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1 Technológia DSL 
Digital Subscribe Line - Digitálna účastnícka linka 
Princíp spoločný pre skupinu technológií označovaných ako xDSL spočíva v použití 

špeciálnych techník, ktoré umožňujú na bežných telefónnych (a obdobných kabelových 
metalických ) vedeniach  prenos signálu s frekvenciami rádovo stovky kHz až jednotky MHz a s 
využitím frekvenčného multiplexu DMT použiť tento signál na prenos digitálnych dát. Prenos 
jediného dátového toku sa uskutočňuje v niekoľkých frekvenčne oddelených prenosových 
kanáloch vysokými prenosovými rýchlosťami rádovo stovky kb/s až Mb/s. Frekvenčný 
multiplex umožňuje používať príslušné vedenie na prenos bežného tf. hovoru (rádovo jednotky 
kHz) a súbežne na prenos digitálnych dát vo viacerých prenosových pásmach v režime full-
duplexu. Na prenos DSL dát sa typicky využíva pásmo 138 kHz až 1,1 MHz. 

Služba využíva prepínanie paketov (nie prepínanie okruhov, ako klasické vytáčané 
Dial-Up spojenie), čím je dostupná nepretržite a nezávisle na telefónnom spojení. 

Prenosové médium je typicky klasický telefónny metalický medený pár s priemerom 
jadier 0,4 až 0.8 mm. Vzdialenosť koncového účastníka od digitálnej ústredne nemôže 
presiahnúť 5,5 km  

DSL technológie sú v zásade rozdelené na symetrické (downstream = upstream) a 
asymetrické (downstream >> upstream). 

1.1 Zhrnutie hlavných charakteristík DSL technológií: 
• technológia je určená na pripojenie koncového účastníka (jednotlivé PC, resp. malá LAN 

sieť) ku WAN sieti. Nepoužíva sa na vzájomné prepájanie účastníkov (prenosy v rámci 
LAN siete - technologicky by to bolo komplikované až neprevediteľne a ekonomicky 
veľmi nevýhodné) ani na prenos dát medzi ústredňami, resp. providermi (prenos v rámci 
WAN sietí) 

• technológia je určená na prenos signálu po klasickej účastníckej telefónnej linke (medený 
pár účastníckych vodičov, pár nemusí nutne byť twistovaný, aj keď TP zabezpečí lepšie 
prenosové vlastnosti) 

• dosah signálu vhodného na použitie DSL technológie je obmedzený približne na 
5 – 7 km od prístupového bodu (zvyčajne je prístupovým bodom telefónna ústredňa) 

• používa oddelenie hlasového pásma od DSL prenosu frekvenčným multiplexom 

• zabezpečuje full-duplexný prenos, pričom prenosová rýchlosť upstreamu a downstreamu 
sa môžu líšiť (asymetrické DSL) alebo môže byť zhodná (symetrické DSL). Asymetrické 
riešenie, nazývané ADSL, je obvyklé, symetrické prevedenie sa používa iba vynímočne 

• pripojenie ku WAN sieti je stále, nezávislé od stavu vytáčaného pripojenia (či je práve 
ukutočňovaný tf. hovor alebo nie). Orientuje sa na prepínanie paketov namiesto 
prepínania okruhov. 

• používa výkonné digitálne modulácie typu ASK, PSK, QAM a ich kombinácie a 
modifikácie, ktoré umožňujú na jedinom prenosovom kanáli s malou frekvenčnou šírkou 
pásma dosahovať prenosových rýchlostí v rádu desiatky až stovky kb/s 

• na pripojenie jediného účastníka, na prenos dát v obidvoch smeroch, realizovaných na 
jedinom účastníckom páre, používa viacero prenosových kanálov  a  DMT frekvenčný 
multiplex s využitím OFDM na oddelenie jednotlivých kanálov 
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1.2 Špecifikácie konkrétnych štandardov DSL 
Podľa noriem ITU aj podľa komerčných ponúk jednotlivých spoločností bolo 

definovaných viacero DSL štandardov s rôznymi kombináciami downstream/upstream 

Symetrické varianty DSL: 
SDSL – Single pair DSL s max prenosovou rýchlosťou 2048 kb/s downstream/ 2048 

kb/s upstream po jedinom páre účastnických vodičov.  

G.SHDSL - Single pair High bit rate DSL – je štandardom podľa ITU G.991.2, ktorý 
poskytuje symetrický prenos po jedinom normalizovanom E1 účastníckom páre s variabilnou 
ceľkovou rýchlosťou, presahujúcou 2 Mbit/s. Výsledná rýchlosť závisí od použitého typu  
modulácie, modulácia závisí od podmienok na vedení (kvalita linky, rušenie a pod.). 

HDSL – High bit rate DSL – vysokorýchlostná symetrická DSL linka na jedinom páre, 
prípadne viacerých pároch účastníckych vodičov s celkovou prenosovou rýchlosťou rádovo 
Mb/s. Ako prenosové médium sa používa normalizovaná E1 linka s 30 prenosovými 64 kb/s 
telefónnymi digitálnym kanálmi, ktorá  má maximálnu prenosovú rýchlosť 2Mb/s. E1 je 
obmedzená na vzdialenosť 1 km, novšie špecifikácie umožňujú prístup na vzdialenosť 3,6 km a 
na kvalitnejších linkách až na 7 km. Je priamy predchodca ADSL. 

Používa štvorstavovú (nové verzie aj osemstavovú) PAM moduláciu.  

Ďalšie varianty sú napr. IDSL – ako prenosové médium používa ISDN účastnícky 
prístup, PDSL – používa prenos po energetickom rozvode 230 V, BDSL – slúži na distribúciu 
viacerých digitálnych TV kanálov atď. 

Asymetrické varianty DSL 
Aj táto skupina technológií obsahuje množstvo rôznych štandardov, napr.: 

G.lite ADSL, štandard podľa ITU G 922.2, definuje asymetrické pripojenie 1536 kb/s 
downstream a 512 kb/s upstream 

RADSL – Rate Adaptive DSL – poskytuje downstream do 12 Mb/s a upstream do 1 
Mb/s. Rate Adaptive DSL je z celej rodiny najprogresívnejšia. Najprv si zistí kvalitu spojenia a 
podľa pomerov na linke (rušenie, vzdialenosť od ústredne atď.) vytvorí spojenie s najväčšou 
možnou rýchlosťou. Maximálna využiteľná šírka prenosového pásma pri tejto variante je 
10 MHz. 

VDSL – Very high bit rate DSL – poskytuje asymetrickú DSL linku s prenosovými 
rýchlosťami typicky nad 10 Mb/s, max. do 52 Mb/s – stále po jedinom metalickom páre, ale 
s max . vzdialenosťou medzi účastníkom a ústredňou okolo 1 km. Má význam ako 
vysokorýchlostný prístup do optickej siete. 

1.3 ADSL  
Asymmetric Digital Subscribe Line - najrozšírenejší typ služby 
V základnej konfigurácii poskytuje download do 8 Mb/s a upstream do 800 kb/s 

s využitím viacstavovej QAM modulácie a pri vzdialenosti od prístupového bodu približne do 5 
km. 

Technológia ADSL využíva asymetrickú štruktúru kanálov:  

Na prenos dát v smere od užívateľa (tzv. upstream) sa používa kanál s nižšou 
rýchlosťou prenosu dát, prenos dát smerom k užívateľovi (downstream) prebieha výrazne vyššou 
rýchlosťou. Šírky prenosových kanálov a prenosové rýchlosti sú voliteľné a sú závislé od 
konkrétnej konfigurácie príslušnej technológie na strane poskytovateľa.  
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Pozn.: Konkrétne ponúkané produkty sú závislé aj od obchodnej politiky poskytovateľa 
a prenosové rýchlosti ponúkané v jednotlivých produktoch nemusia byť nutne závislé iba od 
možností konkrétnej technológie, ale môžu byť podriadené aj obchodným zámerom. 

1.3.1 Rozdelenie frekvenčného spektra telefónneho vedenia 
Telefónne vedenie je vo svojej podstate koncipované na prenos NF signálu v intervale 

frekvencií ľudského hlasu. Telekomunikačnými normami je na prenos hlasových telefonických 
služieb vyhradené pásmo 300 Hz až 3,4 kHz. 

Na prenos VF signálu nie je vedenie určené. Modernými technológiami a pri použití 
vhodných modulačných metód je však možné dosiahnúť úspešný prenos digitálneho signálu aj 
v pásmach blízkych VF, teda stoviek kHz až jednotiek MHz. 

Prvým rozšírením využívaného frekvenčného spektra bolo zavedenie služby ISDN, 
ktorá využíva frekvenčné spektrum v pásme 4 kHz až 80 kHz. 

Služba ADSL využíva spektrum 138 kHz až 276 kHz pre upstream  a 276 kHz až 1104 
kHz pre downstream. 

  
obr.: rozdelenie frekvenčného spektra 

1.3.2 Problematika dosiahnutia vysokých prenosových rýchlostí na metalickom 
vedení. 

Ako bolo uvedené v úvode, kabeláž telefónnej prípojky nie je projektovaná na prenos 
vysokých frekvencií. Na prenos dát s rýchlosťou rádovo desať megabit za sekundu v základnom 
pásme je nevyhnutné pracovať s frekvenciami v rádu desiatok MHz, a pri započítaní potreby 
prenosu vyšších harmonických sa dostávame ku frekvenciám ešte rádovo vyšším. Takéto 
požiadavky nedokáže telefónne vedenie splniť. 
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Aj keď uvažujeme s využitím viacstavových modulácií, dostaneme sa v úvahách pre 10 
Mb/s a 1024 stavovej modulácii ku modulačnej rýchlosti (t.j. frekvencii nosnej) na úroveň 
rádovo jednotky MBd, čo je stále ešte na hranici technických možností telefónneho vedenia. 
Z viacerých dôvodov sa ako výhodnejšie použiť inú stratégiu – vytvoriť v rámci dostupného 
frekvenčného spektra viacero samostatných, frekvenčne oddelených prenosových kanálov a tie 
potom použiť na prenos dát. Tento princíp sa nazýva diskrétna multitónová modulácia. 

1.3.2.1 Rozdelenie frekvenčného spektra – implementácia  DMT modulácie 
v rámci služby ADSL . 
Diskrétna multitónová modulácia DMT rozdelí celé frekvenčné spektrum 0 – 1104 kHz 

do 256 oddelených kanálov (každý po 4,3125 kHz) 

Kanály 1 – 5 v oblasti do 138 kHz sú vyhradené na prenos hlasových a ISDN služieb. 

Ďalších 32 prenosových kanálov vo frekvenčnom pásme 138 – 276 kHz je vyhradených 
pre  upstream,  downstream je zabezpečený vo frekvenčnom pásme   276 – 1104 kHz, kde  
vznikne 192 samostatných prenosových kanálov. 

  

Dáta sa prenášajú paralelne s využitím všetkých prenosových kanálov, tzn. dátový tok 
je priebežne rozdelovaný a multiplexovaný do jednotlivých kanálov, tam je s využitím 
špeciálnych modulačných metód prenášaný a v cieli je zase demultiplexovaný a zostavený 
do pôvodného signálu. 

1.3.3 Problematika frekvenčného multiplexu 
Ak má byť po spoločnom vedení prenášaných viacero samostatných frekvenčne 

oddelených kanálov, je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa tieto kanály medzi sebou vzájomne 
neovplyvňovali a aby sa vzájomne nerušili.  

 
obr.: frekvenčný multiplex 
 

Každá nosná však generuje okrem hlavného laloka aj viacero postranných lalokov na 
blízkych frekvenciách. Energia týchto postranných lalokov potom spôsobuje rušenie na 
susedných nosných.  

Vzhľadom na požiadavky na odstup signál/šum je pri klasickom frekvenčnom 
multiplexe nevyhnutné, aby vzájomný odstup dvoch susedných nosných bol minimálne 2*fm, 
kde fm je frekvenčná šírka hlavného laloka nosnej. Tento odstup je nevyhnutný, aby jednotlivé 
pásma bylo možné na príjme oddeliť príslušnými analógovými frekvenčnými filtrami. Pretože 
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ani strmosť filtrov nie je nekonečná, je ďalej nevyhnutné odstup susedných nosných zvýšiť ešte 
o hodnotu závislú od strmosti filtra a výsledkom je požiadavka na ďalšie zväčšenie odstupu 
susedných nosných a veľmi nedokonalé využívanie frekvenčného spektra :  

 

 
obr.: postranné laloky frekvenčného spektra – odstup susených nosných 
 

Tam, kde sme na začiatku úvah plánovali 32 prenosových kanálov, by sa po zohľadnení 
uvedených efektov v praxi podarilo použiť iba 12 – 16 kanálov. Riešením je použitie techniky 
ortogonálneho frekvenčného multiplexu – OFDM. 

1.3.4 Princíp OFDM 
OFDM umožňuje do frekvenčného spektra umiestniť dvojnásobok, prípadne viac ako 

dvojnásobok samostatných prenosových kanálov, ako by bolo možné pri použití klasického 
frekvenčného multiplexu. Frekvenčné spektrá susedných nosných sa pri použití tejto techniky 
dokonca môžu významne prekrývať bez toho, že by sa vzájomne akokoľvek ovplyvňovali. Je 
však nutné dodržať viacero podmienok, z ktorých najdôležitejšia je, že nosné frekvencia musia 
byť vzájomne ortogonálne. 

Výraz „ortogonálne“ znamená, že príslušné harmonické priebehy sú vzájomne lineárne 
nezávislé, vzájomne sa neovplyvňujú. Znamená to, že dva harmonické priebehy sú v takom 
vzájomnom vzťahu, že frekvencia jedného priebehu je celistvým násobkom frekvencie druhého 
priebehu.  

Takto je možné ortogonálnym multiplexom spracovať sinusový a kosinusový signál, 
alebo dva sinusové, prípadne dva kosinusové. 

Číslicovým spracovaním signálov je možné na spoločný prenosový prostriedok, 
v prípade ADSL teda na telefónne vedenie, generovať celý systém ortogonálnych nosných, kde 
sa spektrá susedných frekvencií prekrývajú, a na výstupe je možné vhodnými číslicovými 
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metódami  jednotlivé nosné od seba oddeliť bez toho, že by sa vzájomne ovplyvňovali alebo 
rušili. 

 

 
 obr.: OFDM 
 

Celý systém frekvenčného multiplexu s využitím techniky OFDM sa nazýva Diskrétna 
multitónová modulácia DMT. 

1.3.5 Modulácia použitá v rámci jednotlivých kanálov 
Zatiaľ sme sa zaoberali iba rozdelením frekvenčného spektra do jednotlivých nosných a 

zabezpečením dostatočného počtu prenosových kanálov. 

Ďalej sa budeme zaoberať moduláciou dát v rámci jediného prenosového kanála. 

Pre každý kanál sa použije QAM modulácia s modulačnou rýchlosťou 4000 Bd. 

Pri použití 4-stavovej QAM potom dosiahneme prenosovú rýchlosť 8000 b/s na jeden 
kanál, ak použijeme 32 768-stavovú QAM, získame 15* 4000 = 60 kb/s prenosovú rýchlosť pre 
jediný kanál. 

Technicky sa QAM modulácia a demodulácia zabezpečuje aplikovaním algoritmu 
rýchlej Fourierovej transformácie, ktorý realizujú špeciálne rýchle signálové procesory. 

1.3.6 Výpočet celkovej prenosovej rýchlosti s využitím všetkých prenosových 
kanálov. 

Jednoduchým vynásobením zistíme, že pri uvedenej konfigurácii 192 kanálov, 
modulačnej rýchlosti 4000 Bd a 32 768 stavovej QAM získame pre downstream celkovú 
maximálnu teoretickú prenosovú rýchlosť 11 520 000 b/s a pre upload 1 920 000 b/s.  
Zaokrúhlene teda môžeme hovoriť o kapacite prenosovej linky 12 Mb/s downstream a 2 Mb/s 
upstream pre koncového používateľa za uvedenej ideálnej konfigurácie. Reálne dosahované 
hodnoty sú spravidla nižšie – pôvodný štandard T-Com počíta pre  ADSL s 8 Mb/s downstream 
a 800 kb/s upstream (pri zavádzaní služby sa darilo spojenie nadviazať maximálne na 4096 
stavovej QAM), naopak použitím lepšej technológie s viacstavovou moduláciou je možné 
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v budúcnosti prenosové rýchlosti zvyšovať – bez zmeny počtu frekvenčných kanálov a bez 
zmeny modulačnej rýchlosti. 

1.4 Fyzická vrstva ADSL – prenosový reťazec ADSL 
Cesta dátového paketu od cieľového účastníka do INTERNETU je pomerne zložitá. 

Z hľadiska typov prenosu je vhodné celú schému si rozdeliť na viacero oblastí. 

1.4.1 U zákazníka 
sa nachádza koncové zariadenie – počítač, prípadne viacero koncových zariadení, 

prepojených do domácej či malej podnikovej lokálnej siete. Technológia, na ktorej je sieť 
koncového účastníka postavená, nie je z hľadiska ADSL prenosu dôležitá, môže to byť Ethernet, 
bezdrôtové WiFi pripojenie alebo ATM F 25.6. Táto okolnosť je dôležitá iba z hľadiska voľby 
vhodného koncového DSL zariadenia: ak sa na konci ADSL linky nachádza jediný počítač, stačí 
ako koncové zariadenie u zákazníka použiť ADSL USB modem, čo je vlastne iba konvertor 
ADSL rámcov na signál vhodný na šírenie cez USB rozhranie. Súčasným štandardom je však 
skôr pripojenie domácej siete, preto je potrebné použiť ADSL router s výstupom na Ethernet, 
alebo WiFi signál. V takom prípade je potrebné, aby router u zákazníka disponoval aj funkciou 
NAT, pretože pre jedno ADSL pripojenie býva štandardne poskytnutá iba jediná IP adresa. 

Modem, resp router ADSL zabezpečí transformáciu dátového toku od PC do tvaru 
vhodného na prenos po účastníckej linke, musí teda zabezpečiť vytvorenie frekvenčného 
multiplexu s príslušným počtom kanálov a jeho QAM moduláciu na telefónne vedenie tak, ako 
bolo opísané v predchádzajúcej kapitole.  

Ďalším zariadením u zákazníka je splitter, ktorý oddeľuje oblasť hlasových frekvencií 
od dátovej oblasti frekvencií. Prakticky umožňuje pripojenie hlasového telefónu aj ADSL 
routera na účastnícku linku bez toho, aby sa signály vzájomne ovplyvňovali alebo rušili. 

Principiálne je možné po jedinej účastníckej linke využívať apoločne s ADSL aj ISDN. 
V takomto prípade je ISDN považované z pohľadu ADSL technológie za hlasovú službu a 
pripája sa na port splittera určený pre hlasový telefónny aparát. V minulosti sa táto konfigurácia 
u niektorých koncových používateľov inštalovala, vzhľadom na zastaralosť ISDN technológie je 
však v súčasnosti táto konfigurácia už prakticky napoužívaná. 

IP  telefón (služba VoIP) je naopak z hľadiska ADSL vnímaná ako dátové zariadenie, 
pripája sa na dátový port splittera (resp. na ADSL router).  

Z elektrotechnického hľadiska je splitter jednoduchá pásmová výhybka, založená na 
princípe RLC filtrov. Neobsahuje žiadne aktívne prvky a nepotrebuje samostatné napájanie. 

za splitterom už pokračuje účasnícka linka so združeným hlasovým aj ADSL signálom 
ku poskytovateľovi ADSL pripojenia, spravidla ku telefónnej ústredni. 

1.4.2 DSLAM 
U poskytovateša pripojenia vstupuje účastnícke vedenie najskôr do DSLAM (Digital 

Subcriber Line Access Multiplexor). Do DSLAM-u sa zbieha množstvo účastníckych ADSL 
prípojok, multiplexor združuje (v smere od účastníkov), dátové toky jednotlivých účastníkov do 
jediného dátového toku,  resp. dátové toky rozdeľuje (v smere od WAN siete ku účastníkom). Na 
vstupe DSLAM-u je modul výhybiek, ktorý oddeľuje hlasové frekvencie a hlasové telefónne 
hovory distribuuje do automatizovanej telefónnej ústredne, kde sú hlasové služby spracované 
štandardným spôsobom.  

Dátové signály od viacerých účastníkov, očistené od hlasových frekvencií, postupujú 
prostredníctvom už spomínaného multiplexora, komunikačného a riadiaceho modulu cez SDH 
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optickú prísupovú sieť do ATM siete. Smerom ku ATM sa môže DSLAM pripájať jediným 
alebo dvojitým ATM dátovým tokom. DSLAM smerom ku/od ATM vie pracovať s dvoma 
druhmi kanálov: rýchly – fast channel, a pomalý – interleaved channel. Rýchly kanál je riadený 
tak, že prenása dáta rýchlo, ale ľahko dochádza ku stratám dát, u pomalého kanála sa dôraz 
kladie na spoľahlivosť prenosu. 

Práve agregácia viacerých účastníkov do ATM okruhu bola v prvých rokoch nasadenia 
tejto technológie veľmi úzkym hrdlom celého prenosového reťazca: aj keď linka medzi 
účastníkom a DSLAM-om je schopná prenosu s parametrami nad 10 Mb/s, reálne používaná 
agregácia  medzi DSLAM-om a ISP sa pohybovala v hodnotách 1:10 až 1:30 pre účastníkov 
s pripojeniami 256 kb/s až 128 kb/s. Účastníci s megabitovými pripojeniami sú podľa 
zverejnených údajov do ATM prepájaní bez agregácie. 

V súčasnosti ( r. 2016) sa už agregácia prakticky nepoužíva. 

1.4.3 ATM sieť 
združuje dátové toky od viacerých DSLAM zariadení, ale aj iných (nielen ADSL) 

dátových zariadení  a zabezpečuje ich združovanie, smerovanie a zabezpečený prenos do 
prístupového servera BBRAS.  

Problematika ATM siete je celkom samostatná problematika, ktorá už priamo nesúvisí 
s problematikou DSL prenosov a detailný opis princípov fungovania ATM presahuje rámec 
témy. Obmedzíme sa teda iba na jeho na stručnú charakteristiku.  

Je to samostatná WAN technológia, ktorá je určená na vysokorýchlostný prenos 
agregovaných dát viacerých dátových tokov. Poskytuje spoľahlivú spájanú službu. Jednotlivé 
dátové toky sú agregované, prenášané, smerované a opätovne rozdeľované na jednotlivé toky 
zariadeniami nazývanými ATM prepínače. Používa topológiu hierarchickej hviezdy. 

ATM pracuje na princípe bunkovej komunikácie. Základnou jednotkou prenosu na 
linkovej vrstve sú isochrónne generované rámce, nazývané bunky (cells) s konštantnou dĺžkou 
53 byte. ATM vo svojej podstate historicky nadväzuje na synchrónne pracujúce siete s časovým 
multiplexom (princíp isochrónnych prenosov). Isochrónne prenosy, ako je známe z kapitoly 
venovanej fyzickej vrstve,  sprostredkovávajú prenos viacerých dátových tokov, ktoré sú 
multiplexované prostredníctvom časového multiplexu do jednotlivých časových buniek 
(timeslotov). Hlavnou nevýhodou isochrónneho prenosu nemožnosť dynamicky prideľovať šírku 
prenosového pásma podľa potreby jednotlivým dátovým tokom. ATM však disponuje 
schopnosťou tento nedostatok odstrániť dynamickým prideľovaním buniek jednotlivým dátovým 
tokom: ak niektorý dátový tok vyžaduje vyššiu prenosovú rýchlosť, dokáže mu ATM sieť 
vyhradiť viacej buniek za jednotku času. Zároveň však je možné pre určitý prenos (video) 
rezervovať dostatočnú šírku pásma. Dynamické prideľovanie časových buniek zabezpečujú 
vstupné multiplexory, ktoré musia disponovať určitou inteligenciou. Hovoríme im štatistické 
multiplexory. Štatistický multiplexor rozoznáva bitovú rýchlosť jednotlivých vstupujúcich 
dátových tokov a podľa toho prideľuje jednotlivým dátovým tokom  príslušný počet buniek. 
Počet vyhradených buniek za jednotku času  priamo určuje šírku prenášaného pásma a tým 
prenosovú rýchlosť jednotlivých dátových tokov. Prideľovanie buniek na úrovni linkovej vrstvy 
zabezpečuje protokol AAL, u ADSL prenosov to je variant AAL5. 
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 obr.: prenosový reťazec ADSL 
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Dynamické prideľovanie timelotov vlastne popiera isochrónnosť, resp. synchrónnosť 
prenosu. Preto sa tento spôsob nazýva Asynchronous Transfer Mode – asynchrónny prenosový 
mód, skrátene ATM. 

Oproti isochrónnemu prenosu, kde sú jednotlivé dátové toky jednoznačne špecifikované 
príslušným timeslotom, znemožňuje dynamické prideľovanie buniek u ATM takto dátové toky 
rozlišovať. Nastáva nutnosť v každej bunke prenášať spolu s dátami aj údaj o príslušnosti ku 
určitému dátovému toku – zjednodušene adresu. 

53 bytová ATM bunka pozostáva z dvoch častí – 5 bytovej hlavičky a 48 bytovej 
dátovej oblasti. Hlavička obsahuje okrem iných, pre nás nedôležitých údajov, aj dva dôležité 
identifikátory: Virtual Path Identifier VPI (1 Byte) a Virtual Channel Identifier VCI (2 Byte). 
Tieto údaje predstavujú v podstate adresu rozhrania (portu) ATM prepínača, ktorým majú 
pokračovať ku ďalšiemu ATM prepínaču. Prepínačom teda VPI a VCI slúžia ako údaje pre 
smerovanie konkrétnej bunky v ATM sieti. 

Z hľadiska používateľa sú údaje VPI/VCI dôležité pri svojpomocnej konfigurácii ADSL 
routera, pretože zabezpečujú správnu identifikáciu dátových tokov v ATM sieti. Sú to vlastne 
adresy potrebné na smerovanie buniek v ATM sieti. V praxi tieto identifikátory 
poskytuje/prideľuje poskytovateľ ADSL pripojenia. Typické hodnoty pre koncového zákazníka a 
pre enkapsulovaný IP protokol bývajú VPI = 1 a VCI – 32, ovšem pre konkrétnu službu môže 
mať provider nastavené iné hodnoty. Spravidla sú tieto údaje zverejňované providermi na 
Internete alebo v manuáli pre konfiguráciu DSL koncového zariadenia. 

1.4.4 BBRAS server. 
Úlohou BBRAS servera je overenie autentifikácie a prístupových práv jednotlivých 

dátových tokov. Monitoruje prevádzku a môže riadiť prenosovú rýchlosť a prípadne aj ďalšie 
parametre jednotlivých dátových tokov. Sprostredkováva širokopásmový prenos dát medzi ATM 
sieťou a poskytovateľom Internetu. Môže plniť aj úlohu smerovača. Server BBRAS je pripojený 
prostredníctvom ďalších smerovačov a liniek ISP providera už priamo ku Internetu. 

Identifikácia cesty a kanála v ATM sieti 

Identifikáciu konkrétneho dátového toku medzi koncovými bodmi ATM, teda medzi 
ADSL routerom a BBRAS, zabezpečujú identifikátory VPI (Virtual Path Identifier) a VCI 
(Virtual Channel Identifier), ktoré už boli pojednané v predchádzajúcej kapitole.  

1.5 Protokolová štruktúra ADSL prenosu 
Na úrovni fyzickej vrstvy sa po DSLAM používa ADSL rámec, opísaný v úvodnej 

kapitole o ADSL. Za DSLAM smerom ku ISP je na úrovni fyzickej vrstvy štandardom SDH. 

Nad fyzickou vrstvou sa však používa ATM/AAL5 rámec, ktorý je spoločný pre celý 
prenos – od DSL modemu/routera až po zariadenie ISP providera. Či v rámci siete providera je 
používaný  ATM rámec, alebo iný (napr. IEEE 802.3 rámec alebo iný) je už záležitosťou riešenia 
siete providera. 

Spojenie medzi BBRAS serverom a ADSL modemom/routerom na strane koncového 
užívateľa je zabezpečované PPP protokolom. PPP protokol zabezpečuje spojenie medzi 
uvedenými bodmi siete  ako  dvojbodový spoj , vytvára a riadi dátový tok ako jedinú session, 
ktorá môže byť v réžii PPP protokolu zabezpečená autentifikáciou s heslom. 

Ako koncový bod pre PPP protokol môže byť použitý aj priamo PC – v prípade 
jediného koncového PC na strane užívateľa ADSL spoja. PPP protokol je v takomto prípade 
vytváraný a riadený priamo v PC prostredníctvom špeciálneho programu - PPP klienta. 
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Zariadenia po trase medzi PC a BBRAS tento protokol „nevidia – nevnímajú“ – pre PPP 
vytvárajú „hladké premostenie“ 

.   

PPP protokol sa najčastejšie používa v niektorej z dvoch variantov: 

PPPoE (PPP over Ethernet) – enkapsuluje PPP pakety do Ethernetovských rámcov 
(ktoré sú následne enkapsulované do ATM rámcov). Príslušné PPPoE spojenie má prideľenú 
vlastnú MAC adresu (virtuálneho PPP zariadenia – fyzicky neexistuje žiadne zariadenie, 
ktorému by MAC adresa prislúchala, MAC adresa je pridelená výhradne PPP spojeniu) a 
spojenie má pridelenú aj IP adresu. IP adresu zvyčajne prideľuje ISP prostredníctvom DHCP 
servera. Na základe dohody medzi ISP a zákazníkom však je možné prideliť aj pevnú IP adresu. 

PPPoA (PPP over ATM) – enkapsuluje PPP pakety priamo do ATM rámcov. 
Vynechanie medzivrstvy ethernetovských rámcov zlepšuje prenosové pomery na linke, znižuje 
počet réžijných bitov, ale znemožňuje používanie Ethernetu ako prenosového prostriedku 
kdekoľvek po trase, resp. si vyžaduje dodatočnú enkapsuláciu do ethernetovských rámcov. 

1.5.1 Zhrnutie: 
Protokolová architektúra, využívaná pre technológiu ADSL, je pomerne rozsiahla a 

variabilná. 

Fyzická vrstva: 
PC – ADSL router: najčastejšie Ethernet 
ADSL router – DSLAM:  ADSL 

DSLAM – BBRAS:  SDH 

BBRAS – ISP:  najčastejšie Ethernet 

 

Linková vrstva: 
PC – ADSL router:  najčastejšie Ethernet 
ADSL router – DSLAM – BBRAS:  ATM/AAL 5 

BBRAS – ISP:  najčastejšie Ethernet 

 

Sieťová vrstva: 
Na úrovni sieťovej vrstvy pracuje PC, ADSL router a BBRAS.  

Protokoly: 

TCP/IP enkapsulovaný do PPPoE alebo do PPPoA 

 

1.6 Inovácie a nové štandardy ADSL 

1.6.1 ADSL2 (ITU G.992.3 a G.992.4) 
Hlavným cieľom ADSL2 je zvýšenie dosahu služby ADSL. Tento cieľ sa podarilo 

dosiahnúť zavedením technológie, ktorá automaticky priebežne zisťuje kvalitu linky 
a dynamicky mení prenosovú rýchlosť v závislosti od okamžitých prensosvých pomerov bez 
porúch v prenose dát. Nevyhnutné sú nové diagnostické protokoly. Tieto opatrenia umožnili 
zvýšiť dosah služby na 7 km. 
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Novinkou je aj podpora nepaketového prenosu hlasových služieb – VoIP a zvýšenie 
teoretickej maximálnej prenosovej rýchlosti na 12 Mb/s downstream a 3,5 Mb/s upstream. 

1.6.2 ADSL2+ (ITU-T G-992.5) 
Umožňuje využívať ďalšie frekvenčné pásmo od 1,1 MHz do 2,2 MHz, čím sa dosiahne 

zdvojnásobenie rýchlosti downstreamu oproti ADSL2 až na 25 Mb/s. Táto technológia je však 
dostupná iba do cca 2,5 km od DSLAMu. 

Ďalším rozšírením možností ADSL2+ je možnosť využívania dvojice párov tf. vedenia 
na prenos, čo samozrejme sprístupňuje ďalšie možnost razantného zvýšenia prenosových 
rýchlostí. 

1.6.3 Vývoj parametrov a ceny služieb ADSL 
V r. 2003, kedy bola služba ponúknutá na území Slovenska,  boli ponúkané varianty  

384 kb/s downstream a 64 kb/s upstream 
768 kb/s downstream a 128 kb/s upstream 
1536 kb/s downstream a 256 kb/s upstream 
Mesačný paušál za službu sa podľa typu služby pohyboval od 24 €* do 60 €* pri 

obmedzenom objeme prenesených dát. 
 
V r. 2007 už boli koncovým zákazníkom komerčne ponúkané služby 

1536 kb/s Down /  256 kb/s Up  
3072 kb/s Down / 256 kb/s Up 
12288 kb/s Down / 512 kb/s Up 
Mesačný paušál za službu sa podľa typu služby pohyboval od 17 €* do 100 €* pri 

neobmedzenom objeme prenesených dát. 
 
Od r.  2008 vytrvale klesá cena paušálu, navyšujú sa komunikačné rýchlosti, 

štandardom sa stáva neobmedzovaný objem sťahovaných dát. Služba sa stáva dostupnou nielen 
v centrách a aglomeráciách, ale vďaka lokalizácii DSLAM-ov aj do periférnych oblastí tiež na 
vidieku. 

V r. 2016 sú na Slovensku ponúkané služby DSL :  
od 2 Mbps Down /0,5 Mbps Up v cene mesačného paušálu okolo 11 €  
do 50 Mbps Down /5 Mbps Up v cene mesačného paušálu okolo 20 € (služba VDSL) 
 
Služby DSL/ VDSL poskytujú napríklad Telekom, Orange, Slovanet a ďalší. Konkrétna 

cena služby je daná cenou balíčka, ako si ho postaví poskytovateľ a riadi sa ďalšími 
parametrami, ako sú konkrétny poskytovateľ služby, či existuje limit prenesených dát alebo sú 
dáta bez limitu; doba viazanosti atď.) 

Pozn*: Ceny €* predstavujú zaokrúhlené ceny na celé € pri štandardnom prepočte 30,126 Sk/ 1 €, ceny 
sú bez DPH.   

1.6.4 Vývoj technických parametrov 
Nárast parametrov služby bol podmienený najmä dobudovaním infraštruktúry na strane 

poskytovateľov, ktoré umožnilo znížiť koeficient agregácie spojení na strane poskytovateľa a 
tým poskytnutie širšieho prenosového pásma jednotlivým používateľom. 
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Zlepšenie parametrov infraštruktúry najmä v oblasti kvality vedení umožnilo prejsť na 
vyššie úrovne QAM modulácie, a tým na vyššie prenosové rýchlosti. 

Pri výpočte maximálnej dosiahnuteľnej prenosovej rýchlosti pre štandardný model 
ADSL – 192 + 32 kanálov, 4000 Bd a 32 768 stavovej QAM sme dospeli ku hodnotám  
11 520 000 b/s pre download a  pre upload 1 920 000 b/s.  Ak tieto hodnoty porovnáme 
s hodnotami súčasných najvýkonnejších ponúkaných produktov je zrejmé, že tieto hodnoty sú 
dosahované prostredníctvom prvkov technológií ADSL2, ADSL 2+, VDSL. 

Ďalší vývoj technológie je možný jednak smerom zvyšovania stavov QAM, jednak 
zvyšovaním počtu prenosových kanálov využívaním širšieho frekvenčného spektra, zvyšovaním 
modulačnej rýchlosti a používaním účinnejších kompresných a prenosových algoritmov.  

Využitie viacnásobných vedení ku účasníkovi je reálne iba u firiem, ktoré aj v minulosti 
využívali viacnásobné telefónne prípojky, u domácností nie je vývoj týmto smerom 
pravdepodobný. 

Výmena stávajúcich účastníckych telefónnych liniek za kvalitnejšie metalické vedenia, 
ktoré by boli schopné prenosu na vyšších frekvenciách je tiež veľmi nepravdepodobný vzhľadom 
na razantný nástup konkurenčných technológií postavených na účastníckych prípojkách 
optických vláknach – napr. FibreNET. 

Optické technológie predstavujú významného konkurenta technológii DSL a najmä 
v husto zastavaných územiach, ako sú mestá a priľahlé aglomerácie, sú všade, kam boli zavedené 
optické vlákna, nahradené DSL pripojenia výkonnejšími optickými linkami.  

V porovnaní s optikou nemôže DSL konkurovať ani cenou služby, ani ponúkanými 
výkonmi. 

DSL technológia si však nachádza uplatnenie všade, kam optika doposiaľ nebola 
zavedená. 

V porovnaní s bezkáblovými technológiami, ako napríklad WiFi alebo WiMAX, 
ponúka DSL výrazne vyššiu spoľahlivosť spojenia pri porovnateľnej alebo vyššej komunikačnej 
rýchlosti aj cene. 


