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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je věnována problematice konfigurace centrální jednotky pro digitální 

a účastnické smyčky. Zaměřil jsem se zde na základní vlastnosti a parametry pro digitální 

účastnickou smyčku. Rozebral jsem provedení DSL, jeho vyuţití a porovnal z hlediska 

pouţitelnosti potřebného počtu párů, modulace a dalších technických charakteristik. Dále jsem se 

věnoval DSLAM, jeho provedení a vyuţití. Cílem mé bakalářské práce bylo pomocí DSLAMU 

simulovat konkrétní zapojení a nastavení. Pouţil jsem přístroj Zyxel Ip Express IES-1000 a kartu 

Zyxel Ip Express AAM1212. Tímto jsem si ověřil funkčnost a realizaci centrální jednotky. 

 

Klíčová slova: DSL, DSLAM, digitální a účastnická smyčka   

 

 

 

ABSTRACT 

My bachelor thesis deals with configuration issues of the central unit for digital and subscriber 

loop. I focused on basic characteristics and specifications for digital subscriber loop. I´ve analysed 

DSL realization and its use as well as I´ve compared it with respect to usability of required number 

of pairs, modulation and other technical characteristics. Another thing I paid attention to was 

DSLAM and its realization and use. The aim of this work was to stimulate specific connection and 

settings by means of DSLAM. I applied a Zyxel Ip Express IES-1000 device and Zyxel Ip Express 

AAM1212 card. Hereby I verified functionality and realization of the central unit. 

 

Keywords: DSL, DSLAM, Digital subscrieber line 

 

 

 

 

 



SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

Název Anglický název Popis 

2B1Q Two Binary One 

Quaternary 

Dvoubitový čtyř-úrovňový kód 

A/D Analog/Digital Převod na digitální signál 

AAL5 ATM Adaptation 

Layer 

Adaptační vrstva je zodpovědná za příjem dat z 

vyšších vrstev, jejich transformaci do buněk pro ATM 

vrstvu  

ACL Access Control List Slouţí k filtraci provozu. 

ADSL Asymetric Digital 

Subscriber Line 

Nesouměrná digitální účastnická linka 

ADSL 2+ Asymetric Digital 

Subscriber Line 2+ 

Vylepšená verze ADSL, aţ 25/4 Mbit/s 

ADSL modemy Adsl modems Zajišťují vysokorychlostní přenos digitálních signálů. 

AMI Alternate mark 

inversion 

Linkový kód se střídáním polarity značek s hodnotou 

logické 1 

ANSI T1.601  Americká národní norma pro telekomunikace    

ATM Asynchronous 

Transfer Mode 

Asynchronní přenosový reţim 

Annex A 

 

Annex A Standard, který definuje, jak ADSL funguje přes 

obyčejnou telefonní sluţbu (POTS) linky. 

Annex B 

 

Annex B Standard, který definuje, jak ADSL funguje nad 

digitální sítí integrovaných sluţeb (ISDN) linky. 

ATU-C ADSL Transceiver 

Unit Central office 

Vysílací a přijímací jednotka ADSL umístěná v 

přístupovém uzlu. 



ATU-R ADSL Transceiver 

Unit Remote 

terminal 

Vysílací a přijímací jednotka ADSL vysunutá u 

účastníka. 

BRAS Broadband Remote 

Access Server 

Vysunutý širokopásmový přístupový uzel 

BRI Basic Rate Interface Slouţí pro komunikaci s ústřednou a skládá se ze dvou 

B kanálů a jednoho D kanálu s přenosovou rychlostí 

16 kbit/s 

Bridge Bridge Spojuje dvě části sítě a odděluje provoz různých 

segmentů sítě. 

Buffer Buffer Vyrovnávací paměť 

CAP modulace Carrierless 

Amplitude Phase 

modulation 

Fázová amplitudová modulace 

cca  Cirka, přibliţně 

CDSL Consumer Digital 

Subscriber Line 

Nesouměrná digitální účastnická linka, která je 

pomalejší neţ ADSL. 

CF Core Frame Příznak přenosu, doplněn o sluţební a kontrolní bity. 

Chips Chips  Čipy 

Config Config Konfigurace 

Console Console Konzole 

CoS Class of Service Třídy sluţeb, které umoţňují přiřazovat datovým 

paketům prioritu. 

D/A Digital/Analog Číslicově/analogový převodník 

DHCP Dynamic Host 

Configuration 

Protocol 

Automatické přidělení IP adresy 



DMT Discrete Multi Tone Mnohostavová modulace oddělených nosných 

frekvencí 

DOWNSTREAM Downstream Rychlost, kterou přicházejí data do počítače 

DSL Digital Subscriber 

Line 

Digitální účastnická jednota 

DSLAM Digital Subsciber 

Line Access 

Multiplexer 

Přístupový uzel DSL 

Duplex Duplex Duplexní spojení je mezi dvěma subjekty, při kterých 

mohou data putovat oběma směry současně.  

E1  Pobočkové ústředny obsahující 30B (64 kbps), D (64 

kbps, timeslot 16), 64 kbps synchronizace a framing  

Edd Ethernet 

Demarcation Device 

Správa politik s moţnosti omezování rychlosti 

EMS Element 

Management System 

Spravuje jeden nebo více specifických typů prvků 

telekomunikační sítě 

ENET Port ENET Port Trunk port, který je určen pro VLANy. 

ETHERNET Ethernet Technologie pro budování počítačových sítí typu 

LAN 

Event Event Událost 

Exit Exit Konec 

FDM Frequency Division 

Multiplexing 

Frekvenční multiplex, který je zaloţen na přímém 

rozdělení jednoho frekvenčního pásma na několik 

frekvenčních pásem. 

FEXT Far End Cross Talk Přeslech na vzdáleném konci 

FRAME RELAY Frame Relay Technologie přepínání paketů 



FTTB Fiber To The 

Building 

Vlákno dosahuje hranice budovy 

FTTC Fiber To The 

Cabinet/Curb 

Přivedení optického vlákna k chodníku do venkovního 

rozvaděče. 

FTTH Fiber To The Home Optické vlákno je přivedeno přímo k účastníkovi. 

FTTN Fiber To The Node Vlákno je zakončeno ve skříni, umístěné aţ několik 

kilometrů od objektu zákazníka. 

FTTP Fiber To The 

Premises 

Širší termín, zahrnující FTTH a FTTB. 

FTTx Fiber to the x Je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové 

síťové architektury, která vyuţívá optické vlákno pro 

nahrazení obvyklých kovových vedení. 

Full Rate Full rate Plná sazba 

HDSL High Bit Rate DSL Vysokorychlostní digitální účastnická linka 

HDSL-2 High bitrate digital 

subscriber line 2 

HDSL2 je druhá generace HDSL, pouze v této 

technologie závisí na mnoţství kabelů - dvě místo čtyř 

a tedy niţší náklady na zřízení. 

IDSL ISDN Digital 

Subscriber Line 

Digitální účastnická linka 

 

IGMP Internet Group 

Management 

Protocol 

Protokol, který rozšiřuje poţadavky na implementaci 

protokolu IP o podporu IP multicastu. 

IGMP Snooping Igmp Snooping Zajišťuje zkoumání multicast provozu. 

IP Internet Protocol Internetový protokol 

ISDN Integrated Services 

Digital Network 

Digitální sít sdruţených sluţeb 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Optick%C3%A9_vl%C3%A1kno


ITUI. 431  Síťové standard  

LAN Local area Network Místní počítačová síť 

MAC Medium Access 

Control 

48 - bitová adresa, která jedinečně identifikuje  

 síťové zařízení. 

MAC Filter Medium Access 

Control Filter 

Filtrování MAC adres, které řídí bezpečnostní 

metodiku přístupu.  

MGCP Protokol Media 

Gateway Control 

Protocol 

Poskytuje převod mezi audio signály. 

Modem Modem  Přenosové zařízení přizpůsobující informační signál 

fyzickým parametrům přenosového média. 

MSAP MultiService Access 

Platform 

Řešení přístupu zákazníka k různým typům sluţeb 

MTU Maximum 

transmission unit 

Maximální přenosová jednotka 

MULTICAST Multicast Skupinové vysílání 

MULTIPLEX Multiplex Přenos více signálů jedním sdíleným médiem  

NEXT Near End Crosstalk Přeslech na blízkém konci 

Passwd Password Nástroj většiny systémů Unixového typu, slouţící pro 

práci s heslem 

PC Personal Computer Osobní počítač 

POTS Plain Old Telephone  

Service 

Původní analogová telefonní sluţba 

PRI Primary Rate 

Interface 

Přípojka určená pro připojení firemních pobočkových 

ústředen, která se skládá z 30 B kanálů a jednoho D 

kanálu. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Utilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/UN*X


Profiles Profiles Profil 

PSTN Public Switched 

Telephone Network 

Veřejná komutovaná telefonní síť 

PVC Permanent Virtual 

Circuit 

Pevné virtuální spojení mezi dvěma koncovými uzly 

QoS Quality of Service Zajišťuje rovnoměrné vyvaţování zátěţe sítě s 

ohledem na druh přenášených dat, spravedlivě 

rozděluje konektivitu mezi jednotlivé zákazníky dle 

nastavených priorit a zabraňuje přetíţení sítě. 

RADSL Rate Adaptive DSL Digitální účastnická linka s adaptivní rychlostí 

Restart Restart Restartování systému 

SDSL Symetric Digital 

Subscriber Line 

Symetrická digitální účastnická přípojka 

SHDSL Single pair High 

speed Digital 

Subscriber Line 

Symetrická digitální účastnická přípojka, která je 

určena pro symetrický přenos digitálního signálu s 

vyuţitím jednoho metalického páru. 

SIP Session Initiation 

Protocol 

Protokol pro inicializaci relací 

SNMP Simple Network 

Management 

Protocol 

Protokol pro správu sítě 

Spanning tree Spanning tree Slouţí k zabráněním smyčkách v síťi 

SPLITTER Splitter Frekvenční výhybka 

STREAMING Streaming Technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního 

materiálu mezi zdrojem a koncovým uţivatelem 

Subnetting Subnetting Metoda rozdělování třídní adresy sítě beztřídně do 

menších kousků 



Switch Switch Aktivní síťový prvek, propojující jednotlivé segmenty 

sítě 

SYS System Souhrn souvisejících prvků, sdruţený do nějakého 

smysluplného celku 

T1  pobočkové ústředny obsahující 23B (64 kbps), D 

(64kbps, timeslot 24), 8 kbps synchronizace a framing  

TC-PAM Trellis Coded Pulse 

Amplitude 

Modulation 

Mříţková kódovaná modulace 

Telnet Telnet Protokol pouţívaný v počítačových sítích, který 

pomocí stejnojmenné aplikace umoţňuje uţivateli 

připojení ke vzdálenému počítači. 

Tzn.  To znamená 

UADSL Universal ADSL Zjednodušená ADSL 

UPLINK Uplink Směr od uţivatele 

UPSTREAM Upstream Rychlost, kterou odcházejí data z počítače 

Uptime Uptime Doba provozuschopnosti 

VDSL Very High Bit Rate 

DSL 

Velmi rychlá digitální účastnická linka 

VLAN Virtuální LAN Logicky nezávislá síť  

VoD Video on Demand Video na vyţádání 

VoIP Voice over Internet 

Protocol 

Technologie, umoţňující přenos digitalizovaného 

hlasu po protokolu IP 

VPN Virtual Private 

Network 

Virtuální soukromá síť 

WAN Wide Area Network Počítačová síť pokrývající rozlehlé geografické území 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C5%BEivatel_%28po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%BD%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5


OBSAH 

ÚVOD .............................................................................................................................................. 15 

1 DIGITÁLNÍ ÚČASTNÍCKÁ SMYČKA ........................................................................... 16 

1.1 HISTORIE ÚČASTNICKÉ JEDNOTKY ............................................................................ 16 

1.1.1 Počátky DSL .............................................................................................. 16 
1.1.2 Současnost ................................................................................................. 17 

1.2 CHARAKTERISTIKA DSL ........................................................................................... 18 

1.3 TECHNOLOGIE XDSL ................................................................................................ 20 

1.4 KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ NA STRANĚ ÚČASTNÍKA ........................................................... 20 

2 TECHNOLOGIE NA ÚČASTNICKÉ LINCE ................................................................. 22 

2.1 TECHNOLOGIE ADSL ................................................................................................ 22 

2.1.1 Vlastnosti technologie ADSL .................................................................... 23 
2.1.2 Principy ADSL .......................................................................................... 24 

2.2 TECHNOLOGIE HDSL ................................................................................................ 26 

2.3 TECHNOLOGIE VDSL ................................................................................................ 28 

2.3.1 Vlastnosti technologie VDSL .................................................................... 29 

2.4 DALŠÍ PROVEDENÍ XDSL .......................................................................................... 31 

2.4.1 IDSL .......................................................................................................... 31 
2.4.2 RADSL ...................................................................................................... 31 
2.4.3 SDSL ......................................................................................................... 31 
2.4.4 HDSL - 2 ................................................................................................... 32 
2.4.5 ADSL LITE ............................................................................................... 32 
2.4.6 ADSL 2 ...................................................................................................... 32 
2.4.7 ADSL 2+ ................................................................................................... 32 

2.5 POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ NA ÚČASTNICKÉ SMYČCE ............................................... 33 

3 FUNKČNÍ BLOKY PRO TECHNOLOGII DSL ............................................................. 34 

3.1 CHARAKTERISTIKA KONCOVÉ JEDNOTKY NA STRANĚ ÚSTŘEDNY ........................... 34 

3.2 TYPY DSLAMU ........................................................................................................ 35 

3.3 VÝVOJ DSLAMU ...................................................................................................... 36 

3.4 KVALITY SLUŢBY (QOS) ........................................................................................... 37 

3.5 SKUPINOVÉ VYSÍLÁNÍ ............................................................................................... 37 

4 KONFIGURACE FUNKČNÍCH BLOKŮ ........................................................................ 39 

4.1 CENTRÁLNÍ JEDNOTKA DSLAM AES-100 ............................................................... 39 

4.1.1 Moţnosti nastavení .................................................................................... 40 
4.1.2 Konfigurace a nastavení ............................................................................ 41 
4.1.3 Základní příkazy v konfiguračním reţimu terminálového emulačního 

programu .................................................................................................... 41 
4.1.4 Konfigurační příkazy ................................................................................. 42 
4.1.5 Ukázka nastavení ADSL ........................................................................... 43 
4.1.6 Ukázka orientace v nastavení .................................................................... 43 

4.2 CENTRÁLNÍ JEDNOTKA DSLAM IES-1000 ............................................................... 44 

4.2.1 DSLAM IP Express IES-1000 ................................................................... 44 
4.2.2 Hlavní parametry ....................................................................................... 45 
4.2.3 Modul IP Express AAM1212 .................................................................... 47 



4.2.4 Základní moţnosti nastavení ..................................................................... 48 
4.2.5 Konfigurace a nastavení ............................................................................ 48 
4.2.6 Základní příkazy v konfiguračním reţimu terminálového emulačního 

programu .................................................................................................... 49 
4.2.7 Konfigurační příkazy ................................................................................. 49 
4.2.8 Ukázka nastavení přes webové rozhraní.................................................... 51 
4.2.9 Ukázka nastavení ADSL přes terminál ..................................................... 52 
4.2.10 Ukázka orientace v nastavení .................................................................... 52 

5 REALIZACE A PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI KONFIGURACE CENTRÁLNÍ 

JEDNOTKY ......................................................................................................................... 53 

5.1 ZADÁNÍ ÚLOHY/MĚŘENÍ ............................................................................................ 53 

5.2 SCHÉMA ZAPOJENÍ .................................................................................................... 53 

5.3 POUŢITÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE ....................................................................................... 54 

5.4 POSTUP KONFIGURACE DIGITÁLNÍ ÚČASTNICKÉ JEDNOTKY ..................................... 54 

5.4.1 Realizace zapojení měření ......................................................................... 54 
5.4.2 Konfigurace ............................................................................................... 55 
5.4.3 Prověření nastavené konfigurace ............................................................... 56 

5.5 NASTAVENÉ PARAMETRY A NAMĚŘENÉ HODNOTY .................................................. 57 

5.5.1 Nastavené parametry ................................................................................. 57 
5.5.2 Naměřené hodnoty ..................................................................................... 58 

ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 59 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY .......................................................................................... 60 

SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................... 63 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................................... 64 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................................ 65 



VŠB Fakulta elektrotechniky a informatiky 15 

 

ÚVOD 

 

Pro přenos v přístupových sítí se pouţívá metalické vedení, které se jiţ vyuţívá déle neţ jedno 

století a vyuţívalo se pro účastnické přípojky k poskytování telefonních sluţeb. Dále se pak tato 

sluţba vyvíjela k podpoře datové komunikaci, vedoucí k vývoji technologie digitální účastnické 

přípojky DSL. 

 

DSL vyuţívá vyuţití přenosových vlastností nestíněných, symetrických, metalických párů ve 

stávajících telefonních linkách. Je to skupina, která za pomocí stávající telefonní sítě zřídí 

širokopásmové přípojky po účastnických vedeních. Původně bylo plánováno účastnické vedení pro 

poskytování spolehlivé a málo nákladné telefonní přípojky, které pracovaly v  pásmu v rozsahu 300 

aţ 3400 Hz. Systém DSL dokáţe vyuţit mnohem větší kmitočtové pásmo a tím lépe vyuţívá 

účastnické vedení pro poskytování digitálních sluţeb s přenosovou rychlostí řádově aţ desítek 

Mbit/s. DSL slouţí k přístupu na internet a dalším datovým sluţbám. Uţivatel tedy můţe vyuţít 

svou stávající telefonní přípojku a ostatní funkce zůstanou zachovány. U ADSL a VDSL je 

výhodou, ţe ve stejnou dobu lze telefonovat i pracovat na internetu. Má taky i záporné stránky, a to 

při větší vzdálenosti od ústředny nebo při méně kvalitním vedení dosahuje niţší rychlosti. Další 

ovlivňující sloţkou je rušení přeslechem, které můţe podstatně ovlivnit jejich dosah i výkonnost. 

Pokud se nachází více kabelů DSL vedle sebe, tak absorbují vzájemně část svých signálů, to vede 

ke sníţení jejich přenosové rychlosti i dosahu. Jednotlivé typy DSL se liší rychlostmi, frekvenčním 

pásmem a zda je  kapacita poskytovaná symetricky, či asymetricky a v dosahu.  

 

Tato práce se zabývá různými typy provedení DSL a samotnou konfigurací centrální jednotky pro 

účastnické smyčky. V kapitolách 1 a 2 jsou ukázány jednotlivá provedení účastnického vedení ke 

koncovému uţivateli. V kapitolách 3 a 4 nalezneme různé varianty provedení centrální jednotky 

a moţnosti konfigurace nastavení. V poslední kapitole je ukázáno nastavení koncové jednotky pro 

připojení  ADSL přípojky a následného ověření nastavení. 
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1 DIGITÁLNÍ ÚČASTNÍCKÁ SMYČKA 

 

Komunikační datové sítě se dělí svou podstatou na dvě části. Jde o páteřní sítě a o rozvody vedoucí 

k jednotlivým uţivatelům, kterým se říká poslední míle. 

Páteřní rozvody (fyzicky jsou většinou realizovány prostřednictvím optických vláken) jsou 

mnohem rentabilnější, poněvadţ po nich běţí téměř neustále gigabajty dat. U rozvodů ke 

koncovým uţivatelům je situace odlišná. Počáteční náklady na vybudování např. telefonních 

přípojek jsou vysoké a při velmi zřídkém pouţívání se pak vracejí velmi pomalu. Záleţí tady na 

místních podmínkách a na hustotě osídlení jednotlivých oblastí. 

 

Pro výstavbu poslední míle existuje řada technologií, jako jsou např. satelitní spoje, kabelová 

televize, mikrovlnné spoje a především telefonní kabely, které se u nás za posledních několik let 

rozšířily téměř do kaţdé domácnosti. Moţnosti datového přenosu po telefonních linkách za pomocí 

klasického 56K analogového modemu se časem ukázal jako zdaleka nevyhovující pro všechny 

aplikace. Zlepšení nastalo zavedením sluţeb ISDN, kde můţe uţivatel pouţít dvě datové linky, 

kaţdou s datovým tokem 64 kbit/s a v případě potřeby je sloučit. Teprve ale technologie xDSL 

přináší do přístupových sítí ke koncovým zákazníkům nové moţnosti. Jde především o větší 

zaručenou rychlost v obou směrech. 

 

DSL je digitální účastnická linka realizovaná na stávající telefonní kabeláţi, tedy "obyčejném 

dvoudrátu". Výrazně se tak sniţují náklady na zavedení technologie xDSL. [5] 

   

1.1 Historie účastnické jednotky 

1.1.1 Počátky DSL 

Za počátek existence DSL bývá uváděn rok 1989, kdy se tato technologie objevila jako moţnost 

přenosu videozáznamu. Všechno to začalo s termínem DSL, který v angličtině znamená „digital 

subscriber line“, a pro lepší zmatení pak termín „line“ neznamená telefonní linku, ale modemovou 

specifikaci pro ISDN. Na jednom drátu pouţívají modemy DSL kódování 2B1Q. Přenos pomocí 

ISDN můţe být povaţován za typ DSL, avšak s jedním důleţitým rozdílem – ISDN integruje 
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hlasovou a datovou komunikaci na stávající telefonní síti, zatímco DSL přenáší hlas a data na 

oddělených sítích. 

 

O něco později se objevil vysokorychlostní HDSL. Koncem osmdesátých let si technici společnosti 

Bellcore uvědomili, ţe výtečné spektrální a distanční charakteristiky kódování 2B1Q by mohly být 

vyuţity k nahrazení dosavadního kódování typu AMI, které pouţívaly tehdejší linky T1 (které 

dosahovaly rychlost 1.544 Mbit/s). HDSL je méně citlivý na interference vznikající ve svazcích 

kabelů a není pouţíván pro jednotlivé uţivatele. Teprve v poslední době se objevila jednodrátová 

modifikace S-HDSL o rychlosti 768 kbit/s, se kterou přišla kalifornská firma Pairgain 

Technologies. 

 

V devadesátých letech začaly technologii ADSL pouţívat společnosti, které vyvíjely produkty pro 

technologii VoD, o které se tehdy předpokládalo, ţe se velmi rychle dostane do popředí zájmu 

veřejnosti. Tyto naděje se ale dodnes nenaplnily. Nastal prudký rozmach internetu a technologie 

ADSL se ukázala být ideální pro rostoucí nároky na rychlé surfování po webových stránkách. 

Jediné, co chybělo, byla telefonní linka, takţe byla přidána technologie FDM, díky které pod 

datovou část o vyšší frekvenci přibyl ještě samostatný 4 kHz kanál pro normální telefonní systém. 

Rychlost přenosu se přitom vyšplhala aţ k 6 Mbit/s, i kdyţ v reálné situaci bývá v závislosti na 

řadě faktorů často výrazně menší. 

 

1.1.2 Současnost 

Řada firem dnes nabízí také výbavu pro SDSL, coţ je příjemná alternativa všude tam, kde 

potřebujeme symetrické kanály pro přijímání a odesílání dat. Při vyuţití jedné linky je však tento 

systém technicky náročný, SDSL je více náchylný ke kříţení dat, a proto jsou dosaţené rychlosti 

přenosu pod 2 Mbit/s. V poslední době se objevila nejnovější technologie RADLS, která se zdá být 

nejslibnější. Můţe pracovat jak se symetrickými, tak i s asymetrickými kanály, a má schopnost 

dynamické adaptace pro nejrychlejší moţné spojení. 

 

Do podvědomí se dnes dostává VDSL, coţ je v principu staré známé DSL s kratším propojením 

měděnými dráty, které umoţňuje rychlost přenosu aţ 51 Mbit/s. Za rychlost ale zaplatíme, protoţe 

společnosti budou muset nahradit stávající spojení pomocí optických vláken, a měděné dráty budou 

vyuţity pouze pro krátké připojení domů či bytů. 
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Některé firmy plánují také zavedení IDSL, coţ bude pomalejší ISDN bez moţnosti hlasového 

přenosu. Rychlost by měla být pouze kolem 128 kbit/s. Technologie CDSL je levná verze DSL 

o rychlosti 1 Mbit/s, vyuţívající čipů firmy Rockwell Corporation. Tato technologie se ale zatím na 

americkém trhu neobjevila. [18] 

 

1.2 Charakteristika DSL 

U klasického telefonního analogového přenosu dat, který je realizován prostřednictvím modemu, je 

k dispozici přenosové pásmo 4 kHz. U DSL modemu je pro účely přenosu dat vyhrazeno pásmo 

vyšších frekvencí viz obr. 1. Toto přenosové pásmo je rozděleno do 256 nezávislých kanálů 

(subpásem), po nichţ je přenos realizován. Díky frekvenčnímu rozdělení je přenos poměrně odolný 

proti rušení, protoţe pokud nastane, ovlivní pravděpodobně pouze některé frekvence, zatímco na 

zbývajících probíhá přenos bez problému. Tato varianta modulace se jmenuje DMT.  

 

 

obr. 1 Využití frekvenčního pásma [17] 

       

Způsob přenosu ke koncovému uţivateli je patrný z typického uspořádání xDSL systému (viz 

obrázek 2.). Přístup do tohoto systému začíná u zařízení nazvaného POTS. Splitter slouţí 

k oddělení standardního telefonního hovoru od ADSL sluţby, takţe obojí lze přenášet po jediném 

metalickém vedení. Ve skutečnosti dojde k rozdvojení přicházejícího signálu. Jedna část je 

přivedena do ADSL modemu, kde je odstraněn standardní telefonní hovor a regenerována data. 

Druhá část signálu prochází přes dolní propust a jako čistý telefonní signál je přiváděna do 

telefonního přístroje. Obdobně dochází k oddělení telefonního a ADSL signálu i na straně ústředny. 

[6] 
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obr. 2 Uspořádání xDSL [6] 

 

Linky DSL jsou dvojího typu:  

 analogové (PSTN- norma Annex A),  

 digitální (ISDN norma Annex B). [7]  

 

Podle „Annexu A“ je to tak, ţe na místní smyčce je pro potřeby hlasu provozována klasická 

analogová telefonní linka, která vyuţívá frekvenční rozsah od 300 Hz do 3400 Hz. Zbytek je pak 

k dispozici pro ADSL, které v tomto případě funguje od 25 kHz výše (zabírá nad hovorové pásmo 

od 25 kHz do 1104 kHz). Zato „Annex B“ počítá s tím, ţe na místní smyčce bude provozována 

nikoli obyčejná analogová telefonní linka, ale linka ISDN. Ta ke svému fungování vyţaduje větší 

rozsah frekvencí, a tudíţ se ADSL musí posunout – můţe „začínat“ aţ na 138 kHz. Vše ilustruje 

následující obrázek. [8] 

 

 

obr. 3 Využití přenosového pásma [8] 
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1.3 Technologie xDSL 

Technologie xDSL, jak byla nazvaná svými tvůrci v laboratořích Bellcore, je vlastně modem 

pouţívaný pro základní přenosy v síti ISDN. Při její aplikaci je moţno dosáhnout rychlost 

160 kbit/s obousměrně v plném duplexu a to aţ na vzdálenost cca 5 400 m. [1] 

 

Technologie xDSL umoţňuje rychlou a levnou realizaci multimediálních sluţeb, která nevyţaduje 

ţádné investice do infrastruktury, např. do nového kabelu. Tyto technologie pouţíváme výhradně 

pro sluţby jako je internet nebo multimediální komunikace, které mají většinou větší časové nároky 

na připojení k síti neţ pouhé telefonování. Protoţe jsou tyto technologie zaloţené na přístupu 

k telekomunikační síti, musí být nutně vybudovaná infrastruktura přístupu k internetu pro 

jednotlivé uzly sítě. [2] 

 

1.4 Koncové zařízení na straně účastníka 

Ukončující zařízení linky jsou modemy, které vyuţívají dva kanály B (kaţdý má 64 kbit/s) a kanál 

D (16 kbit/s ) technologie ISDN, do kterých jsou multiplexována přicházející data. Standart DSL 

nezavádí nějaká omezení přenosových hodnot, ale implementace podle standardu ANSI T1.601 

nebo ITU I. 431 zavádí metodu potlačení ozvěn pro oddělení vysílaného a přijímaného signálu na 

obou stranách vedení. 

 

 

obr. 4 Přenosový řetězec [4] 
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Modemy DSL pouţívají šířku pásma 0 aţ 80kHz na severoamerickém kontinentě a 0 aţ 120 kHz 

v Evropě.  Znamená to, ţe by bylo vyloučeno současné pouţívání analogových linek. Avšak právě 

moţnost potlačení ozvěn spolu s dalšími technologiemi umoţňuje konvertovat jedno fyzické 

vedení do dvou linek a tak dát moţnost k vyuţití původního vedení jak klasickou analogovou 

telefonní technologii, tak i pro digitální přenos dat.  

 

xDSL dosahuje rychlosti aţ 52 Mbit/s na obyčejném telefonním vedení. Dříve se vyuţívalo 56K  

analogového modemu, ale uţ to zdaleka nevyhovovalo poţadavkům. Mezi první sluţby patřila 

sluţba ISDN, u které nastalo zlepšení, protoţe uţivatel můţe vyuţívat dvě datové linky, kaţdou 

s datovým tokem 64 kbit/s a v případě potřeby je sloučit. Ale aţ sluţba xDSl nabídla větší moţnosti 

pro uspokojení koncových uţivatelů a dala jim tak nové moţnosti. Písmeno x udává, o kterou 

technologii se jedná. [1]                          
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2 TECHNOLOGIE NA ÚČASTNICKÉ LINCE  

Protoţe se digitální přípojky, DSL realizuje různými způsoby, které se liší jak technickým řešením, 

tak výslednou maximální kapacitou a vzdáleností uţivatelského zařízení od ústředny, označuje se 

celá rodina specifikací (mj. ADSL, HDSL, IDSL, RADSL, SDSL, VDSL) jako xDSL (viz 

komplexní porovnání v tabulce). Liší se modulacemi, souvisejícími přenosovými rychlostmi a také 

maximálními vzdálenostmi účastníka od ústředny (mnohde hlavní limitující faktor pro efektivní 

nasazení technologie provozovatelem). [19] 

Představme si stručně jednotlivé členy rodiny xDSL.  

 

2.1 Technologie ADSL 

ADSL je technologie asymetrická, to znamená, ţe šířka pásma v dopředném směru je podstatně 

vyšší neţ šířka pásma ve zpětném směru. Tento způsob přenosu je obvykle kombinován s moţností 

trvalého přístupu, tedy ekvivalencí pevné linky, a je výhodný zejména pro přístup k internetu, VoD 

nebo vzdálený přístup do sítě LAN. Hlavní komponenty systému ADSL jsou uvedeny na obr. 5, ze 

kterého jasně vyplývá dvoubodová povaha technologie. Realizace technologie ADSL je moţno 

dosáhnou řádově větší rychlosti na standardních telefonních přípojkách, coţ je důleţité zejména 

v oblastech, kde poloţení nové kabeláţe by bylo nejenom drahé, ale i zdlouhavé. 

 

 

obr. 5 Základní struktura sítě využívající technologii ADSL (Pramen: 

Vlastní zdroj) 
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2.1.1 Vlastnosti technologie ADSL 

Základní prvek sítě vytvářené technologie ADSL je linkové spojení dvou ADSL modemů, které 

realizují na standardním krouceném páru telefonního vedení tři informační kanály – jeden rychlý 

dopředný kanál, pomalejší duplexní kanál a standardní telefonní hlasový kanál. Telefonní kanál je 

oddělen od digitálního kanálu pomocí filtrů, coţ zajišťuje jeho funkci i v případě poruchy zařízení 

ADSL.  

 

Modemy ADSL zajišťují v dopředném směru přenosy v širokém spektru rychlostí, které jsou 

násobky rychlosti digitálních hierarchií T1/E1, počínaje minimální rychlostí 1,5 Mbit/s a konče cca 

9 Mbit/s. Výrobci však přicházejí na trh, díky stálé se zdokonalujícím postupům digitálního 

zpracování signálu, i s vyššími rychlostmi. Zpětný kanál, respektive pomalý duplexní kanál má 

minimální rychlost 16 kbit/s. Modemy ADSL jsou schopny akceptovat transportní metody 

protokolu ATM stejně jako klasické IP protokoly bez zásadních problémů. 

 

tab. 1 Dosažitelná rychlost přenosu modemů ADSL 

v závislosti na připojovacím vedení [1] 

Přenosová rychlost 

(Mbit/s) 

Průměr vodiče 

(mm) 

Vzdálenost 

(km) 

1,5 aţ 2 0,5 5,5 

1,5 aţ 2 0,4 4,6 

6,1 0,5 3,7 

6,1 0,4 2,7 

 

 

Rychlost přenosu v dopředném směru závisí na celé řadě faktorů, např. délkou vedení a průměrem 

pouţitých vodičů, způsobem sestavení trasy nebo úrovní přeslechů mezi vodiči. Obecně lze říci, ţe 

rozhodující parametr – útlum vedení, se zvětšuje s jeho délkou a sniţuje s průměrem pouţitých 

vodičů. Příklady vzdáleností, pro které je moţno technologii ADSL pouţít současně 

s realizovatelnými rychlostmi a pouţitými kabely, shrnuje Tabulka 1. I kdyţ se parametry kabelů 

u jednotlivých poskytovatelů telekomunikačních sluţeb liší, lze konstatovat, ţe technologie ADSL 
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je moţno pokrýt cca 80% současných připojovacích vedení, pokud předpokládáme, ţe budou 

akceptovány i spoje s minimální standardizovanou rychlostí (1.5 Mbit/s a 16 kbit/s). 

 

Jedna z očekávaných aplikací ADSL leţí v oblasti digitálně komprimovaného videa. Protoţe se 

jedná o aplikaci závislou na časových parametrech procesu, není moţno u ADSL modemů pouţít 

standardní způsob opravy chyb na linkové nebo síťové vrstvě tak, jak je běţně poţíván při 

datových přenosech. Místo toho jsou aplikovány metody umoţňující provádět opravy chyb 

v reálném čase, tzn. dopředná korekce chyb a korelační metody zaloţené na sledování toku 

symbolů.  

 

2.1.2 Principy ADSL 

Technologie ADSL staví na moderních metodách číslicového zpracování signálu, které umoţňují 

výrazně sníţení šířky pásma potřebného k přenosu vysokých bitových rychlostí. I kdyţ vnější 

pohled na technologii modemu ADSL můţe klamat, jenom např. analogová část se musí vyrovnat 

s nesmírně velkou dynamikou útlumu signálu – běţná telefonní linka zeslabí signál o frekvenci 

1MHz na předpokládané délce o více neţ 90 dB. Základní blokové schéma modemu ADSL je na 

obr. 6.  

 

obr. 6 Blokové schéma modemu ADSL (část na straně poskytovatele) [1] 

 

Toto blokové schéma reprezentuje nejdůleţitější prvky “transceiveru“ modemu ADSL na straně 

poskytovatele sluţby, konfigurace modemu na straně klienta bude zrcadlově obrácená. Data 

předaná k odeslání modemu klienta jsou multiplexována (MUX), opatřena prvky pro detekci 

a opravu chyb (ERC) a předána digitálním vysílacím obvodům (VYS). Signál z vysílače je 

převeden na analogovou formu rychlým číslicově/analogovým převodníkem (D/A), upraven a přes 
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vazební obvod (CPL) je předán do oddělovače vysílací a přijímací cesty (SPL), který je přímo 

navázán na telekomunikační vedení. 

 

Telekomunikační linka, je rovněţ zdrojem přijímaného signálu, který je po oddělení odvody SPL 

dále separován (SEP) a převeden na digitální signál (A/D), který se zpracovává v obvodech 

digitálního přijímače (PRI). Detekce a oprava chyb přenosu probíhající v reálném čase (ERC) 

připraví přijatá data k demultiplexaci  (DMUX) odkud jsou předána do datových obvodů 

duplexního kanálu. 

 

Jak bylo uvedeno dříve, modem ADSL musí vytvořit tři nezávislé kanály. K tomu pouţívá dva 

postupy – frekvenční multiplex a metodu potlačení ozvěn. Frekvenční multiplex rozdělí datová 

pásma do dvou frekvenčních oblastí – niţší přenosové rychlosti do oblasti niţších frekvencí, vyšší 

přenosové rychlosti do vyššího pásma (viz. Obr. 7). Obě tato pásma jsou časově multiplexována 

tak, aby z nich byly vyděleny kanály se základními přenosovými rychlostmi. Následovně se pásmo 

vyšších přenosových rychlostí frekvenčně posune tak, aby překrývalo pásmo niţších přenosových 

rychlostí, a jejich vzájemnému ovlivňování se zamezí metodou lokálního potlačení ozvěn (viz. 

Obr. 8). V obou případech jsou však tato pásma frekvenčně oddělena pomocí filtrů od pásma 

vyhrazeného pro klasické analogové telefonní sluţby – 0 aţ 4 kHz. 

 

 

obr. 7 FDM u ADSL [16] 
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obr. 8 Metoda potlačení ozvěn [16] 

 

Modem ADSL organizuje tok agregovaných dat generovaný multiplexujícími obvody 

z dopředného kanálu a duplexního kanálu do bloků, ke kterým je přidávána redundantní informace 

pro zajištění detekce a oprav chyb. Úkolem přijímače je pak opravit chyby vzniklé během přenosu, 

nakolik to bude umoţňovat pouţitá kódovací metoda, délka bloků a délky zabezpečovacích prvků. 

Ve specifikaci ADSL lze dále vytvořit z generovaných bloků superblok, ke kterému bude pro účely 

zvýšené odolnosti proti chybám přidána dodatečná kontrola chyb. [1] 

 

2.2 Technologie HDSL 

HDSL systémy podporují přenos uţivatelských dat rychlostí 2048 kbit/s (nebo 1544 kbit/s T1 

specifikováno podle ANSI). Jsou moţné dva způsoby duplexního symetrického přenosu po 

metalickém vedení:  

 přenos po dvou symetrických párech s přenosovou rychlostí 1168 kbit/s na kaţdém páru, 

 přenos po třech symetrických párech s přenosovou rychlostí 784 kbit/s na kaţdém páru. 

Pokud není třeba pouţívat maximální přenosovou kapacitu (tzn. 30 x 64 kbit/s), lze pouţít přenos 

například pouze po jednom symetrickém páru. K oddělení dopředného a zpětného přenosu se 

pouţívá metoda potlačení ozvěny. HDSL systém můţe být implementován: 

 modulace v základním pásmu 2B1Q,  

 CAP modulace. 
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obr. 9 HDSL (Pramen: Vlastní zdroj) 

       

Maximální délka metalického vedení mezi dvěma HDSL systémy je 3,6 km (na 0,4 mm 

metalickém vedení) aţ 4,2 km (na 0,5 mm metalickém vedení). Dosah se můţe zvětšit pomocí 

opakovačů. Blokové schéma HDSL přenosového řetězce je na obr. 9. [9] 

 

HDSL je technologie, jejíţ nasazení v praktickém provozu jiţ funguje delší dobu. Vyuţívá  se  pro 

realizaci propojení telefonních ústředen po metalickém vedení.  Rozdělení přenosového pásma je 

symetrické pro oba směry přenosu a nabízená přenosová rychlost je stejná pro upstream 

i downstream. Konkrétně je nabízena s uţivatelskými přenosovými rychlostmi 1,544 Mbit/s 

a 2,048 Mbit/s, coţ jsou rychlosti odpovídající linkám T1, respektive E1. Přenos je realizován po 

dvou nebo třech symetrických párech, přičemţ všechny páry jsou vyuţívány souběţně pro oba 

směry přenosu. Pro oddělení směrů přenosu je vyuţita metoda potlačení ozvěn. Systémy HDSL 

pracují v základním pásmu a přenášený signál je podroben kódování 2B1Q, tzn., ţe bitový tok je 

rozdělen do dvojic bitů a kaţdá dvojice je následně vyjádřena jednou ze čtyř úrovní signálu.  

 

Příchozí datový tok je  seskupen do tzv. aplikačních rámců. Přenášený 2 Mbit/s tok se mapuje do 

tzv. Core Frame – CT, jejichţ délka je 144 bajtů a doba trvání je 500 ms. Dále dojde k doplnění CF 

rámců o  sluţební a kontrolní bity a  rovněţ k přidání sluţebních kanálů. Celkový datový tok, jenţ 

tímto vzroste na 2,3 Mbit/s, je  rozdělen do dvou nebo tří směrů a transceivery HDSL vyslán na 

vedení. Při pouţití dvoupárové varianty je na kaţdém páru realizován přenos rychlostí 1168 kbit/s, 

při třípárové variantě je to 784 kbit/s.  
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Nevýhoda spočívající v nutnosti pouţití dvou či tří metalických párů vedla ke vzniku vylepšené 

verze HDSL jeţ nese označení HDSL-2. Tato varianta vyuţívá jednoho symetrického vodičového 

páru a modulaci TC-PAM. Přenosové rychlosti jsou shodné jako v případě HDSL. [10]  

 

2.3 Technologie VDSL 

VDSL je další z rodiny xDSL technologií, která se snaţí o maximální vyuţití stávajících 

telefonních kabelů. Je jenom pochopitelné, ţe telekomunikační firmy se snaţí o vyuţití stávajících 

sítí s pomocí nových technologií, neboť i kdyţ pomineme náklady na vybudování nových sítí, 

potřebný čas k výstavbě nové kabeláţe hraje důleţitou roli. Existuje celá řada technologií, které 

mohou úspěšně soupeřit na poli rychlých přenosů aţ „na stůl“ klienta, avšak ty vţdy naráţejí na 

nutnost nové kabeláţe. 

 

Mezi tyto technologie patří např. výstavba širokopásmových datových sítí na rozvodech 

kabelových televizí, vyuţívajících hybridního optického koaxiálního média. Rychlost dosahované 

v asymetrickém provedení se pohybují v desítkách Mbit/s v obou směrech a poskytovatelé 

kabelových televizí vidí v této technologii moţnost zvýšení svých příjmů. Výrazně draţší 

technologie, i kdyţ stále více diskutovaná spočívá v moţnosti poloţení optické sítě aţ 

k připojovacím bodům klienta a označuje se FTTH. Tento přístup však vyţaduje nejenom poloţení 

nových tras, ale i odlišnou strukturu a řízení celé sítě, a tak nelze očekávat prudký rozmach 

technologie FTTH. 

 

Mezi těmito krajními moţnostmi leţí kompromisní řešení, které spočívá ve výstavbě rychlých tras 

k hustě rozmístěným optickým bodům a rozvětví signálu z těchto bodů pomocí stávajících nebo 

nově vystavěných metalických tras. Takový způsob řešení je znám jako FTTN a jeho modifikace 

FTTC, kdy je optické vedení poloţeno podél inţenýrských sítí, které sledují obrys výstavby, 

a připojení klienta je provedeno krátkými metalickými úseky. Jinak modifikace, která předpokládá 

obsluhu větších budov, nese název FTTB a předpokládá ukončení optického kabelu ve sklepích 

budovy s tím, ţe rozvody po budově budou prováděny metalickými spoji. 

 

Technologie VDSL je jedním z adeptů pro implementaci sítí FTTN, neboť předpokládá podobnou 

strukturu a snaţí se spíše o dosaţení vysokých rychlostí neţ o prodlouţení dosahu. Tento základní 
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princip má perspektivu uspět zejména v husté městské zástavbě, podobě, jako klasická kabelová 

televize. Rychlost přípojky VDSL je dána vzdáleností od připojovacího bodu a maximální hodnoty 

v dopředném směru se pohybují mezi 51 aţ 55 Mbit/s pro délku přípojky cca 300 m. Přenosová 

rychlost ve zpětném směru se pohybuje v okolí 13 Mbit/s pro pětinásobně delší přípojku – 1500 m. 

Schéma systému VDSL je na obr. 10. 

 

 

obr. 10 Schéma umístění zařízení v systému VDSL, [1] 

 

Podobně jako ADSL je VDSL asymetrická technologie, kde datové kanály jsou frekvenčně 

odděleny od základních telefonních sluţeb – hlasu a ISDN, coţ umoţňuje poskytovateli připojení 

pouţít stejná vedení pro všechny tyto sluţby. Vlastní přenosové kanály VDSL jsou rovněţ 

frekvenčně odděleny a očekává se pouţití metody potlačení ozvěn v případě nárůstu poţadavků na 

vyšší přenosové rychlosti, nebo symetrická připojení. 

 

2.3.1 Vlastnosti technologie VDSL 

Standard VDSL nedosahuje co do preciznosti kvality standardu ADSL, coţ na druhou stranu dává 

moţnost dalšího architektonického rozvoje. Základní rychlosti pouţívané v dopředném kanále jsou 

odvozeny jako podíly rychlosti OS-1 a jsou shrnuty spolu s pouţitelnou délkou přípojky v Tab. 2.  

 

Rychlosti zpětného kanálu se rozpadají do tří kategorií: 

1,6 aţ 2,3 Mbit/s 

19,2 Mbit/s 

Symetrické řešení, kdy rychlost zpětného kanálu je stejná jako dopředného kanálu. 
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tab. 2 Přenosové rychlosti v systému VDSL [1] 

Přenosová rychlost 

(Mbit/s) 

Maximální vzdálenost 

(m) 

12,96 – 13,80 1500 

25,92 – 27,96 1000 

51,84 – 55,20 300 

 

Lze předpokládat, ţe reálná implementace umoţní dosáhnout symetrického řešení nebo vysokých 

rychlostí ve zpětném kanále jen pro velmi malé vzdálenosti. Protoţe VDSL, podobně jako ADSl, 

předpokládá přenosy komprimovaných dat videa, je opět implementována dopředná korekce chyb, 

vyţadující relativně velký posuv v prokládání informačních prvků. Toto řešení směřuje 

k maximálnímu odstranění vlivu impulsního šumu a časový posun prokládání je aţ čtyřicetkrát 

větší neţ je maximální očekávaná délka impulsu. 

 

Při práci systému VDSL jsou data v dopředném směru přenášena tak, ţe je mohou přijímat všechny 

stanice. Je potom úlohou ukončovacího nebo koncového zařízení vybrat data, která jsou pro něj 

určena. Tento druh přenosu připomíná vysílání v klasické síti LAN viditelné ze všech připojených 

stanic, avšak v tomto případě je tok dat rozdělen do buněk na základě časového multiplexu. 

Jednotlivé buňky mohou obsahovat klientská data nebo informace pro zařízení sítě a tak uplatnit 

jistou formu síťového managementu.  

 

Multiplexace ve zpětném kanále je však poněkud náročnější. Pokud je systém implementován 

s pasivním zakončením, jsou data vkládána do toku dat zpětného kanálu buď na bázi časového, 

nebo frekvenčního multiplexu, přičemţ časový multiplex obvykle pouţívá centrálního řízení 

pomocí tokenu předávaného v toku dat dopřeného směru. Jsou implementovány i metody kolizního 

přístupu ve zpětném kanále či kombinace obou výše uvedených metod. Fekvenční multiplex ve 

zpětném kanále přiděluje kaţdému koncovému zařízení jeden frekvenční „kanál“, coţ vede buď 

k omezení rychlosti vzhledem k omezení celkové přenášené šířky pásma, nebo k nutnosti alokovat 

frekvenční kanály dynamicky. Systém pouţívající aktivní zakončení přenáší tento problém na 

oddělené „huby“ nebo přepínače, které pak pouţívají jiţ standartní metody multiplexace tak, jak je 

známe z technologie Ethernetu nebo ATM. 
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Pokud jde o výstavbu a modifikace sítě VDSL, standard stanoví, ţe prvky VDSL musí být schopny 

pracovat s různými přenosovými rychlostmi při implementaci automatického rozpoznání přidělené 

nebo pouţitelné rychlosti, včetně změn rychlosti za provozu. Zároveň musí automaticky akceptovat 

zařízení VDSL nově připojené do sítě. To platí jak pro systém s pasivním, tak s aktivním 

zakončením. [1] 

 

2.4 Další provedení xDSL 

2.4.1 IDSL 

IDSL - symetrické DSL na bázi ISDN plně duplexní datový kanál o přenosové rychlosti 144 kbit/s 

(součet dvou datových kanálů B o přenosové rychlosti 64 kbit/s a jednoho řídicího kanálu 

D o kapacitě 16 kbit/s). Pouţívá stejnou metodu modulace přenosu jako ISDN (2B1Q), ale liší se 

od ní tím, ţe není zaloţená na vytáčení, takţe se nemusí navazovat spojení v ústředně (proto se také 

řadí mezi širokopásmové přípojky, jejichţ základní vlastností je trvalé připojení, always on). Pro 

připojení modemů IDSL se pouţívá jeden pár vodičů s rozhraním ISDN BRI. IDSL neumoţňuje 

přenášet vedle dat i hlas. Pracuje na vzdálenost 6 km, s opakovači ISDN pro U-smyčku i na větší 

vzdálenost. [19] 

 

2.4.2 RADSL 

RADSL je obdoba ADSL se schopností analyzovat stav komunikačního vedení. 

Z hlediska adaptace bitové rychlosti moţnostem přenosové trasy jsou diskutovány dvě varianty, 

jedna z nich představuje jednoduchou variantu, která se adaptuje jen při prvním zapojení ADSL 

systému a druhá varianta, nazývána dynamické přizpůsobení rychlosti, představuje průběţné 

přizpůsobení rychlosti během provozu ADSL systému. Tento proces se nazývá RADSL a příslušný 

DSL systém jako RADSL systém. [3] 

 

2.4.3 SDSL 

SDSL je symetrická digitální účastnická přípojka. Obecně SDSL vyuţívá pro přenos pouze 

jednoho páru. Obvykle se jedná o symetrickou variantu ADSL, princip přenosu je obdobný jako 

u ADSL s tím rozdílem, ţe přenosové rychlosti pro downstream a upstream jsou tytéţ. Podobně 
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jako ADSL můţe být provozována zároveň s analogovou či ISDN přípojkou. Přenosové rychlosti 

pro SDSL se pohybují od 144 do 2 320 kbit/s pro kaţdý směr. SDSL je vhodná pro rychlé datové 

připojení koncových uţivatelů, kde není nutné za kaţdou cenu udrţet konstantní přenosovou 

rychlost 2 Mbit/s.  

 

2.4.4 HDSL - 2 

Určitou modifikací však prochází i HDSL. Uţivatelům se samozřejmě nelíbila nutnost vyuţívat 

více párů telefonních vodičů, a proto vznikla nová verze HDSL, totiţ HDSL-2. Ta předpokládá 

vyuţití pouze jednoho páru metalických telefonních vodičů při zachování stejných parametrů 

přenosu (tedy symetricky 1,544 nebo 2,048 Mbit/s) a pro širší nasazení se jeví jako daleko 

zajímavější. [11] 

 

2.4.5 ADSL LITE 

Jedná se o jakousi odlehčenou verzi základního ADSL označovanou jako G.Lite. Maximální 

přenosová rychlost 1,5 Mbit/s v downstreamu je plně dostačující pro méně náročné uţivatele a díky 

jednoduššímu a levnějšímu provedení má větší šanci na rozšíření i do domácností. [11] 

 

2.4.6 ADSL 2 

Čistý ADSL spoj (ADSL 2) – vyuţívá celé frekvenční pásmo na přenos ADSL signálů bez toho, 

aby vyhradil frekvenční pásmo na přenos analogového nebo digitálního hovorového signálu. 

Rozbočovače nejsou potřebné. Hovorové signály, zabalené do internetových paket, se přenáší přes 

ADSL. 

 

2.4.7 ADSL 2+ 

Rozšířený čistý ADSL spoj (ADSL 2+) – je to čistý ADSL spoj, který vyuţívá 2 frekvenční pásma 

směrem k účastníkovi. [4] 
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2.5 Porovnání technologií na účastnické smyčce 

tab. 3 Přehled technologií xDSL [19 ] 

  

Více informací naleznete v příloze P I. 

Typ Popis Počet 

párů 

Dosah Maximální přenosová 

rychlost (up/ down) 

Šířka pásma 

ADSL 
asymetrická 

DSL 
jeden 2-5 km 

do 1 Mbit/s; 

do 8 Mbit/s 

25-138 kHz zpětně 

138-1104 kHz 

dopředně 

HDSL rychlá DSL dva 4 km 
symetricky 1,544 nebo  

2 Mbit/s 

0-392 kHz (2B1Q) 

10-175 kHz (CAP) 

HDSL2 
jedno párová 

rychlá DSL 
jeden 3,5 km 

symetricky 1,544 nebo 

2 Mbit/s 

0-392 kHz (2B1Q) 

10- 175 kHz (CAP) 

SDSL symetrická DSL jeden 3-6 km symetricky 2,3 Mbit/s 0-700 kHz 

VDSL 
velmi rychlá 

DSL 
jeden 

300-

1350 m 

26 Mbit/s zpětně  

52 Mbit/s dopředně 
25 kHz- 30 MHz 

IDSL ISDN DSL jeden 10,7 km symetricky 144 kbit/s 0-50 kHz 

RADSL 
DSL s adaptivní 

rychlostí 
jeden 4-6 km 

do 1 Mbit/s zpětně 

do 8 Mbit/s dopředně 

25-138 kHz zpětně 

25-1104 kHz 

dopředně 
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3 FUNKČNÍ BLOKY PRO TECHNOLOGII DSL 

 

S vývojem technologií xDSL se nezbytně nutně vyvíjí také jeden z jejích základních prvků, 

multiplexor DSLAM. Od původních DSLAM zaloţených na ATM se přechází k zařízením na bázi 

Ethernetu a přidávají se prvky podporující IP. Samozřejmostí u moderních DSLAM je také 

zvyšování kapacity DSLAM a podpora QoS pro interaktivní sluţby včetně hlasu. 

 

3.1 Charakteristika koncové jednotky na straně ústředny 

DSLAM ukončuje vedení ADSL na straně ústředny a jeho úkolem je sdruţovat provoz od xDSL 

uţivatelů a současně oddělit hlasový provoz od datového. Hlasový provoz je následně směrován do 

telefonní sítě a datový do rozlehlé sítě WAN (např. Ethernet, ATM nebo Frame Relay). Potřebné 

vybavení pro xDSL se dále ještě skládá z širokopásmového přístupového serveru BRAS. DSLAM 

není pouhý soubor modemů pouţívaných na konci kaţdého účastnického xDSL vedení. Vedle 

směrování provozu a distribuce sluţeb podporuje DSLAM přenos streaming media a dalších 

moderních multimediálních sluţeb, a to na základě mechanizmů podpory QoS pro upřednostňování 

provozu a úpravu provozu pro spolehlivý přenos aplikací citlivých na zpoţdění.  

 

 

obr. 11 DSLAM [12] 

 

DSLAM můţe data od jednotlivých uţivatelů posílat dál ve dvou reţimech: po ATM nebo IP síti. 

ATM je typ přenosu v rozlehlé síti, kde se přenáší všechna data v buňkách konstantní délky 
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53 oktetů (48 oktetů pro uţivatelská data, 5 oktetů pro reţii). ATM bylo dlouho populární jako 

jedinečný způsob přenosu různých typů provozu, kterým je síť schopna zajistit potřebné zacházení 

díky zařazení do určité třídy sluţeb „CoS“. ATM síť je samozřejmě schopna přenášet 

i IP datagramy, ale protoţe vnáší do přenosové infrastruktury svoji reţii (a potřebuje ATM 

přepínače v jádru sítě), začalo se přecházet k vyuţití IP jako přenosového mechanizmu. 

 

obr. 12 DSLAM [13] 

Současným trendem je proto připojení DSLAM přímo k IP síti. Protokol IP má ovšem také svoji 

reţii a ve srovnání s ATM je zpracování IP datagramů v propojovacích zařízeních sloţitější, 

protoţe datagramy jsou proměnných délek (to ovlivňuje velikost vyrovnávací paměti a moţnost 

hardwarového přepínání ve směrovačích či přepínačích v síti). DSLAM na bázi IP v sobě slučují 

poţadavky současné infrastruktury sítí s poţadavky moderních sluţeb, protoţe podporují ještě 

ATM a současně umoţňují přechod na IP.  

 

3.2  Typy DSLAMu 

 

 ATM DSLAM 

ATM uplink, zaloţeno na přepínání ATM, podpora IP: hybridní skupinové vysílání (multicast) 

s IGMP snooping. Je stále populární v Severní Americe a západní Evropě, zatímco ve východní 

Evropě a Asii, kde převaţuje bydlení v bytových komplexech nad rodinnými domky, je populární 

Ethernet DSLAM 
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 IP DSLAM 

IP DSLAM pracuje na třetí vrstvě - IP směrování, IP multicast (např. pro TV/IP). Prochází rychlým 

vývojem směrem k novým moţnostem, funkcím a sluţbám a lze jej připojit jak k ATM nebo 

Ethernet DSLAM jako nadstavbu. Vývoj jde také směrem k podpoře více funkcí s ohledem na 

IP směrování.  

 Ethernet DSLAM 

Ethernet DSLAM pracuje na druhé vrstvě (relativně jednoduché zařízení) pro přepínaný Ethernet, 

uplink Gigabit Ethernetem; IP inteligence - IGMP snooping/proxy. [20]  

 

3.3 Vývoj DSLAMu 

U DSLAMu je patrný především vývoj směrem k vyšší podporované kapacitě (hustotě portů, tedy 

počtu připojených uţivatelů), vyšší výkonnosti a podpoře hlasových sluţeb (brány VoIP, nejčastěji 

na bázi protokolů SIP, případně MGCP) a obrazových sluţeb (TV/video, vyţadující šířku pásma 

v dopředném směru, podporu multicast a minimalizaci zpoţdění zejména pro ţivé video). 

Kapacitní trendy v DSLAM lze shrnout následovně: 

  více linek na chassis (tisíce), 

  vyšší šířka pásma na linku, 

  schopnější přepínače (ATM nebo Ethernet) - směrem k 40 Gbit/s, 

  vyšší propustnost pro IP pakety, 

  vyšší šířka pásma i pro uplink rozhraní (1/10 Gigabit Ethernet). 

V ústředně se s rozvojem nových sluţeb pod DSL implementují platformy MSAP, které 

v nejbliţších letech napomohou zvýšit dosah DSL, jeho rychlost a ve výsledku jeho penetraci. 

MSAP v dlouhodobějším výhledu přispěje k rozvoji optických přípojek, proto také mezi 

nejţádanější rozhraní MSAP patří vedle ADSL2+ také FTTx. Hlavním důvodem pro poskytovatele 

k zavedení MSAP je potřeba zvýšení konkurenceschopnosti díky bohatší nabídce sluţeb. 
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3.4 Kvality sluţby (Qos) 

Filosofie řešení IP DSLAM na základě volby hlavní technologie (přepínaný Ethernet, IP směrování 

nebo přepínání ATM) a na základě mechanizmu implementovaného na podporu QoS je naznačena 

na následujícím obrázku. Podpora QoS je důleţitá pro všechny sluţby, které nevystačí s jedinou 

třídou sluţby, kterou IP poskytuje. Typicky QoS vyţadují interaktivní sluţby jako VoD, telefonie, 

videokonference či on-line hry.  

 

obr. 13 QoS [20] 

 

3.5 Skupinové vysílání 

Jedním z problematických míst efektivní distribuce obsahu širokopásmových sluţeb z jednoho 

místa více uţivatelům tkví v tom, ţe je potřeba více toků dat, čímţ se samozřejmě spotřebovává 

větší šířka pásma. Efektivním řešením pro tento účel je skupinové vysílání (multicast), kdy dochází 

k replikaci datového toku co nejblíţe k příjemci informace a nikoli ihned u zdroje informace.  

 

Dnes stále běţné individuální vysílání (např. videokonference) znamená samostatnou relaci pro 

kaţdého zákazníka, takţe je potřeba vyhradit značnou část vysílacího pásma pro kaţdého zvlášť, 

přestoţe se posílají stejná data vlastně několika kanály současně po stejné síti. Podpora více 

uţivatelů současně stejné videokonference je neúnosná jak technologicky, tak finančně. Skupinové 

vysílání umoţňuje vysílání jednoho signálu, který simultánně přijímá více uţivatelů. Tento přístup 

se osvědčuje dokonce i pro sluţby na vyţádání, protoţe směrovač s podporou pro skupinové 

vysílání blízko uţivatele a přístupové sítě můţe replikovat doručený signál pro stovky uţivatelů. 
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Skupinové vysílání přes DSL nabízí rozhlasové a televizní vysílání s minimálními nároky na další 

náklady. Dokonce můţe v rámci DSLAM pro IP znamenat redukci nákladů a přitom nové zisky pro 

poskytovatele.  

 

Základem podpory skupinového vysílání přes xDSL je protokol IGMP, který spravuje skupiny 

uţivatelů v síti prostřednictvím zpráv (o připojení uţivatele ke skupině nebo vystoupení ze 

skupiny) od koncových uţivatelů směrovačům a komunikace mezi směrovači. Zprávy IGMP jsou 

pevné délky a přenášejí se IP datagramy. Zpráva IGMP včetně záhlaví IP a zakončení AAL5  se 

vejde do jediné buňky ATM. Z hlediska protokolu IGMP se DSLAM chová jako směrovač 

s podporou pro skupinové vysílání a set-top box je koncovou stanicí. Replikace vysílaných dat se 

pak můţe odehrávat aţ na okraji sítě právě v DSLAM, čímţ se dramaticky můţe zvýšit počet 

obrazových kanálů nabízených zákazníkům současně. [21]  
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4 KONFIGURACE FUNKČNÍCH BLOKŮ 

Pro ukázku konfigurace pouţiji dvě centrální jednotky na straně ústředny a to DSLAM AES-100 

a DSLAM IES-1000.  

 

4.1 Centrální jednotka DSLAM AES-100  

AES-100 je výkonný ADSL Ethernet multiplexor se dvěma síťovými moduly. Kaţdý síťový modul 

obsahuje 8 ADSL portů, splitter a ethernetový port pro uplink (slouţí pro konfiguraci zařízení) 

nebo pro WAN router. 

 

 

obr. 14 Popis DSLAMu Zyxel AES-100 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

AES-100 je ideální pro poskytování sluţby ADSL. U VLANu  nabízí výhody jak bezpečnosti, tak 

výkonu tím, ţe omezí odchozí porty, přes které  mohou být předány Ethernet rámce. VLANy jsou 

poţity k identifikaci a izolaci uţivatele, coţ umoţňuje sluţbám zachovat soukromí a bezpečnost 

v celé síti. Multicasting optimalizuje vyuţití šířky pásma a umí posílat data jen těm účastníkům, 

kteří mají ţádost o  multicast provoz. Tím se zabrání zbytečnému vysílání na všechny účastníky 

a optimalizuje se vyuţití šířky pásma pro náročná pásma video aplikací.  

 

AES-100 podporuje Annex A s rychlostí aţ 8 Mbit/s downstream a 1.5 Mbit/s upstream, coţ je více 

neţ 140 krát rychleji, neţ analogový modem, který dosahuje rychlosti 1 Mbit/s downstream 

a 512 kbit/s upstream pro standardní Full-Rate/G.lite. Toto asymetrické provedení je ideální pro 

šířku pásma náročné internetové aplikace, kde provoz k účastníkovi je obvykle mnohem vyšší neţ 
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v opačném směru provozu. Konfigurace a nastavení se provádí přes sériový port do PC. Pomocí 

terminálu ovládáme a řídíme konfiguraci nastavení DSLAMu. 

 

 

obr. 15 Zyxel AES-100 [14] 

 

AES-100 také nabízí poskytovatelům sluţeb rozsáhlé moţnosti správy. Informace týkající se řízení 

konfigurace, stavu systému, výkonnost indexu a stavu alarmu, je informována z AES-100 sluţbou 

„NetaVista“, která dodává poskytovatelům sluţeb "Komplexní sluţby", čímţ se minimalizují denní 

provozní náklady. [14]  

Technické parametry naleznete v příloze P I. 

 

4.1.1 Moţnosti nastavení  

tab. 4 Tabulka možností nastavení (Pramen: Vlastní zdroj) 

 IP   Multicast 

 Switch   Alarm 

 IGMP  VLAN 

 xDSL   Zálohování 

 xDSL Profiles  Filtrování MAC adres 

 DHCP  

 

Podrobnější informace naleznete v příloze P II. 
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4.1.2 Konfigurace a nastavení  

 

Pro konfiguraci zařízení se vyuţívá pouze příkazový reţim. Spojení realizujeme pomocí sériového 

portu na PC, kde vyuţíváme portu s názvem „Console“. Pomocí HyperTeminalu, telnetu  nebo 

nějakého terminálového emulačního programu nastavíme příslušné hodnoty pro spojení 

PC s DSLAMem.  

 

Nastavení spojení pomocí Hyperteminálu: 

 rychlost 9600 bit/s, 

 bez parity, 

 8 datových bitů, 

 bez řízení toku. 

 

Pomocí IP adresy „spárujeme“ DSLAM s PC. Zadáme IP adresu DSLAMu do terminálu 

a příslušné heslo pro konfiguraci zařízení. IP adresa PC se bude jevit jako adresa zařízení, která 

umoţňuje manipulaci s konfigurací zařízení.  

 

4.1.3 Základní příkazy v konfiguračním reţimu terminálového emulačního 

programu 

 

Mezi základní příkazy patří: 

 home – Návrat na základní úroveň z jakéhokoliv podadresáře, 

 help – slouţí jako pomoc a zároveň pro popis jednotlivých příkazů a instrukcí, 

 exit -  ukončí terminál. 

 

Pro přístup do konkrétního adresáře se pouţívá název adresáře například příkaz „adsl“. Pro 

konfiguraci určitého příkazu s následujícími závorky < > se zadá název příkazu a hodnoty potřebné 

k nastavení místo příslušných závorek. Nepovinné pole se značí hranatými závorkami [ ].  
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4.1.4 Konfigurační příkazy 

 

tab. 5 Konfigurační příkazy (Pramen: Vlastní zdroj) 

Příkaz Charakteristika 

Enable Příkaz pro aktivaci 

 

Disable Příkaz na zablokování  

 

Set Příkaz pro nastavení 

 

Linerate Zobrazení parametrů rychlost ADSL linky 

portu 

 

Lineinfo Zobrazení linkových provozních hodnot ADSL 

portu 

 

List port    Zobrazení aktuální nastavení portu ADSL 

 

Lineperf Zobrazí stav čitačů ADSL portu 

 

Show port   Zobrazení stavu ADSL portu 

 

Show pvc Zobrazení parametrů PVC ADSL portu 

 

Set port  Nastavit parametry ADSL linky portu 

 

Set pvc         Nastavení parametrů PVC ADSL portu 
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Set pvcs          Nastavení parametrů PVC všech ADSL portu 

 

Config save Uloţit aktuální nastavení ADSL konfigurace 

 

 

Podrobnější informace naleznete v příloze P III. 

 

4.1.5 Ukázka nastavení ADSL 

 

 Line Settings of ADSL Ports: 

 Port 1: Up/Downstream = 128/512 Kbps, Mode = auto, State = Enabled 

 Port 2: Up/Downstream = 128/1024 Kbps, Mode = auto, State = Enabled  

 

 PVC Settings of ADSL Ports: 

 Port 1: Multiplexing mode = VC-Based, Tx VPI/VCI = 7/33, Rx VPI/VCI = 7/33 

 Port 2: Multiplexing mode = VC-Based, Tx VPI/VCI = 7/33, Rx VPI/VCI = 7/33 

  

4.1.6 Ukázka orientace v nastavení 

 

V tabulce můţeme vidět základní nabídku pro konfiguraci. Pro základní nabídku pouţijeme příkaz 

„home“. 

tab. 6 Základní nabídky (Pramen: Vlastní zdroj) 

 adsl  bridge  buffer  vision  chips 

 config  edd  ethernet  event  exit 

 snmp  sys  uptime  passwd  
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4.2 Centrální jednotka DSLAM IES-1000 

4.2.1 DSLAM IP Express IES-1000 

IP-DSLAM zaloţený na zakončení obvodu ATM. IES-1000 můţe být vyuţit pomocí vnitřní 

nebo venkovních infrastruktury s různými moduly současně, jako jsou sluţby ADSL2/2+ s moduly 

AAM1212-51/53. S ADSL2+ IP DSLAMem, mohou poskytovatelé sluţeb nabízet na jednom 

připojení k síti pro domácnosti i podnikové firmy přístup ke sluţbám jako např., VoD, online hry, 

multimediální aplikace atd. IES-1000 nabízí středně velkým podnikům a domácnostem 

IP konektivitu, VPN, VLAN, videokonference vysoké kvality, dlouhý dosah Ethernetu 

a asymetrické připojení, které dosahuje rychlosti aţ 24 Mbps.  

 

IES-1000 dovoluje plně ovládat zařízení v souladu se stávajícími normami s nejnovějšími DSL 

technologiemi. Mezi největší výhody patří samozřejmě kompaktnost, nízká spotřeba energie, 

integrace s existujícími platformami, transparentní zpětnou kompatibilitu ADSL/ADSL2, odolnost 

proti rušení a ovladatelnost sítě. 

 

 

obr. 16 DSLAM IP Express IES-1000 [14] 

 

IES-1000 podporuje novou generaci sluţby G.SHDSL. Dosahuje rychlosti aţ 4096 kbit/s 

symetricky v jedné dvojici, slouţí koncovým zákazníkům a disponuje příchozím dvěma rozhraní  

Ethernetu, které dosahují rychlosti aţ 100 Mbit/s směrem k síti Ethernetu. IES-1000 můţe 

poskytnout uloţení maximálně dvěma modulům SAM1216-22 pro podporu aţ 32 SHDSL 

připojení. Kromě toho podporuje způsob propojení ITU G. 991.2. Ve fyzické vrstvě propojení 

mohou být 2 nebo 4 páry a maximální agregované uţitečné zatíţení sazby se pohybuje kolem 
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16 Mbit/s. Celý IES-1000 systém lze spravovat vzdáleně ve Windows NetAtlas Access EMS, který 

poskytuje výkonné pokročilé funkce vzdálené správy, které pomáhají poskytovatelům sluţeb 

sniţovat provozní náklady. 

 

Samostatný IP DSLAM IES-1000 podporuje standardní SHDSL technologii, ADSL a ADSL2+ 

přes POTS/ISDN spolu s vestavěným splitterem. IES-1000 disponuje dvěma sloty pro 8 portové 

SHDSL karty, 8 portové ADSL karty, nebo 12 portové ADSL2+ karty se splittery. Kombinace 

karet můţe být určena administrátorem. Kaţdý ADSL, ADSL2+ nebo SHDSL modul 

podporuje 10/100BaseT Fast Ethernet rozhraní jako „uplink“ port. 

 

Flexibilní konektivita 

Všechny modulární IP DSLAMy pouţívají pro uplink a subnetting kartu MSC1000A. Karta nabízí 

čtyři Gigabit Ethernet rozhraní pro snadnou integraci do stávající stromové či kruhové topologie.  

 

Široký výběr DSL rychlostí 

Všechny IP Express modely nabízí G.SHDSL a ADSL/ADSL2+ technologie pro aplikace 

"poslední míle". Dává k dispozici rychlosti od 128 kbit/s aţ do 24 Mbit/s na vzdálenost aţ 6 km. 

Širokopásmové sluţby tak mohou být poskytovány prostřednictvím existující infrastruktury 

měděných kabelů, coţ umoţňuje vytvářet nové zisky s minimálními instalačními náklady. [15]  

 

4.2.2 Hlavní parametry  

tab. 7 Hlavní parametry (Pramen: Vlastní zdroj) 

Dva sloty pro moduly IES-1000 má dva sloty pro moduly, které je moţno konfigurovat a 

libovolně nastavovat.  

Síťové moduly 

 

Aţ dva hot-swap síťové moduly mohou být instalovány v kaţdém 

IES-1000. Např. SAM1008 (G. SHDSL Access Module) je 8 portový 

modul. 

AAM1008 (ADSL Access Module) je 8 portový ADSL modul. 
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10/100 Eth. port 

 

Ethernetový port 10/100 Mbps automaticky připojí IES-1000 k PC 

síti. S páteří sítí můţete vytvořit síť, která poskytuje G. SHDSL a 

ADSL sluţby. 

VLAN IES-1000 podporuje aţ 255 sítí VLAN. 

MAC filtrování 

 

Pouţít filtr MAC příkazy pro filtrování příchozích rámců na základě 

adresy, které musíme specifikovat.  Můţeme povolit nebo zakázat 

specifické porty. Můţete zadat aţ pět MAC adres na port. 

Funkce Host Umoţňuje přes Ip adresy vzdáleně se připojit k IES-1000. 

Logování Chybové hlášky se zaznamenávají lokálně na IES-1000 do logu a lze 

do nich kdykoliv nahlídnout. 

Vzdálena správa Vzdálená konfigurace zálohování a obnovení a upgrade firmware. 

Zabezpečení Ochrana heslem pro správu systému. 

Konzolový port (RS-232) Slouţí ke konfiguraci. 

SNMP Protokol pro správu sítě, který umoţňuje průběţný sběr nejrůznějších 

dat pro potřeby správy sítě. 

Web management Umoţňuje konfiguraci DSLAMu přes webové rozhraní. 

Telnet Vzdálená správa 

Moţnost nastavení 

 DHCP 

Automaticky přiřadí IP adresy. 

VLAN Virtuální sítě 

Multicast Skupinové 
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Další moţnosti nastavení 

tab. 8 Ostatní parametry (Pramen: Vlastní zdroj) 

 Statické konfigurace  DSL port  Spanning tree 

 IGMP filtrování profilů  Alarm  Dálkový reset 

 IGMP  limit  Sledování výkonnosti  Vlastní diagnostika 

 IGMP snooping   

 

Podrobnější informace naleznete v příloze P IV. 

 

4.2.3 Modul IP Express AAM1212 

AAM1212-53 je 12 portové zařízení s ADSL/ADSL2/ADSL2+ plně kompatibilní s modulem 

v IES-1000. Modul dosahuje rychlosti aţ 24 Mbit/s pro VoD aplikace. Podporuje QoS s prioritou 

fronty k zajištění šířky pásma pro různé sluţby a aplikace. Plně kompatibilní s ADSL2+. Zařízení 

můţe být řízeno funkcí „EMS“ pro minimalizaci provozu a nákladů. 

 

 

obr. 17 Modul IP Express AAM1212 [14] 

 

Ke správě a konfiguraci modulu AAM1212 se pouţívá vestavěný webový prohlíţeč, ale 

kromě toho můţe také vyuţít řízení přes konzolový port a poţít ke konfiguraci Telnet, 

Hyperterminál nebo SNMP management. 
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Moţnosti vyuţití 

 Zajištění přístupu k internetu a multimediálních sluţeb pro více MTU, 

 aplikace zahrnující sledovací systémy, vzdálené serverové systémy, mobilní základnové 

stanice a telekonference. 

  

4.2.4 Základní moţnosti nastavení 

tab. 9 Možnosti nastavení (Pramen: Vlastní zdroj) 

 IP   Spanning Tree Protocol 

 Switch   Alarm 

 MAC Filter  VLAN 

 xDSL Port  IGMP 

 xDSL Profiles  ACL 

 DHCP Relay  DHCP Snoop 

 ENET Port   SNMP 

 

Podrobnější informace naleznete v příloze P V. 

 

4.2.5 Konfigurace a nastavení  

Ke konfiguraci můţete pouţít textový příkazový řádek, které se řídí určitými pravidly. 

1. Příkazová klíčová slova jsou uvedena v písmu „Courier New“. 

2.  Příkazy mohou být zkráceny na nejmenší unikátní řetězec např. "systém date" můţeme 

zadat příkaz ve zkratce "sy d". 

3. Volitelná pole v příkazu jsou uzavřena v hranatých závorkách [ ]. Například, config [uloţit] 

znamená, ţe pole „uloţit“ je nepovinné.  

4. "Příkaz" se poţívá v rozhraní příkazové řádky.  

5. Symbol „|“znamená "nebo". Poznámka: Tento příkaz se nedoporučuje pouţívat, protoţe 

můţe poškodit přístroj. 
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Konzolový port 

Pro konfiguraci a správu zařízení můţete pouţít počítač se softwarem s emulačním terminálem. 

Způsob připojení a spárování je takový, ţe jeden konec devítipinového  kabelu konzole jde do 

konzolového portu modulu AAM1212 a druhý konec do sériového portu (COM1, COM2) na PC.  

 

Potřebné parametry k nastavení terminálu: 

 

 rychlost 9600bit/s, 

 bez parity, 8 datových bitů, 1 stop bit, 

 bez řízení toku. 

 

4.2.6 Základní příkazy v konfiguračním reţimu terminálového emulačního 

programu 

 

Mezi základní příkazy patří: 

 home - návrat na základní úroveň z jakéhokoliv podadresáře, 

 help - slouţí jako pomoc a zároveň pro popis jednotlivých příkazů a instrukcí, 

 exit - ukončí terminál, 

 config save - uloţí všechny konfigurace systému do energeticky nezávislé paměti.  

 

4.2.7 Konfigurační příkazy 

 

tab. 10 Konfigurační příkazy (Pramen:Vlastní zdroj) 

Příkaz Charakteristika 

Log show Tento příkaz zobrazí protokol systémových 

chyb. 

Log Clear   Tento příkaz vymaţe systémové chyby 

protokolu. 

Info Show Tento příkaz zobrazuje obecné nastavení 
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systému. 

Port Show Tento příkaz zobrazuje stav aktivace, provozní 

reţim, nastavení profilu a jméno kaţdého DSL 

portu. 

Enable Port Tento příkaz umoţňuje povolit DSL port (y). 

Disable  Port   Tento příkaz umoţňuje zakázat DSL port (y). 

DSL Show Profile Tento příkaz zobrazí DSL profil nebo všechny 

DSL profily, pokud nespecifikujete jméno. 

DSL Port Profile Set Tento příkaz slouţí k nastavení DSL portu podle 

profilu. 

Profil obsahuje informace o konfiguraci DSL. Rychlost je vţdy násobkem 32 Kbps. Zadáte-li číslo, 

které není násobkem 32 Kbps, bude aktuální nastavení nejbliţší niţší násobku 32Kbps. 

DSL Port Profile Delete 

 

Tento příkaz umoţňuje odstranit individuální 

DSL profil. 

DSL Port Profile Map   Tento příkaz přiřadí konkrétnímu profilu 

jednotlivý port nastavení. 

DSL Port Name   Tento příkaz nastaví název DSL portu (ů). 

DSL Port Tel Tento příkaz zaznamenává telefonní číslo 

telefonní sítě. 

DSL Port Loopback Tento příkaz má provést loopback test na 

určených DSL portů. 

DSL Port Show Tento příkaz zobrazuje statistiky připojení DSL 

portu. 

Linedata Tento příkaz zobrazuje řádky přidělení DSL 

portů. 

Lineinfo Tento příkaz zobrazuje hodnoty řádku DSL. 

Lineperf Tento příkaz zobrazuje stav čítače DSL. 
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Podrobnější informace naleznete v příloze P VI. 

 

4.2.8 Ukázka nastavení přes webové rozhraní 

 

 

obr. 18 Nastavení IP (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

 

 

obr. 19 Nastavení IGMP (Pramen: Vlastní zdroj) 
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4.2.9 Ukázka nastavení ADSL přes terminál 

 

 Adsl show:  

tab. 11 Ukazká nastavení ADSl (Pramen: Vlastní zdroj) 

Port Enable Mode Up/Downstream Profile 

1 V auto 512 / 1024 min 

2 V auto 512 / 2048 max 

 

4.2.10 Ukázka orientace v nastavení 

 

V tabulce můţeme vidět základní nabídku pro konfiguraci. Pro základní nabídku pouţijeme příkaz 

„home“. 

 

tab. 12 Základní nabídky (Pramen: Vlastní zdroj) 

 adsl  bridge  buffer  uptime  chips 

 config  edd  ethernet  event  exit 

 version  restart  snmp  sys  
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5 REALIZACE A PROVĚŘENÍ FUNKČNOSTI KONFIGURACE 

CENTRÁLNÍ JEDNOTKY 

 

Pro realizaci konfigurace centrální jednotky pouţiji DSLAM IP Express IES-1000 s modulem 

IP Express AAM1212. Nastavím příslušné hodnoty konfigurace modulu na určitý port a provedu 

měření. Budu ověřovat rozdíl  mezi skutečně naměřenými hodnotami a zadanými hodnotami 

konfigurace. Výsledné hodnoty zanesu do tabulky a pohovořím o naměřených hodnotách. 

Výsledkem měření budou odlišnosti v zadaných a naměřených hodnotách. Pomocí digitální 

měřicího přístroje VEEX CPE provedu realizaci měření, kde mně bude nejvíce zajímat přenosová 

rychlost, maximální dosaţitelná přenosová rychlost, poměr signál/šum, útlum a výkon.  

 

5.1 Zadání úlohy/měření 

 Realizaci zapojení DSLAMu a měřicího přístroje podle schématu,  

 pomocí DSLAMu IES-1000 a modulu Express AAM1212 nastavte přenosové rychlosti 

ADSL, 

 pomocí měřicího přístroje VeEx proměřte dané zapojení, 

 naměřené výsledky zaneste do tabulky. 

 

5.2 Schéma zapojení 

 

 

obr. 20 Schéma zapojení (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

Poznámka: Maximální délka kabelu mezi DSLAMem a měřicím přístrojem je ≤ 15 m. 
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5.3 Pouţité měřicí přístroje 

 

tab. 13 Měřicí přístroje (Pramen: Vlastní zdroj) 

Měřicí přístroje Popis 

VEEX CPE  Tester pro měření technologií xDSL 

DSLAM DSLAM Zyxel IES-1000  

PC Počítač 

 

5.4 Postup konfigurace digitální účastnické jednotky 

 

Postup konfigurace digitální účastnické jednotky je rozdělen do tří částí: 

 realizace zapojení, 

 konfigurace DSLAMu, 

 prověření konfigurace měřicím přístrojem. 

 

5.4.1 Realizace zapojení měření 

Ke konfiguraci DSLAmu jsem pouţil PC se síťovou kartou, kde jsem nastavil reţim DHCP , který 

slouţí pro spárování PC s DSLAMem. Za pouţití telefonního kabelu jsem spároval PC 

s DSLAMem a to tak, ţe jeden konec s koncovkou  RJ11 jsem připojil do příslušného portu na 

straně DSLAMu a druhou koncovku se sériovým konektorem do portu COM1 na straně PC.  

 

Po propojení PC s DSLAMem jsem spustil terminál, přes který jsem konfiguroval DSLAM, a to 

HyperTerminál, kde bylo zapotřebí nastavit tyto hodnoty: 

 rychlost 9600 bit/s, 

 bez parity, 

 8 datových bitů, 

 bez řízení toku. 
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Po nastavení hodnot viz výše jsem zadal přihlašovací údaje, a to uţivatelské jméno a heslo, které 

byly uvedeny v manuálu. Po zadání hodnot mně nic nebránilo k samotné konfiguraci DSLAMu.   

 

5.4.2 Konfigurace 

Nastavení jsem konfiguroval pro ADSL. Mezi první kroky bylo nutno vytvořit profil s konkrétními 

hodnotami a přiřadit je na určitý port. Pro ukázku si uvedeme konfiguraci na port číslo 3. 

Příkazy pro nastavení přenosových hodnot pomocí ADSL 

 

 Vytvoření profilu a nastavení konkrétních hodnot na port číslo 3 

 

Vytvoříme profil s konkrétními hodnotami. 

adsl profile 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 max margin> <down min rate> 

      <up down-shift margin> <up up-shift margin><down down-shift margin> 

  <down up-shift margin>]<down down-shift margin> <down up-shift margin>] 

 

Ukázka zadání hodnot pro profil ostrava:  

adsl profile set ostrava fast 256 1024 7 0 31 32 7 0 30 64 6 30 6 30 

 

1. Přiřadit vytvořený profil na konkrétní port 

Konkrétní profil přiřadíme na určitý port. 

adsl profile map <portlist> <profile> -> <gdmt|etsi|auto|adsl2|adsl2+> 

Ukázka přiřazení profilu ostrava:  

adsl profile map 3 ostrava auto 
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Po nastavení je zapotřebí povolit konkrétní port a zkontrolovat nastavené hodnoty.  

 

2. Povolit port 

Povolíme příslušný port DSLAMu. 

adsl enable <portlist>  

Ukázka povolení portu:  

adsl enable 3  

 

3. Kontrola nastaveného portu 

Kontrola nastavení určitého portu na DSLAMu.   

show port <port number> 

Ukázka zobrazení profilu:  

 show port 3 

 

4. Odstranění profilu 

Adsl profile delete <profile> 

Ukázka odstranění profilu:  

Adsl profile delete ostrava 

 

5.4.3 Prověření nastavené konfigurace 

Měřicí přístroj VEEX CPE jsem připojil pomocí telefonního kabelu s koncovkami RJ11 na obou 

koncích do portu DSLAMu. V hlavním menu měřicího přístroje jsem nastavil příslušné hodnoty 

pro měření ADSL a poté jsem spustil měření.  Výsledné hodnoty z měřicího přístroje jsem přenesl 

do PC pomoci softwaru k měřicímu přístroji a dále pak zaznamenal do tabulky. 
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5.5 Nastavené parametry a naměřené hodnoty 

5.5.1 Nastavené parametry 

Pomocí konfiguračních příkazů jsem nastavil porty Modulu IP Express AAM1212. 

tab. 14 Nastavené parametry ADSL (Pramen: Vlastní zdroj) 

Název proměnné Maximální 

přenosová 

rychlost 

Minimální 

přenosová 

rychlost 

Maximální 

poměr  

signál/šum 

Minimální 

poměr  

signál/šum 

Rozpětí 

poměru  

signál/šum 

Port Jednotky Kbps Kbps db db db 

1 
Upstream 512 32 31 0 6 

Downstream 5120 64 31 0 6 

2 
Upstream 128 32 31 0 6 

Downstream 1024 64 31 0 6 

3 
Upstream 256 32 31 0 7 

Downstream 1024 64 30 0 7 

4 
Upstream 512 32 31 0 6 

Downstream 1024 64 31 0 6 

5 
Upstream 128 32 31 0 6 

Downstream 1024 64 31 0 6 

6 
Upstream 1024 32 31 0 6 

Downstream 2048 64 31 0 6 

7 
Upstream 128 32 31 0 6 

Downstream 512 64 31 0 6 

8 
Upstream 512 32 31 0 6 

Downstream 2048 64 31 0 6 

Podrobnější informace naleznete v příloze P VII. 
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5.5.2 Naměřené hodnoty 

Zde můţete vidět naměřené hodnoty měřicím přístrojem VEEX CPE. 

tab. 15 Naměřené hodnoty (Pramen: Vlastní zdroj) 

Název proměnné Přenosová 

rychlost 

Max. dosaţitelná 

přenosová 

rychlost 

Vyuţitá 

kapacity 

linky 

Poměr 

signál/šum 

Útlum Výkon 

Port Jednotky Kbps Kbps % dB dB dBm 

1 
Upstream 512 1456 35,2 31,0 0,0 8,3 

Downstream 5120 10400 49,0 31,5 0,0 3,4 

2 
Upstream 124 315 39,4 11,2 1,0 12,0 

Downstream 1022 1676 6,0 31,5 0,0 13,8 

3 
Upstream 252 1387 18,2 31,0 0,9 3,2 

Downstream 1022 26052 3,0 39,0 0,0 -5,2 

4 
Upstream 509 1387 36,7 30,9 3,6 9,2 

Downstream 1022 26076 3,0 51,5 0,0 6,9 

5 
Upstream 126 1387 9,1 32,2 10,0 -11,5 

Downstream 1022 26060 3,0 51,5 0,0 6,9 

6 
Upstream 1021 1387 73,6 17,0 1,9 9,4 

Downstream 2047 26072 7,0 49,0 0,0 8,0 

7 
Upstream 126 1387 9,1 31,8 10,0 -11,5 

Downstream 510 26052 1,0 52,5 0,0 4,8 

8 
Upstream 509 1387 36,7 31,0 3,6 7,5 

Downstream 2047 26072 7,0 49,0 0,0 7,9 

Podrobnější informace naleznete v příloze P VIII. 
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ZÁVĚR 

Mezi nejvyuţívanější technologie patří technologie ADSL, která je nejvíce vyuţívána lidmi 

s připojením na internet. Pro mou konfiguraci centrální jednotky jsem tedy zvolil nastavení ADSL. 

Co se týče samotné konfigurace centrální jednotky, a to přímo DSLAMu, tak se zde samostatná 

konfigurace přes konfigurační terminál moc neliší od typu a variant provedení DSLAMu. Pouţité 

DSLAMy disponovaly mezinárodním anglickým jazykem, který jednoznačně a srozumitelně 

interpretoval jednoduchost a smysluplnost nastavení centrální jednotky. Orientace v nastavení 

nebyla nijak sloţitá, jelikoţ příkazy jasně určovaly jasný přehled, orientaci a dimenze v nastavení 

kde a kam se dostaneme po zadání příkazu.  Zde například uvádím příkazy jako adsl, home, switch. 

Za zmínku stojí, ţe po špatně zadané syntaxi se nám zobrazí jako by „našeptávač“, který nás 

naorientuje ke správnému zadání příkazu. Novější modely uţ disponují konfigurací přes webové 

rozhraní, které se zdá být pro administrátory a běţné uţivatele snaţší jak na pochopení, tak 

i v orientaci a rychlosti s nastavení centrální jednotky. Pro moji konfiguraci jsem zvolil  

IP DSLAM IES-1000 s modulem IP Express AAM1212. Samotnou konfiguraci a nastavení jsem 

nastavoval přes emulační terminál za pouţití HyperTerminálu.  

 

Konfiguraci a nastavení digitální účastnické jednotky jsem nastavoval pro DSL, a to ADSL, kde  

jsem na kaţdý port DSLAMu nastavil jiné hodnoty pro ADSL  a měřicím přístrojem jsem proměřil 

daný port a zjišťoval, jestli nastavené hodnoty odpovídají skutečnosti. Abych byl co nejpřesnější, 

tak měřicí přístroj byl pouţit pro co nejmenší vzdálenost. Proto jsem zvolil délku kabelu do 1,5m, 

abych dosáhl co nejlepších výsledků.  Nastavené hodnoty se lišily jen minimálně, pro ukázku 

uvádím nastavení na port číslo 2, kde byly nastaveny tyto základní hodnoty  upstream 128 kbit/s, 

downstream 1024 kbit/s a ostatní k tomu potřebné hodnoty. Měřicí přístroj naměřil upstream 

124 kbit/s downstream 1022 kbit/s. Ostatní méně důleţité hodnoty byly neměnné. Z toho usuzuji, 

ţe nastavení digitální centrální jednotky proběhlo úspěšně, a tím jsem se přesvědčil, ţe konfigurace 

přes terminál je taky jedno z řešení pro správné nastavení centrální jednotky. 
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PŘÍLOHA P I: PŘEHLED TECHNOLOGIÍ Xdsl 

 

tab. 16 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 

mříţkovým 

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 



 

 

PŘÍLOHA P II: SPECIFIKACE SYSTÉMU DSLAM AES-100 

tab. 17 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 údrţba 

• 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 

• 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 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P III: KONFIGURAČNÍ PŘÍKAZY CENTRÁLNÍ 

JEDNOTKY AES -100 

 

tab. 18 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) 

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 Uloţit aktuální nastavení ADSL konfigurace 



 

 

PŘÍLOHA P IV: SPECIFIKACE SYSTÉMU DSLAM IP EXPRESS IES-

1000 

 

tab. 19 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 poloţek (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 kaţdá skupina můţe 

  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 

DSL sluţeby,  Ethernet  

 

- hot-swap  

- Podpora 8 aţ 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 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA P V: SPECIFIKACE MODULU IP EXPRESS AAM1212 

tab. 20 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 aţ 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  

- Udrţujte 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  



 

 

PŘÍLOHA P VI: KONFIGURAČNÍ PŘÍKAZY MODULU IP EXPRESS 

AAM1212 

 

tab. 21 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 sluţby zařízení a 

číslo portu. 

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

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

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

show  Zobrazeni nastavení zařízení 

zajištěné klientem. 



 

 

enable <index> Umoţňuje bezpečné 

klientovi nastavit správu 

zařízení. 

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 

nepouţívá času serveru. 

 <daytime|time|ntp> <ip> 

<utc[<+|-

>0100~1200]>[nosync] 

Nastavení času sluţby 

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 

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 

reţimu. 

<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. 

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 reţimu. 

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 

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 pouţití 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 

priority. 

hellotime <hellotime sec> Nastaveni hello čas. 

maxage <maxage sec> Nastavení věku. 

fwdelay <fwdelay sec> Nastavení zpoţdění. 

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|

Konfigurace VLANu. 



 

 

N> …] [name] 

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. 

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> Pouţitím 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 poţití 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 

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> 

Pouţívá 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 

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] 

Přidání do směrovací 

tabulky. 



 

 

<name> 

 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.  

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   Uloţí konfiguraci. 

restore   Obnoví tovární defaultní 

nastavení. 

exit    Ukončení konzoli. 

 



 

 

PŘÍLOHA P VII: NASTAVENÉ PARAMETRY PRO MODUL IP 

EXPRESS AAM1212. 

 

tab. 22 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 



 

 

PŘÍLOHA P VIII: VÝSLEDNÉ MĚŘENÍ MĚŘICÍM PŘÍSTROJEM 

VEEX BX100V 

 

 

obr. 21 Výsledné měření Port 1 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

obr. 22 Výsledné grafy port 1 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

obr. 23 Výsledné měření Port 2 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 24 Výsledné měření Port 3 (Pramen: Vlastní zdroj) 



 

 

 

obr. 25 Výsledné měření Port 4 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 26 Výsledné měření Port 5 (Pramen: Vlastní zdroj) 



 

 

 

obr. 27 Výsledné měření Port 6 (Pramen: Vlastní zdroj) 

 

obr. 28 Výsledné měření Port 7 (Pramen: Vlastní zdroj) 



 

 

 

obr. 29 Výsledné měření Port 8 (Pramen: Vlastní zdroj) 


