraní s ADSL modulem. 

Takto jsme při výpisu DSL rozhraní zjistit statistiku a stav linky, kde můžeme nejčastěji odhalit 

problém s výkonem, útlumem či signálem na lince. 

Router#show interface AT0 

ATM0 is up, line protocol is up 
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  Hardware is MPC ATMSAR (with Alcatel ADSL Module) 

 

Router#show dsl interface 

ATM0 

Alcatel 20190 chipset information 

                ATU-R (DS)                      ATU-C (US) 

Modem Status:    Showtime (DMTDSL_SHOWTIME) 

DSL Mode:        ITU G.992.3 (ADSL2) Annex A 

Noise Margin:     9.5 dB                          9.5 dB 

Output Power:    19.5 dBm                        10.5 dBm 

Attenuation:     16.0 dB                          5.0 dB 

Defect Status:   None                            None 

4.6 Ethernet 

Dnes jedna z nejrozšířenějších technologií využívající se pro připojení v lokálních sítích se 

rozšiřuje i na připojení, která pokrývá rozlehlejší území díky nízkým nákladům na stavbu sítě. 

Ethernetové přípojky se dnes nejvíce vyskytují v zemích Asie. V Evropě jsou nejvíce 

rozšířené ve Velké Británii. Různé typy ethernetových přípojek jsou nejčastěji používané na větší 

síťové uzly koncových zákazníků. Jedna se tedy hlavně o jejich hlavní pobočky, které vyžaduji velkou 

propustnost i stabilitu. Z mého pohledu patří ethernetové přípojky k těm nejstabilnějším. 

Bohužel i tato technologie má svoji stinnou stránku, a to z hlediska hledání řešení při výskytu 

chyby. Pro ethernet neexistují z pohledu CPE žádné kontrolory, které by popisovaly vzniklé alarmy, 

jak se tomu dočteme například níže u sériových přípojek E1/T1. 

4.6.1  Chybový záznam na CPE 

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, 

changed state to down 

%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down 

%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.1.1 Down Interface flap 

Jak si lze všimnout, záznam ze směrovače obsahuje pouze změnu stavu rozhraní a následné 

přerušení spojení přes protokol BGP. V tomto případě nastane status rozhraní na down/down. 

V takovém případě bychom problém izolovali jako fyzické přerušení kabeláže. 

Jiná situace nastává v momentě, kdy přestane fungovat pouze BGP protokol a rozhraní zůstává 

ve stavu up/up. U směrovače je pokaždé jistý druh NTU či konvertoru signálu, takže se stává, že 
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změna rozhraní postihne jen tato zařízení. Proto je velmi důležité zkontrolovat ARP tabulku, zdali 

adresu od BGP souseda není „Incomplete“.  

Router#sh arp 

Protocol  Address     Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface 

Internet  192.168.1.1  0   abcd.abcd.abc2  ARPA   GigabitEthernet0/1 

Internet  192.168.1.2  0   Incomplete      ARPA 

Zde doporučuji zkontrolovat nastavení duplexu a rychlosti rozhraní. Přenastavení těchto 

parametrů může problém spravit díky re-synchronizaci či dopomoci s izolováním problému na 

zařízení třetího poskytovatele. 

Postup izolace problému: 

1. Kontrola stavu rozhraní 

2. Prověření ARP tabulky 

3. Konfigurace rozhraní pro re-synchronizování linky 

4. Spolupráce s externím poskytovatelem  

4.7 E1 a T1 (DS1) 

Digitální linky jsou rozděleny na označení E1 a T1 dle zeměpisného umístění. DS je zkratka 

pro Digitální signál, je to obecné označení těchto linek. Ve Spojených Státech Amerických a Japonsku 

se používá označení T1 a podporovaná rychlost je 1,544 Mbit/s při použití 24 kanálů. Digitální linka 

s označením E1 se používá ve zbytku světa. E1 má nastavenou rychlost 2,048Mbit/s při použití 30 

kanálů. 

Při výskytu problémů na těchto linkách lze problém lokalizovat vcelku snadno a rychle. Je tak 

učiněno pomocí alarmů na kontroléru. 

4.7.1 Typy alarmů a chyb z pohledu CPE 

DS linky využívají kontrolory pro monitorování stavu sítě. Takto máme k dispozici alarmy, 

které popisují chybové události vyskytující se v síti. Na obrázcích je znázorněno připojení mezi 

CPE a PE směrovači za použití sítě třetího poskytovatele.  

V takových sítích se vyskytují různé zařízení, které v případě problému generují alarm. Na 

obrázcích můžete pro příklad vidět zapojení pomocí tří multiplexorů.   

Alarmy se mohou lišit v závislosti na směru signálu. Proto se alarmy na CPE a PE neshodují, 

ale mají opačný stav alarmů. 
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Obrázek 3.2:   AIS alarm na CPE a PE 

Alarm Indication Signal – AIS na přijímači směrovače poukazuje na chybu přicházející 

z trasy digitální linky. 

AIS na vysílači znamená, že DS kontrolor je vypnut nebo nefunkční. 

 

Obrázek 3.3:   RAI alarm 

Remote Alarm Indication – RAI na přijímači poukazuje na chybu na vzdáleném konci linky. 

Jedná se o problém s příjmem signálu z lokálního zařízení 

RAI na vysílači posílá zprávu o chybě se signálem ze vzdáleného rozhraní 

 

Obrázek 3.4:   LoS alarm 

Loss Of Signal – LOS upozorňuje na fyzický problém na portu zařízení 
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Obrázek 3.5:   LOF alarm 

Loss Of Frame – LOF hlásí ztrátu rámcové synchronizace 

 

Path Code Violation – PCV událost nastává při chybě synchronizačního bitu v D4 formátu, 

nebo CRC chybě v ESF formátu. PCV naznačuje chybu s časováním linky. 

Line Code Violation – LCV chyby v rámcové synchronizaci pro   

4.7.2 Chybový záznam na CPE 

Níže jsou uvedeny všechny čtyři situace, které mohou nastat v tomto případě na digitální lince 

E1. Pokud kontrolor změní svůj stav na „down“, je služba nefunkční, neboli se v našem případě 

přeruší i protokol BGP, který je v tomto případě veden přes rozhraní Serial0/0/0:1. 

%CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0/0, changed state to down 

(LOF detected) 

%CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0/0, changed state to down 

(LOS detected) 

%CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0/0, changed state to down 

(AIS detected) 

%CONTROLLER-5-UPDOWN: Controller E1 0/0/0, changed state to down 

(RAI detected) 

Z pohledu hledání řešení se jeví nejjednodušeji alarm LOS, který upozorňuje na fyzický 

problém. Většinou se tak jedná o vypadlý či poškozený kabel mezi naším směrovačem a NTU. V 

taktové situaci kontaktujeme zákazníka s požadavkem kontroly fyzického stavu vybavení na 

pracovišti. Jak jsem již zmínil, ne všechna pracoviště mají vyškolený IT personál a své server 

místnosti. Dochází tak k neopatrnému zacházení s vybavením, což vede k výpadku. 

U dalších třech alarmů je potřeba vždy požádat koncového zákazníka o zkontrolování stavu 

NTU, který nemusí být plně funkční a dochází tak ke generování alarmů.  

Jelikož spravujeme i směrovače (PE) na hranici páteřní sítě, jsme schopni zkontrolovat, jaké 

alarmy přicházejí i na tuto část sítě. Je to velmi důležité z hlediska budoucího hledání problému spolu 

s třetím poskytovatelem. Může se i stát, že domluva není vždy na profesionální úrovni, jak bychom si 

představovali. V poslední době míváme velmi časté problémy s přípojkami ve Střední a Jižní Americe. 

Jeden z hlavních problémů je jazyková bariéra. Střední a Jižní Amerika je oblast hovořící většinou 

pouze místním úředním jazykem: španělštinou a portugalštinou. Například jedna z největších 

telekomunikačních společností v Brazílii má pouze jednoho anglicky mluvicího zaměstnance v týmu 

spravujícím síť. Takže domluvit testování či alespoň je požádat o pomoc se jeví jako nadlidský úkol.  
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Pokud se nám ale podaří navázat spolupráci, vede to k vyřešení problému. Tohoto je nejčastěji 

dosaženo pomocí společného testování zvaném „Loop testing“, neboli češtinou vyjádřeno jako 

testování proti smyčkám v síti. Pro toto testování bych rád vyhradil celou kapitolu, kde popíšu veškerý 

postup a uvedu i ukázky.  
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5 Loop testing 

Jeden z hlavních testovacích postupů pro lokalizování chyby je využívání smyček v síti. 

Jednoduše řečeno se jedná o přerušení linky v určitém bodě za účelem navrácení signálu po trase 

připojení do zdroje signálu. Signál není záměrně modifikován či zpracováván. Tímto se dá dosáhnout 

vyřešení mnoha problémů. 

Využitím třetího poskytovatele, nejsme schopni určit strukturu celé sítě hned na začátku. 

Poskytovatel s námi nesdílí informaci o struktuře své sítě. Ne vždy je proto snadné zjistit odkud alarm 

přichází.  

Poskytovatelé jsou také jinak technicky vybaveni. Například evropské společnosti jsou 

schopny smyčkovat pomocí takzvaných „soft“ smyček. Jedná se vlastně o schopnost vzdáleně 

upravovat strukturu sítě dle potřeb pro testy: rozpojování, spojování linky, umisťování smyček na 

zařízení. Někteří poskytovatelé dokonce umožňují přímý přístup na jejich aplikace. Takže není 

zapotřebí hned volat o spolupráci. Jako příklad bych rád uvedl společnost BT wholesale (dceřiná 

společnost firmy British Telecom). 

 

Obrázek 3.6:   Rozhraní po Loop testing společnosti BT wholesale. 

Jak je vidět na obrázku, tato aplikace nám umožňuje testování ze dvou bodů. Z konce B, kde 

se nachází pracoviště koncového zákazníka a z bodu A, kde je poslední zařízení poskytovatele před 

naší části sítě. 

Ve Spojených Státech Amerických jsou digitální linky T1 a T3 vybaveny ještě o zařízení 

jménem Smartjack(SJ). Obecně se jedná o Network Interface Device (NID), síťové rozhraní zařízení, 

které je umístěné mezi koncem poskytované přípojky a místní kabeláží. Při testování proti smyčce na 

SJ lze ověřit stav celé poskytované sítě. Dále se na pracovištích používá zařízení označované jako 

Channel Service Unit (CSU) a Data Service Unit (DSU). Takové zařízení se připojuje před CPE. Lze 

tak otestovat zdali jsou zařízení napájeny. Dále je tak možnost ověření funkčnosti místí kabeláže, kde 

také může dojít k poškození.  
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5.1 Význam testování pomocí smyčkování 

Pomocí navrácení signálu ke zdroji vysílání jsme schopni odhalit a lokalizovat problémy na 

fyzické vrstvě připojení. Tímto testováním jsme schopni odhalit sebemenší poškození či přerušení na 

lince, která ovlivňují funkčnost připojení. 

Následné schéma připojení můžeme použít pro oba typy digitálních linek E1 a T1. Schéma 

představuje připojení mezi CPE a PE za použití třetího poskytovatele a jednoho multiplexoru pod naší 

správou. Síť poskytovatele v tomto ukázkovém případě obsahuje tři multiplexory. 

 

Obrázek 3.7:   Schéma připojení 

5.2 Metodika testování 

Pokud se zaměříme na metodiku testování, je důležité správně určit výchozí pozici a směr 

testování. Z našeho pohledu je nejdůležitější ověřit naši část sítě, tak abychom při případné spolupráci 

s třetím poskytovatelem nebyli nuceni zaplatit za neoprávněnou pomoc technika. To se stává 

v případě, kdy se problém lokalizuje u nás. Zde se musí zdůraznit, že je třeba ověřit i funkčnost CPE s 

pomocí koncového zákazníka. Pokud to okolnosti dovolují, využijeme i vzdálený přístup pomocí OOB 

či připojení skrze záložní směrovač.  

Schéma obsahuje tři zařízení, která spadají pod naši správu. CPE, PE a Multiplexor A. Pokud 

jsme schopni aplikovat softwarovou smyčku, měli bychom nejlépe začít na Multiplexoru A, viz 

obrázek 3.9. Takto jsme schopni po správném natavení konfigurace na směrovači PE vidět status linky 

up/up. Dále by se nám měl vyčistit alarm, který jsme dostávali ze sítě. Je zapotřebí otestovat, zdali se 

na tomto úseku nevyskytuje ztráta paketů. Pokud je vše v pořádku, můžeme pokračovat v navázání 

komunikace s technikem třetího poskytovatele.    
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Obrázek 3.8:   Smyčka aplikovaná proti PE 

Hranice mezi Multiplexorem A a Multiplexorem 1 je považována za „předání“ signálu mezi 

námi spravovaným zařízením a zařízením třetího poskytovatele. Je tedy nutné zkontrolovat obě strany 

na Multiplexoru A, tak abychom potvrdili i správnou funkčnost toho zařízení.  

 

Obrázek 3.9:   Smyčky na zařízeních třetího poskytovatele 

Do této chvíle máme tedy prověřenou naší část, ze strany PE. Na obrázku 3.10 jsou postupně 

zobrazeny smyčky, které nám ve spolupráci s třetím poskytovatelem vytvořil její technik.  

Takto lze krok po kroku ověřit funkčnost jednotlivých částí sítě. Nejčastěji tímto 

způsobem nalezneme nefunkční či poškozenou kabeláž či zařízení. 

Při schopnosti testovat linku i z pohledu CPE je možnost jí kompletně ověřit. V momentě 

„překrytí“ testovaných částí a ověření její stoprocentní funkčnosti můžeme prohlásit, že první OSI 

vrstva je v pořádku. Je tudíž potřeba hledat chyby v konfiguraci či softwaru na zařízeních linky.   

5.3 Ping test 

Testování probíhá pomocí programu PING (Packet InterNet Groper), který zkouší odezvu 

druhého cílového zařízení ke zdroji. Dostáváme tak tedy výsledek ve formátu z doručených odpovědí 

a jejich zpoždění (latency). Ping pracuje pomocí protokolu Internet Control Message Protocol. Zdroj 

vysílá zprávy Echo Request a dostává zprávy Echo Reply, zdali je cíl dostupný. 

Ukázka viditelnosti mezi dvěma směrovači. 

Router#ping 192.168.1.1 
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Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/4/5 

ms.   

Ping nám také umožňuje použití rozšiřujících příkazů, které nám pomáhají při testovaní 

spojení.  

Router#ping 

Protocol [ip]: Použitý protokol  

Target IP address:  Cílová IP adresa 

Repeat count [5]: Počet opakování 

Datagram size [100]: Velikost datagramu 

Timeout in seconds [2]: Časový limit v sekundách 

Extended commands [n]: yes Rozšířené příkazy 

Source address or interface: Zdrojová adresa či rozhraní 

Type of service [0]: Typ služby 

Set DF bit in IP header? [no]: Nastavení fragmentace 

Validate reply data? [no]: Ověření dat odpovědi 

Data pattern [0xABCD]: Datový vzorek 

Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]: Nastavení cesty 

Sweep range of sizes [n]: y Nastavení rozsahu velikosti datagramu 

Sweep min size [36]: Minimální velikost datagramu 

Sweep max size [18024]: Maximální velikost datagramu 

Sweep interval [1]: Interval hodnoty datagramu 

Nejčastěji se využívají pouze základní příkazy, jako jsou cílová adresa, počet opakování, 

velikost datagramu a zdrojová adresa. Pomocí rozšířených příkazů lze ale odhalit problém lépe. 

Například při použití VPN služby se často vyskytuje problém s velikostí paketů. CPE je má nastavené 

staticky, ale třetí poskytovatel může změnit toto nastavení bez našeho vědomí. Proto s pomocí sady 

příkazů „Sweep“ lze odhalit například tento problém velmi rychle.  

Další užitečný příkaz je vzorkování v ping testu, které nám může odhalit ztrátu paketů pouze u 

některých vzorků. To pak ovlivňuje podobná data koncového zákazníka.  
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5.4 Technické možnosti testování na T1 linkách 

V případě přípojek nacházejících se ve Spojených státech amerických, jsme schopni díky lepší 

technologické základně testovat linku důkladněji, pomocí testovacích zařízení na námi spravované 

části sítě. Je to plně automatizovaný postup s využitím aplikací k tomu určeným.  

Využitím testovacích zařízení v infrastruktuře sítě jsme tak schopni navázat spojení 

s CSU/DSU a SmartJack zařízeními umístěnými u koncového zákazníka. 

Tato testovací zařízení nazýváme testovací hlavy, Test Head. Jsme tak schopni v určité části 

sítě přerušit linku a vložit zde smyčku pro navrácení signálu. Pomocí testů pak lze lokalizovat problém 

velmi často. 

Při smyčce na SJ ověříme celou trasu až k zákazníkově budově. Pokud nelze vytvořit smyčka 

na SJ, obracíme se na třetího poskytovatele, za účelem prověření jejich části. 

Při smyčce na CSU/DSU ověřujeme část mezi SJ a koncovou přípojkou před směrovačem. 

Takto dokážeme izolovat problém na CPE. Zde požádáme zákazníka o kontrolu fyzického stavu 

zařízení. 
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6 Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané 

v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu 

odborné praxe 

Před nástupem na praxi jsem se setkal se sítěmi pouze v domácím prostředí a ve škole během 

studia. Právě během studia jsem prošel kurzy, které mě připravily na praxi z teoretického hlediska. 

Mezi tyto kurzy lze zařadit Telekomunikační sítě, Počítačové sítě a částečně Přístupové sítě. Nejblíže 

obsahem byl kurz Počítačové sítě, kde díky vybavení naší školní laboratoře, existuje možnost s Cisco 

zařízeními přijít přímo do styku a vyzkoušet si i Cisco IOS prostředí.  

Znalosti z Počítačových sítí jsem tedy uplatnil do posledního detailu. Od fyzického zapojení 

až po konfiguraci zařízení. 

V neposlední řadě musím zmínit i kurz Anglického jazyka se zaměřením na technologie.  
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7 Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu 

odborné praxe 

Praxe byla primárně zaměřena na hledání a následné řešení problémů, které se dnes mohou 

vyskytnout na připojeních využívajících nejmodernější technologie. I přes nabyté teoretické vědomosti 

o těchto technologiích, jsem pozoroval velké nedostatky z pohledů řešení problémů. Postupy, které 

vedou k řešení, dokonce úplně scházely.  

Firma, ve které praxe probíhala, poskytuje naštěstí i školení týkající se této problematiky. 

Znalosti jsem tedy získal velmi brzy.  

V budoucnu se chystám zúčastnit i kurzů firmy Cisco. Tuto možnost mi nabízí firma, ale i 

Vysoká škola báňská. Rád bych se sítím věnoval i nadále.    
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8 Dosažené výsledky v průběhu praxe a její celkové 

zhodnocení 

Za slova dosažené výsledky bych rád dosadil spokojené koncové zákazníky, kterým jsem 

pomohl při obnově připojení. Nejednalo se pouze o opravy, ale i o změny konfigurace dle přání 

koncových zákazníků s ohledem na zvětšení výkonu a stability. 

Všechny zadané úkoly jsem vykonal kvalitně ve snaze vyjít maximálně vstříc jak našemu 

zákazníkovi, tak i koncovým zákazníkům. 

Svou účast na této praxi hodnotím jako velký přínos z hlediska znalostí, ale i z osobního 

hlediska. To snad může potvrdit i nadále trvající spolupráce se společností OKIN BPO po skončení 

odborné praxe.   
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