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LinkRunner™ Duo od firmy Fluke je multifunkční tester komuni-
kačních sítí, použitelný pro kabelové metalické i optické sítě, včetně 
sítí se zabezpečením podle IEEE 802.1X.

Odborníci na komunikační sítě a pracovníci technické podpory 
jsou první, kdo musí řešit problémy vznikající na fyzické a linkové 
vrstvě komunikačních sítí. Očekává se od nich, že problémy s připo-
jením vyřeší rychle a spolehlivě a zabrání jejich postupu do vyšších 
úrovní komunikace. 

V současné době je však zajištění základní konektivity mnohem 
složitější než dříve: uživatelé požadují připojení s přenosovou rychlos-
tí v gigabitech za sekundu, odborníci na informační systémy důrazně 
doporučují zabezpečení na úrovni standardu IEEE 802.1X, stále častě-

ji je využíván přenos 
hlasu ethernetovými 
sítěmi (VoIP), využí-
váno je napájení po 
ethernetovém kabe-
lu (PoE) a ke kabe-
lovým sítím jsou při-
pojovány bezdrátové 
subsítě WLAN. 

LinkRunner Duo 
pomáhá odborníkům 
i v tomto složitém 
oboru komunikač-
ních sítí jednoduše 
zjišťovat vše potřeb-
né. Je užitečným ná-
strojem pro oživová-
ní sítí i jejich údržbu 
a dává síťovým tech-
nikům více možností 
soustředit se na opti-
malizaci provozu sítě 
a zajištění jejich sta-
bility, spolehlivosti 
a bezpečnosti.

LinkRunner Duo zjistí, jaká zařízení jsou připojena na síť, ať me-
talickou, nebo optickou, změří jejich parametry a skutečnou rychlost 
komunikace. Jestliže např. zařízení schopné komunikovat rychlostí 
1 Gb/s komunikuje jen rychlostí 100 Mb/s, je buď špatně nastavené, 
nebo je připojeno na nekvalitní kabel. LinkRunner Duo zjišťuje všech-
ny nejčastější závady kabelů a pomocí metody TDR dokáže změřit 
vzdálenost k místu, kde se závada vyskytla. 

Ke zjištění adresy zařízení lze využít protokol DHCP. Tester měří 
dobu odezvy na výzvu ping od zvoleného směrovače a serveru DNS. 
Kromě toho je jím možné sledovat doby odezvy až deseti dalších za-
řízení, jejichž IP adresy lze manuálně nastavit přímo na testeru nebo 
prostřednictvím programu LinkRunner Connect Software. 

LinkRunner Duo nejenom zjistí přítomnost sítě se zabezpečením 
podle IEEE 802.1X, ale umí se na této síti autentizovat. Program 
Link Runner Connect Software, který je součástí dodávky, požádá 
o auten tizaci prostřednictvím protokolu EAP, poskytne požadova-
né certifikáty a umožní zadat heslo. Technici tak mohou LinkRunner 
Duo využít k řešení konfliktů v sítích podle 802.1X. Podporovány 
jsou certifikáty do 2 kB. 

LinkRunner Duo podporuje kromě Cisco Discovery Protocolu 
(CDP) a Extreme Discovery Protocolu (EDP)  také IEEE Link Layer 
Discovery Protocol (LLDP). Umožňuje technikům urychlit řešení 
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•  přímý dodavatel elektronických součástek 
 a počítačového příslušenství 
•  dodací lhůta je 24 hodin 
•  nízké přepravní náklady 
•  od více než 1000 výrobců 
•  kompetentní, česky mluvící operátoři 
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů 
•  součástky balené pro automatické zpracování 
•  NOVINKA: „Katalog Plus“, nákupní servis pro 
 více než 1400 výrobců 

DISTRELEC: 
TOP-KVALITA 
V SRDCI EVROPY. 
Už přes 40 let je součástí 
skupiny Dätwyler. 
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Tester komunikačních 
sítí LinkRunner Duo

Obr. 1. Tester komunikačních sítí LinkRunner 
Duo od firmy Fluke
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Průmyslové podniky se v posledních 
zhruba pěti letech setkávají s nástupem nové 
generace pracovníků, jimž je počítačová 
technika důvěrně blízká a kteří vyrostli na 
počítačových hrách. Současně se musí vy-
rovnat se třemi problémy: jak uchovat zna-
losti a zkušenosti starších techniků, jak je 
rychle a efektivně předat mladším pracov-
níkům a jak průběžně udržovat a zlepšovat 
schopnosti provozních pracovníků reagovat 
na běžné i mimořádné události. V průmys-
lových oborech, jako jsou petrochemie, che-
mický průmysl nebo energetika, je třeba vel-
mi cenné znalosti a zkušenosti pracovníků, 
získané léty praxe, vhodně a účelně institu-
cionalizovat. Tyto potřeby mají velký vliv 
na to, jak vypadá školení a výcvik operáto-
rů a ostatních provozních pracovníků. Stejně 
podstatný vliv na školení a výcvik má roz-
voj výpočetní techniky a informatiky. Jak 
rychle nová technika proniká do vzděláva-
cího procesu, je zřejmé z toho, jak bleskově 
se do této oblasti rozšířilo využívání inter-
netu. Lze předpokládat, že s virtuální reali-
tou to bude podobné.

V posledních několika letech je možné 
pozorovat velkou změnu efektivity a kvality 
vzdělávacích a výcvikových procesů v prů-
myslových podnicích a školicích institucích. 

Školení se koná častěji, roste počet konzulta-
cí, je využíváno intelektuální vlastnictví firmy 
a patenty a na podnikových odborných konfe-
rencích přednášejí starší, zkušení pracovníci. 
V kritických oblastech, jako jsou bezpečnost-
ní systémy, systémy pro ochranu pracovního 

a životního prostředí nebo systémy pro zlep-
šení spolehlivosti výrobních procesů, zkracu-
jí dobu k dosažení potřebné úrovně znalos-
tí a dovedností modely využívající virtuální 
realitu (VR). Zájem příslušníků mladé gene-
race o počítačovou techniku a jejich zkuše-
nosti s virtuální realitou výrazně zefektivňují 
vzdělávací proces zvláště těchto pracovníků.

V současné době, s rozvojem hardwaru 
i softwaru, je virtuální realita pokládána za 
nejlepší prostředek ke zlepšení multimediální-
ho vzdělávání v oblasti konstrukce provozních 

zařízení, jejich údržby a bezpečnosti. Zvláště 
v posledních dvou letech roste potenciál vy-
užití virtuální reality ve vzdělávání, při školení 
a výcviku pracovníků. Velmi důležitý je pře-
devším cenově přijatelný přístup k hardwaru 
a softwaru pro špičkové počítačové simulace. 

Kapacita systémů založených na virtuální rea-
litě je velká a náklady na potřebný hardware 
a software klesají. To zrychluje využití virtuál-
ní reality v praxi. Není obtížné předpovědět, že 
virtuální realita bude mít v brzké budoucnosti 
při vzdělávání a výcviku operátorů a dalších 
pracovníků v procesní výrobě zásadní význam, 
protože dá školitelům do rukou silný nástroj 
pro efektivní zlepšování dovedností školených 
pracovníků. Přesný způsob, jak virtuální reali-
tu využít ke vzdělávání a výcviku pracovníků, 
je dán podstatou školicího programu. K dispo-

problémů přesným určením typu připojeného 
přepínače, využitého slotu a portu. 

Na sítích PoE umožňuje LinkRunner Duo 
měřit napětí na kabelovém páru podle meto-
diky IEEE 802.3af a detekovat případné pro-
blémy s napájením.

Pro techniky je velmi nepohodlné, když 
musí výsledky měření a testování sítě ručně 
zapisovat do protokolů o měření. Je to časo-

vě náročná práce, při níž může snadno vznik-
nout chyba. LinkRunner Duo tuto nepříjem-
nou povinnost eliminuje tím, že generuje ob-
jektivní a profesionální protokol o měření, 
který může být vytištěn nebo uložen v elek-
tronické podobě. 

Tester komunikačních sítí LinkRunner 
Duo dodává firma Distrelec. Zájemci jej na-
jdou v oddělení měřící technika – přístroje 

pro měření telekomunikačních sítí a sítí LAN. 
Běžná dodací doba je 24 hodin, cena za do-
pravu zásilky činí pět eur plus DPH. Cena je 
nezávislá na hmotnosti a velikosti zásilky. 
Kromě tištěného katalogu elektroniky a pří-
slušenství PC naleznou zájemci kompletní 
program v on-line shopu Distrelec (www.
distrelec.cz), rovněž s podporou e-commerce.

(Distrelec)

Obr. 1. Síťový diagram výcvikového pracoviště s využitím virtuální reality 
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Imerzní virtuální realita – virtuální 
rea lita, která umožňuje divákovi opustit 
místo pozorovatele a „ponořit se“ prostřed-
nictvím všech smyslů do virtuálního světa; 
nejčastěji využívá zrakové, sluchové a hma-
tové vjemy, popř. doplněné např. o otře-
sy a vibrace.

Rozšířená realita – systém, který umož-
ňuje pracovníkům v provozu např. prostřed-
nictvím náhlavní soupravy získávat pohle-
dem na určité součásti výrobního zařízení 
doplňující informace (aktuální měřená hod-
nota snímače, nastavená hodnota reguláto-
ru, pokyny pro obsluhu apod.).


