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1. Úvod
V zmysle § 35 odseku 1 zákona číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciach zverejňuje 
spoločnosť TEATRO media s.r.o. technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa 
pripájajú koncové zariadenia.

Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požia-
davky na riešenie prípadných problémov užívateľov smeruje na adresu spoločnosti:

  TEATRO media s.r.o., 
  Pálavské náměstí 4343/11, 
  628 00  Brno – Židenice, 
  Česká republika
      e-mail: info[zavináč]teatro.eu

2. Predmet
Spoločnosť TEATRO media s.r.o. umožňuje prístupu do siete internet prostredníctvom dig-
itálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem 
IEEE.

Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť 
TEATRO media s.r.o. umožňuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektron-
ickej siete pre prenos dát a prístup do siete internet.

3. Koncový bod siete
V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

- rozhranie ethernet s prenosovou rýchlosťou 10Mbit/s resp. 100Mbit/s podľa normy IEEE 
802.3 [1]
- rozhranie wireless LAN 2,4 GHz, 5 GHz podľa normy IEEE 802.11 /b, g, a/



4. Rozhranie IEEE 802.3
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú 
Špecifikácií IEEE 802.3.

4.1 Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové 
podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všet-
ky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.

Koncovým bodom siete je:

- vidlica RJ45 účastníckej prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173 [3]), v prípade že nie je inštalo-
vaná účastnícka zásuvka, alebo
- účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou prípojnej šnúry kategórie 5 
(EN 50173[4]) ukončenej vidlicou RJ45.

Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:

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

5. Rozhranie IEEE 802.11
K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačne zariadenia, ktoré vyhovujú 
špecifikáciám IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania
Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporučania IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
Rozhranie je rádiové s moduláciu FHSS, resp. DSSS.
Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE.



6. Skratky
IEEE - Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE-T - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T2 - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
FHSS - Frequency hopping spread spectrum
DSSS - Direct sequence spread spectrum
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