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1 Úvod

Spolo nos  Inomanet s.r.o., Partizánska 244, 033 01  Liptovský Hrádok, I O: 36 428 442   I  DPH: SK2021984239
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka .:16002/L poskytuje elektronické
komunika né siete a elektronické komunika né služby pod a zákona o elektronických komunikáciách . 610/2003
Z.z. v platnom znení ( alej len „Zákon“), na základe všeobecného povolenia . VPT-2/2001. V zmysle § 35 ods. 1
Zákona zverej uje Inomanet s.r.o. technické špecifikácie ponúkaných rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú
koncové zariadenia. Technickú špecifikáciu ponúkaných rozhraní nájdu záujemcovia na web stránkach TÚSR
(www.teleoff.gov.sk v asti Technické špecifikácie) alebo na http://www.inomanet.sk v zmluvných astiach popisu
ponúkaných služieb.

Požiadavky na vyssvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie
prípadných problémov užívate ov smerujte na adresu:

Inomanet, s.r.o.
Partizánska 244
033 01 Liptovský Hrádok
tel: 0915 824 323
email: dohlad@inomanet.sk
web: www.inomanet.sk

2 Predmet špecifikácie

Spolo nos  Inomanet s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet. Táto služba je poskytovaná prostredníctvom
digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem ITU-T, IEEE a IEC.

Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spolo nos  Inomanet s.r.o., poskytuje
prídtup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

3 Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledovné typy rozhraní:

- rozhranie Ethernet s prenosovou rýchlos ou 10 Mbit/s a 100 Mbit/s, resp. 1000 Mbit/s

Rozhranie je elektrické, 8-vodi ové metalické pod a 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s, pod a 100BASE-T2 pre
rýchlosti 100 Mbit/s a pod a 1000BASE-T pre rýchlosti 1000 Mbit/s. Vedenie je ukon ené nerozoberate ným spojom s
8-vývodovým konektorom pod a IEC 60603-7 [2]. Koncový bod je umiestnený v priestoroch bytu, chodby, alebo
kancelárie, ktorý je vo vlastníctve alebo v prenájme zákazníka v podobe ukon enia káblu koncovkou RJ45 alebo
nástennou zásuvkou ( EN 50173 [3] ).
K rozhraniu je možné pripája  koncové telekomunika né zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3.

Vývod Popis okruhu Okruh
1 Transmitted data TD+
2 Transmitted data TD-
3 Received data RD+
4 - -
5 - -
6 Received data RD-
7 - -
8 - -

Tabu ka .1: Rozhranie IEEE 802.3 - priradenie vývodov
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- rozhranie Wireless LAN 2,4/5 GHz pod a normy IEEE 802.11, resp. IEEE 802.11b [4] / IEEE
802.11a [5].
K rozhraniu je možné pripája  koncové telekomunika né zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikáciám
IEEE 802.11, IEEE 802.11b, resp. IEEE 802.11a. Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporú ania
IEEE 802.11, IEEE 802.11b a IEEE 802.11a. Rozhranie je rádiové s moduláciou DSSS, resp. OFDM.
Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

4 Skratky

IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE-T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
1000BASE-T rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
DSSS Direct sequence spread spectrum
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
BNC Bayonet Concelman connector – konektor používaný pre pripájanie koaxiálnych káblov
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