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Nové širokopásmové obzory
Návrat k přepojování okruhů a plně optickému

přepojování

Trendy v regulaci EU
Implementace regulačního rámce EU

vstupuje do nové fáze



www.cz.o2.com

Až 4x rychlejší
ø Internet ADSL

• Vyberte si rychlost 2, 4, 6 nebo 8 Mb/s
• Cena již od 399 Kč/měsíčně (s DPH 474,81 Kč)

• Aktivace a modem jen po 1 Kč (s DPH 1,19 Kč)

Internet nabírá bleskovou rychlost

Akční nabídka aktivace a modem za 1 Kč (1,19 Kč s DPH) platí od 2. 4. do 31. 5. 2007 při uzavření smlouvy s časovým závazkem na 12 měsíců.
Zřízení služby je podmíněno ověřením dostupnosti.

Opravdu rychlý internet začíná na 2 Mb/s

Volejte 800 02 02 02
nebo navštivte naše prodejny

Nový
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Vážení přátelé,
dnešní číslo časopisu  Telekomunikace zahajuje novou podobou i obsahem. Myslím, že v něm všichni čtenáři naleznou do budoucna

více informací, které se budou týkat nejen tradičně telekomunikačních technologií a jejich využití, ale i vývoje provozních a business

modelů v tomto odvětví.

Možná, že to může znít jako neúcta k oboru, ve kterém pracuji, ale stále více se ukazuje, že technologie samotné začínají být nutnou,

nikoliv postačující podmínkou úspěchu. Ještě nedávno platilo, že použitím a vhodnou implementací moderních technologií byl úspěch

téměř zaručen. Během několika let však tato dominance ustoupila a většina provozovatelů  se dnes sice samozřejmě stále zabývá otáz-

kami, jaké technologie vybrat, jak je použít, jakým způsobem je provozovat a jak zajistit vysokou kvalitu a spolehlivost, nicméně přidaly 

se další aspekty – především jaký obsah je přenášen, jakým způsobem jsou služby nabízeny a jak je infrastruktura provozována.

Rychlý vývoj technologií, konkurence a stabilní investice v telekomunikačním odvětví jsou zárukou toho, že o další překva-

pení nebude nouze. V době, kdy se po roce 1989 plánoval plošný program jak zajistit základní telekomunikační služby v (tehdy)

Československu, byly k dispozici již nejmodernější technologie, v některých případech byla Česká Republika jedna z prvních, kde byly 

zavedeny. Program obnovy skončil před sedmi až osmi lety a dnes je tato technologie již předurčená k brzké obnově. Vyplývá z toho

jedno důležité poučení – nelze se spoléhat na to, že v dnešním prostředí je možné počítat s tím, že investice do technologie se mohou

vracet deset a více let, životnost technologií se podstatně zkracuje. Teď nemám na mysli technickou životnost (zde je to naopak), mys-

lím tím samotnou použitelnost.

V prostředí, kde se růst trhu zpomaluje a kdy se tradiční hranice působení různých odvětví mění, lépe řečeno mizí, hledá většina

operátorů odpověď na otázku, jak zachovat úspěšnost měřenou podílem na trhu, spokojeností zákazníků, fi nančními výsledky i hod-

notou své značky na trhu.

Proto se vedle tradičních iniciativ (jako je snižování interních nákladů, analýza a optimalizace procesů, zjednodušení a zrychlení

interních procedur) hledají další příležitosti, které mění tradiční podnikatelský model. Tato změna orientace je neodvratitelná a je způ-

sobena tím, že zvyšování efektivity v tradičním oboru podnikání není tak vysoké, aby kompenzovalo celkový pokles příjmů z těchto

služeb, který je dán trvalým snižováním cen a v některých případech i poklesem zájmu o tyto služby. Operátoři proto spoléhají na

příležitosti k růstu v jiných oborech, které se díky růstu širokopásmových služeb otevírají. Zároveň překračují pomyslnou bariéru pro

redukci svých interních nákladů tím, že to, co dříve bylo považováno za základní činnosti, které musí mít operátor ve své kompetenci,

nahrazují prostřednictvím outsourcingu, a to včetně pasivních i aktivních technologických prvků. Obdobně, technologie, která byla

považována za hlavní konkurenční výhodu, se dnes stává předmětem vzájemného sdílení (network sharing) mezi operátory, to vše

pod nálepkou „úspory nákladů“, která může obvykle dosáhnout hodnot deset a více procent. Nižší provozní a investiční náklady ale

umožňují obecně jednodušší vstup pro další operátory, lépe řečeno virtuální operátory a poskytovatele služeb, a tím se zvyšuje riziko

neúspěchu pro současné operátory. Zmenšení rizika je do určité míry možné zajistit variabilitou a komplexností nabídky, proto vznikají

kombinované a konvergentní nabídky služeb (hlasové služby mobilní i fi xní, datové služby, Internet, video a televize). Operátoři také

hledají nové příležitosti v partnerství s mediálními společnostmi a hlavními hráči v Internetu a tím zvyšují možnost růstu a omezení

rizika.

Vrátíme-li se zpátky k technologii, je zřejmé, že nejbližší období bude ve znamení univerzálního širokopásmového přístupu, mobil-

ního i fi xního. Tradiční fi xní operátoři nyní posuzují, který investiční model v porovnání s předpovědí vývoje služeb a tržeb je nej-

vhodnější. Širokopásmové služby na fi xní síti mohou být do určité míry uspokojeny i na klasické metalické síti, ale zřejmě brzo budou

na hranici fyzikálních zákonů a při vyšší penetraci kvalita může klesat. Před deseti lety se výrobci dial-up modemů předháněli v jed-

notkách kb/s a bylo těžké si představit, že za deset let bude standardem jednotka MB. Proto je pošetilé předpokládat, že za dalších deset

let tento vývoj nenastane. Náhrada existujících sítí za optické tento problém řeší, nicméně ta největší „nevýhoda“ spočívá v dlouhodobé

návratnosti této investice. Proto jsem přesvědčen, že se vždy bude jednat o kombinaci těchto technologií, jejich použití bude odpovídat

místním podmínkám na trhu a také nabídce služeb. V mobilních technologiích existuje nyní několik standardů, které mohou nabíd-

nout mobilní broadband, problémem zatím zůstává jejich vzájemná kompatibilita a samozřejmě také vysoké investice do zařízení,

které v krátké době může projít dalším kvalitativním vývojem, který vyvolá další investice. Vývoj směřuje k jednotnému standardu, je

ale dost času na něj čekat? Tak jako v metalických kabelech je omezením přenášené frekvenční spektrum, které limituje využití kabelů,

jsou v mobilní části omezující frekvenční pásma, která má operátor k dispozici. I s tím je nutno počítat při přípravě dalších rozvojových

plánů.

Nicméně, další vývoj širokopásmových služeb, vyšší pokrytí, vyšší dostupnost, vyšší spolehlivost, jednoduchost obsluhy a zřízení

služeb, kombinace několika typů služeb, poskytování nových obsahů je vývoj, který pro následující období bude dominantní. Rozvoj se

bude lišit v jednotlivých evropských zemích podle místních podmínek i „odvahy“ operátorů zahájit masivní investice. Vzniknou také

nové provozní modely, jejichž cílem bude především úspora interních nákladů, které však mohou otevřít dveře dalším poskytovatelům

služeb a virtuálním operátorům. Strategická partnerství s vedoucími fi rmami v Internetu a mediálními fi rmami mohou přinést nové

překvapivé nabídky pro zákazníky.

Vrátíme-li se zpět k začátku, je zřejmé, že technologie budou i nadále důležité a budou onou „nutnou, ne však postačující“ podmín-

kou úspěchu.

Věřím, že magazín Telekomunikace bude schopen přinést odpovědi na mnoho takových otázek, sledovat vývoj v Evropě i mimo ni

a přinést čtenářům zajímavé informace, které pomohou pochopit vývoj v tomto oboru.

Petr Slováček

viceprezident pro provoz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.



Data Harmony Solutions.

www.micos.cz

NOVÝ KATALOG
Vyžádejte si ZDARMA nový katalog MICOS Telcom

pro rok 2007. Katalog obsahuje základní sortiment

datových skříní a rozváděčů jak pro optické, tak pro

metalické sítě.

Adresa pro objednání: telcom@micos.cz.

MICOS Telcom – dodavatel prvků pro optické sítě
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! Real ICT

Poslední výzkumy trhu potvrdily významný trend v oblasti služeb ICT označovaný jako „Real ICT“. „Odehrává se 

radikální změna paradigmat v odvětví ICT, kdy se informační a komunikační technologie už nejen spojují, nýbrž sku-

tečně vzájemně prorůstají,“ uvádí studie ICT společnosti McKinsey. Podle Lothara Pauly, člena představenstva Deutsche 

Telekom AG odpovědného za podnikové zákazníky a CEO T-Systems, bariéra mezi informačními technologiemi a tele-

komunikačními službami defi nitivně padla s nástupem IP-technologií. Nabízené služby dnes musí obsahovat soft ware, 

hardware, výpočetní výkon, datový úložný prostor a telekomunikační služby, to vše „přímo ze sítě – jako proud ze 

zásuvky“. Jako příklad uvádí Pauly úspěšný mýtní systém Toll Collect v Německu realizovaný na bázi technologií GPS 

a GSM, který příkladně propojuje hardware, soft ware, mobilní komunikace a výpočetní centra.

Společnost T-Systems provozuje po celém světě 1,44 milionu stolních počítačů a 32 výpočetních center s celkovou 

paměťovou kapacitou 2,2 pentabajtů. Centrální počítač mýtného systému v Mnichově disponuje paměťovou kapacitou 

130 terabajtů a denně zpracovává data ze 435 000 palubních jednotek OBU (On Board Unit), 300 kontrolních mostů, 

278 kontrolních vozidel, 3 688 manuálních mýtních terminálů, od 1 900 partnerů nabízejících OBU, z 840 serverů 

a 2 000 stolních počítačů. 

Dynamické služby nabízené T-Systems pod obchodním označením Dynamic Services přinášejí zákazníkům mož-

nost pronajmout si „ze sítě“ soft ware, zpracování dat i paměťový prostor pro jejich uložení. Zákazník přitom dostává 

a platí jen za kapacitu, kterou skutečně potřebuje. 

Z výhodných cen profi tují i zákazníci, kteří využívají přenos dat a hlasu prostřednictvím IP. Pro T-Systems to zna-

mená kompletní transformaci infrastruktury sítě na IP. O úspěšnosti strategie v této oblasti svědčí i projekt jednotné 

IP-sítě pro přenos dat a hlasovou komunikaci, kterou T-Systems buduje pro své dceřiné společnosti ve státech východní 

Evropy sdružené v rámci holdingu Allianz New Europe. V rámci kontraktu ve výši 50 milionů EUR T-Systems realizuje 

a bude provozovat vysokorychlostní síť v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Ze znalosti jednotlivých odvětví pak vycházejí odvětvově orientované vertikální služby, které T-Systems poskytuje. K těmto 

odvětvím patří především veřejná správa, telekomunikace a automobilový průmysl. Zde nabízí T-Systems vertikální řešení 

podél celého hodnotového řetězce. 

Do dalších odvětví, jako jsou zdra-

votnictví, cestovní ruch, doprava, 

logistika, fi nance, letecká doprava 

a obrana, vstupuje společnost selek-

tivně s vybranými, osvědčenými 

řešeními. Na řešení T-Systems v ob-

lasti veřejné správy se spoléhají nejen 

spolkové správní úřady v Německu, 

ale i státní správa na Malorce nebo 

fi nanční úřad v Madridu.

Vzhledem k tomu, že v Německu 

má společnost již vedoucí místo na 

trhu, vidí hlavní potenciál pro svůj 

růst v zahraničí. Do roku 2010 by 

se tak podíl aktivit v zahraničí na 

celkovém obratu společnosti měl 

zvýšit ze současných 18 na 30 pro-

cent. Pro splnění svých cílů plánuje 

T-Systems nadále zvyšovat efek-

tivnost svých služeb a současně 

snižovat náklady. S tím souvisí 

i využívání levnější pracovní síly 

v „off shore“ nebo „nearshore“ cen-

trech v Indii, Maďarsku nebo na 

Slovensku.
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Lothar Pauly, 

člen představenstva 

Deutsche Telekom AG 

a CEO T-Systems
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! Evropský trh ICT stabilně roste

Trh informačních technologií a telekomunikací

(ICT) v Evropě vzroste v roce 2007 o 2,9 procenta

a jeho objem dosáhne 668 miliard EUR. Na tomto

růstu se podílejí především IT služby, soft warové

aplikace a širokopásmové datové služby. Růst okolo

2,9 procenta se očekává i v roce 2008, objem trhu ICT

pak dosáhne objemu 687 miliard EUR. Tyto údaje,

které přináší ročenka EITO (European Information

Technology Observatory), ukazují, že informační

technologie jsou spolehlivým zdrojem růstu. Obrat

společností podnikajících v tomto odvětví dosáhne

v letošním roce 320 miliard EUR. To představuje

nárůst o 4,4 procenta. Největší růst zaznamenávají IT

služby a soft ware s 6,5 a 5,5 procent. Zotavuje se i trh

s hardwarem, který by v roce 2007 měl zaznamenat

přírůstek 1,7 procenta a v roce 2008 dokonce 2,2 pro-

centa. Zvýšená poptávka je po přenosných počítačích

a multifunkčních periferiích, objem trhu stolních PC

se zmenšuje. Pro rok 2008 odhadují experti EITO

objem trhu IT dosahující hodnoty 335 miliard EUR 

(tj. nárůst 4,7 procenta).

Růst telekomunikačního trhu EU je ve srovnání

s trhem IT menší. V případě telekomunikací se

v EU očekává v letošním roce růst o 1,5 procenta na

348 miliard EUR a v následujícím roce dokonce jen

o 1,1 procenta na 352 miliard EUR. Největší boom

je v oblasti datových služeb v pevných sítích typu

DSL, kde meziroční nárůst dosáhne 6,4 procenta.

Širokopásmovým přístupem disponuje již 42 procent

domácností v západní Evropě. Roste i poptávka po

mobilních datových službách. Trh hlasových služeb

v pevných sítích v EU se přitom každoročně zmenšuje

asi o 5 procent. Na růstu obratu se tak musí podílet

nové služby s přidanou hodnotou, jako jsou datové

přenosy, Internet, mobilní služby v sítích třetí gene-

race (3G), mobilní přístup k Internetu. Nové rele-

vantní příležitosti otevírají aplikace Web 2.0 a obsah

defi novaný uživatelem.

Další růstový potenciál má trh spotřební elek-

troniky (CE). Podle EITO narůstá trh CE v západní

Evropě v současné době tempem 2,5 procenta.

Nejvýznamnější hybnou silou jsou přitom televizory 

s plochými zobrazovači. Digitální technologie zde

v širokém rozsahu nahrazuje analogové produkty.

Digitální přístroje činí tři čtvrtiny obratu celého

odvětví CE.

Nové příležitosti pro růst poptávky se podle EITO

vytvoří především prostřednictvím inovací v oblasti

telematiky a navigace, logistiky a RFID, technologií

zajišťujících bezpečnost, služeb e-Health a digitali-

zace veřejné správy (e-government). 
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! Koncové řešení pro IPTV na Slovensku

Startem komerčních služeb IPTV na Slovensku se 

pochlubila na veletrhu CeBIT 2007 v Hannoveru spo-

lečnost Alcatel-Lucent, která získala zakázku na kon-

cové řešení IPTV od Slovenského Telekomu.

Kompletní Triple-Play paket (IPTV, rychlý Internet 

a IP-telefonie) je nabízen pod obchodní značkou 

Magio. Technickým základem nabídky je infrastruk-

tura širokopásmové přístupové sítě na bázi IP, kterou 

dodala fi rma Alcatel-Lucent. Jedná se o kompletní 

řešení umožňující integraci služeb a koncové řešení 

(end-to-end) pro přenos videa používající soft wa-

rové platformy Microsoft  TV IPTV Edition. Zákazník 

na Slovensku tak prostřednictvím služby MagioTV 

získá širokopásmovou TV, Video on Demand (VoD) 

a osobní videorekordér (PVR). „Prostřednictvím naší 

moderní infrastruktury můžeme nabídnout množství 

zákaznicky orientovaných funkcí, mimo jiné intui-

tivně ovládaný elektronický průvodce programem, 

záznam videa stiskem tlačítka, rychlé přepínání mezi 

programy, režim obraz v obraze, funkce regulující pří-

stup dětí k určitým pořadům i možnost přerušit živé 

vysílání nebo je znovu opakovat,“ doplňuje Rüdiger 

Schulz, COO Slovenského Telekomu. 

Úspěšným uvedením služeb IPTV u Slovenského 

Telekomu prokázala společnost Alcatel-Lucent svoji 

schopnost realizovat velké transformační projety, kdy 

operátor sítě má náklady plně ve svých rukou a při-

tom může svým zákazníkům poskytnout rozsáhlou 

nabídku obsahu. 

Společnost Alcatel-Lucent má vedoucí posta-

vení v oblasti IPTV i mobilní TV. Na celém světě 

využívá její řešení pro služby s přenosem TV, videa 

a hudby více než 110 operátorů pevných a mobilních 

sítí. Řešení síťové infrastruktury pro nabídku služeb 

Triple-Play Slovenského Telekomu používá ISAM 

(Intelligent Service Access Manager) Alcatel-Lucent 

7302, který představuje nejprodávanější přístupovou 

platformu na bázi protokolu IP. V uplynulých dvou 

letech vybavila společnost Alcatel-Lucent více než 

125 operátorů technikou DSL a dodala přibližně 123 

milionů přípojek DSL.
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Nové širokopásmové obzory opět bez paketů?
Volně zpracováno podle příspěvku Prof. Dr. Ir. Nico Bakena na kongresu FITCE 2006 v Aténách. Autor je současně činný 

ve významné pozici odboru strategie KPN Telecom a je profesorem Technické univerzity v Delftu.

Tři hlavní trendy, tj. stále rostoucí potřeba širokého pásma, vzrůstající poptávka po vysoce kvalitních širokopásmových službách

s přidanou hodnotou a tendence dosáhnout na všechny tyto služby bezdrátově, nás vedou k přehodnocení výhod sítí s přepojová-

ním paketů a inspirují nás poohlédnout se po alternativních možnostech sítí. Za revoluční přístup lze považovat návrat k pro-

pojování okruhů v případě plně optického přepojování a směrování za účelem vysoce účinného směrování a rychlého přenosu.

V tomto příspěvku jsou zkoumány možnosti a požadavky s ohledem na toto řešení.

! ÚVOD
Zavedení a rozvoj sítí s přepojováním paketů je vyvolán 

mezemi využitelného spektra. Tyto sítě opustily klasické

spojování a zdají se být podstatně výkonnějšími díky vyš-

šímu využití dostupného spektra. V současnosti nabývají 

telekomunikační služby čím dál větší všudypřítomnosti 

a uživatelé vyžadují přístup do infosféry kdekoli a kdykoli. y

Z toho lze vyvodit závěr, že objem provozu neúměrně stoupá

a udržuje sítě v neustálém rozvoji. Telekomunikační odbor-

níci jsou vystaveni nepřetržitě řadě nových výzev. Další

významnou příležitostí vedle všudypřítomného bezdráto-

vého přístupu je stále rostoucí poptávka po zajištění jakosti

služby (QoS) za použití IP-sítí. Nicméně tento v celém světě

přijatý protokol není svou podstatou vhodný pro zajištění 

požadované jakosti služby! Zejména když se zvyšuje slo-

žitost sítě a tím současně počet skoků. Následně je směro-

vání provozu složitější a náročnější na čas, což postupně

přesahuje obecně přijatelné meze. Na druhé straně rozvoj 

optických prostředků umožňuje výrazný růst přenosových 

rychlostí, přičemž počet jednotlivých použitelných vlno-

vých délek přenášených jedním vláknem roste také. Tyto 

možnosti předjímají hojnost dostupného spektra a nikoli 

jeho nedostatek. Proč se tedy nevrátit zpět k spojově ori-

entovaným sítím s přepojováním okruhů, což nám usnadní 

život, za současného zajištění garantovaných úrovní jakosti 

služby QoS? Plně optické řešení může být k tomuto účelu 

přímo ideální. Plně hodnotné „lambda-konvertory“ lze 

v takové síti uplatnit ještě jednou, a to jako lepší řešení, než 

které zrovna volí tradiční provozovatelé pevných sítí pro-

střednictvím miliardových investic. Tento návrh proto stojí 

za to vzít v úvahu a prostudovat podrobněji. 

V tomto příspěvku je nastíněna koncepce, je zkoumána

funkčnost, která je po tomto konvertoru vyžadována, a jsou

zhodnoceny kvantitativní možnosti takovéto revoluční

sítě.

Lze naznačit, že miliony uzlů pevné sítě mohou být

jedinečným způsobem vzájemně propojeny díky vhodné

hierarchické vláknové topologii podle zdánlivě smyslu-

plných požadavků a s ohledem na počet vlnových délek 

na optické vlákno. Přístupové body jsou také uváděny 

jako „nervové uzly“ v pevném “ Telecom Mycelium [4].

Jestliže se nervové uzly nenacházejí v prvním zdrojovém

bodě nebo v místě určení, pak první/poslední skok ke

skutečnému zdroji nebo místu určení může být prove-

den bezdrátově. Rádiový skok může být proveden všemi

druhy rádiových přístupových technologií včetně např.

sítí ad hoc nebo hvězdicových sítí. V nervových uzlech

je pevná síť ukončena přenosovými bránami podle

obr. 1. Rozlišují se bytové nebo kancelářské přenosové

brány a pouliční brány (jsou tím míněny pouliční roz-

váděče a další obecné pouliční vybavení, viz též www.

streetlight.nl). Osobní a vozidlové přenosové brány se

propojují na tyto pevné brány podle [6] a [7]. Přehled

komunikujících entit v místě zdroje a v místě koncového

určení je představen v [5]. 

Terminologická poznámka: Jsou zde volně užívány ter-

míny lambda, barva, vlnová délka, které mají více nebo méně 

tentýž význam. 

!MEZE RŮSTU?
Vzato historicky, v typické síti s přepojováním okruhů je

sestaven okruh mezi daným zdrojem A a místem určení B,

a kapacita tohoto okruhu je plně vyhrazena provozu mezi

body A a B. Směrování provozu je tedy statické. Z hlediska

účinného využití zdrojů to nemusí být zrovna nejvhodnější.

Spíše po nikoli zanedbatelný zlomek času, když je spojení

jednou navázáno, nemusí být mezi A a B žádný provoz (intu-

itivně je možno se domnívat, že mlčení je spojeno se zamyš-

lením během telefonního rozhovoru). V prostředí, kde je

nedostatek kapacity, mohou být vyžadována řešení, která byla

nalezena právě vývojem sítí s přepojováním paketů. V takové

síti kousky provozu (pakety) různých zdrojů a míst určení

jsou přenášeny jedním a tímtéž spojem a vyžadují kapa-

citu jen tehdy, když probíhá aktuální provoz. Intuitivně toto

samozřejmě vede k účinnějšímu využití přenosové kapacity.

Na druhé straně to znamená, že pro každý z paketů musí být

provedena analýza, kudy má být směrován další (mezilehlý)

skok. Protože není vyžadováno, aby libovolné dva pakety ze

stejného zdroje a do stejného místa určení procházely stejnou

cestou, tak tento typ sítí se nazývá nespojovaný. 

Obr. 1 Telekomunikační hierarchie podle uživatele. Pevné 

přípojky jsou kresleny plnou čarou, bezdrátové tečkovaně
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Směrování internetu

Internet je názorným příkladem sítě, ve které jsou výhody 

nespojované sítě plně uvedeny do praxe. Samozřejmě inter-

net nebyl navržen za účelem nabídky garantovaných slu-

žeb; je to ve skutečnosti chaotická síť, kde každý paket se 

snaží najít svoji cestu samostatně. Jestliže jedna cesta je blo-

kována, vyhlédne se jiná. A jestli se paket ztratí, je vyslán

znovu. S neustále pokračujícím rozvojem internetového 

provozu pouze s prostým rozvíjením dalších kapacit dlouho

nevystačíme [2]. Směrovací mechanismus spotřebuje víc 

a víc času a při tomto typu rozvoje také bude stále dražší. 

Jinými slovy, pokud protokol hraniční přenosové brány BGP

– Border Gateway Protocol je aktivní. Tento protokol pod-

miňuje směrování mezi podsítěmi – autonomními systémy 

– internetu. Není založen na algoritmu nejkratší cesty, ale 

respektuje dohody mezi různými poskytovateli interneto-

vých služeb (ISP). Odborníci se shodují, že protokol BGP

již dosáhl svých mezí, zvláště pokud také bereme v úvahu 

různé třídy služeb.

Jestliže směrování má nyní vyhovět početným krité-

riím (oproti algoritmu nejkratší cesty, kde je vyžadováno 

splnění pouze jednoho kritéria), problémy směrování se 

změní v obtížný (NP-complete) problém. Čas směrovacího 

výpočtu roste exponenciálně s rozměry tohoto problému. 

V současnosti je prováděn extenzivní výzkum za účelem

nalezení přesného řešení problému multikriteriálního 

směrování. Samoadaptivní mnohonásobný omezovací 

směrovací algoritmus SAMCRA (Self Adapting Multiple

Constraints Routing Algorithm) je příkladem algoritmu 

zpracovávajícího kritéria QoS, která se mohou naskytnout, 

zatímco čas potřebný pro výpočet zůstává v přijatelných 

mezích. To je jedna z možností směrování v internetu blízké

budoucnosti.

Samozřejmě pro současně používané protokoly takovýto 

algoritmus není doposud k dispozici. Například za použití

obvodů MPLS1 jsou simulovány defi nováním označených

propojovaných cest LSP (Label Switched Paths). Za úče-

lem zlepšení jakosti služby je provoz rozdělen do různých 

tříd služeb. Toto samo o sobě zajisté nemůže nabízet řešení 

komplexního a neúčinného směrování tak, jak bylo nazna-

čeno v předchozím.

1  Samozřejmě toto potvrzuje tendenci vrátit se zpět k okru-

hům spíše než k přepojování paketů!

Trendy zvyšování kapacity

Další vývoj související s tímto trendem lze hledat ve

skutečnosti, že přenosové rychlosti stále rostou. V této

chvíli 16×2,5 Gb/s DWDM2 spojů na vlákno je zcela běžné,

zatímco další ještě pokročilejší varianty hustého vlno-

vého multiplexu DWDM jsou dostupné: lze již objednat

DWDM systémy umožňující současný přenos 80 vlnových

délek (také se používá lambd). Je důležité si povšimnout,

že prvotní tlak na používání sítí s přepojováním paketů, na

účinné využívání zdrojů je méně významný, pokud zdroje

jsou neomezené. Mez rozvoje zdrojů může být defi nována

jako situace, kdy mohou být sestaveny okruhy mezi jakými-

koli dvěma zdroji a místy určení výhradně na úrovni pře-

nosu (samozřejmě optického).

Vývojové trendy nastíněné v předchozím vedou k závěru,

že meze růstu internetu jsou vynuceny spíše vzrůstající slo-

žitostí směrovacích algoritmů než nedostatečnou kapacitou

na optické úrovni. Vyjdeme-li z těchto závěrů, lze v dalším

nastínit scénář postavený na odlišném směrovacím mecha-

nismu, a to plně optickým řešením.

Nic se nešíří tak rychle jako světlo; odtud plyne, že je

naprosto nejvhodnější pro přenos dat. V (tele-)komunikač-

ních sítích je samozřejmě využívání světla k přenosu dat po

vláknech již zavedeno, ale v uzlech je zatím stále ještě vyža-

dováno jeho zpracování na elektrické úrovni. Tento převod

světelných signálů na elektrické a zpět je náročný na čas.

Pokud budou všechny tyto úkony prováděny na optické

úrovni, bude dosaženo zcela výjimečných časových úspor.

V současnosti integrované optické čipy (IOC) mohou

pracovat rychlostmi do 1 Gb/s [8]. Ovšem teoreticky tato

rychlost může být zvýšena na 100 Gb/s, až tyto technologie

dozrají [1]. 

Tento princip optického přepojování je popsán v násle-

dujících odstavcích. Základní myšlenka spočívá v síťové

architektuře založené na propojovaných optických kruzích.

Na této architektuře lze defi novat optické okruhy konec-

konec. Přenos signálů v každém kruhu je založen na techno-

logii obdobné DWDM. V uzlech propojujících dva optické

kruhy jsou jednotlivé vlnové délky přepojovány a v případě

potřeby konvertovány. Zatímco si teď dokážeme představit,

že takové uspořádání ještě není zcela uskutečnitelné, sou-

časně prováděné vývojové práce vedou k tomu, že v blízké

budoucnosti již to proveditelné bude.

2 DWDM = Dense Wave Division Multiplexing
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! ANALÝZA NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ PLNĚ OPTICKÝCH ŘEŠENÍ 
Požadujeme síť, ve které cesta mezi jakýmkoli 

zdrojem a místem určení bude definována světelným 

paprskem. V závislosti na hloubce hierarchie optických 

kruhů, počtu vlnových délek na vlákno a počtu vláken 

v trubičce může být horní mez M vypočítána z počtu M

zákazníků, kteří současně mohou být tímto spojem pro-

pojeni. Zajímá nás, jaká jsou rozvojová kritéria, za kte-

rých M může být dostatečně velké za účelem propojení M

všech nervových uzlů, např. v zemi velikosti Nizozemí 

či ČR. Původně jsme se omezovali sami z kvantitativ-

ných hledisek. V dalším se podíváme na některé tech-

nické dopady.

Defi nice a symbolika

Uvažujme hierarchickou síť sestávající z propojených 

kruhů podle obr. 2. Hloubka hierarchie H je defi nována H

jako počet kruhů, které musí být překročeny ze středového 

kruhu označeného ‚0‘ k přístupovému kruhu, zobrazenému 

nervovými uzly, jak je uvedeno v předchozím, s výjimkou 

středového kruhu.

Provoz mezi zdrojem A a místem určení B je veden svě-

telnou cestou. Tato je defi nována jako posloupnost kombi-

nací vlnových délek.

Nyní ponecháme vlnovou délku v této posloupnosti

nedefi novánu.

V uzlech propojení dvou uzlů je instalováno zařízení, 

které je schopnou multiplexovat a propojovat přímo vlnové

délky. Toto zařízení je obecně známo jako λ-konvertor. 

Předtím, než budeme vyšetřovat požadovanou funkciona-

litu, musíme rozlišit mezi dvěma plně optickými scénáři:

1.  À priori optická cesta mezi libovolným párem 

nervového uzlu.

2.  Optická cesta mezi libovolnými přístupovými 

body a středovým kruhem.

Scénář 1

V tomto scénáři je skutečný nadbytek použitelného spek-

tra, umožňující defi novat optickou cestu mezi libovolným

párem a libovolným párem nervového uzlu. Délka optické

cesty odpovídá počtu kruhů, kterým musí signál projít mezi

zdrojem a místem určení, v tomto případě (nejvíce) 2H+1.

Požadovaný počet optických cest je úměrný druhé mocnině

počtu nervových uzlů! V tomto scénáři požadovaná inteli-

gence λ-konvertoru je omezena.

Abychom ozřejmili blíže požadované zdroje tohoto scé-

náře, je uveden malý příklad: Přepokládejme, že máme

konfi guraci se třemi kruhy, které jsou propojeny s jedním

středovým; každý z kruhů má jenom jedno vlákno. Ke

každému z těchto tří nestředových kruhů jsou přiřazeny 

tři přístupové body, což ve výsledku dává 9 přístupových

bodů. Jestliže každý z přístupových bodů musí být propo-

jen ke všem osmi ostatním nervovým uzlům, s kapacitou

x kb/s (nezávisle na tom, zda jsou ve skutečnosti využívány),

potom každý přístupový bod vyžaduje kapacitu 8x kb/s.x

Požadovaná kapacita sítě je v řádu 72x kb/s.x 3

Samozřejmě, lze učinit upřesnění pro příklad, kdy ne

všechny spoje nárokují současně kapacitu středového kruhu.

Důležité je představit si, že v libovolném případě vyžaduje

středový kruh kapacitu v řádu druhé mocniny nervových

uzlů. Tedy v případě velkého počtu nervových bodů, řek-

něme 107, se požadovaná kapacita blíží k 1014× x kb/s.

I v případě malého x je to zjevně nereálný požadavek; protox

nezbývá než volit druhý scénář.

Scénář 2

Tento scénář vychází z předpokladu, že je dostupný 

dostatek kapacity k sestavení samostatné optické cesty mezi

středovým kruhem a libovolným nervovým uzlem. Výhoda

tohoto řešení spočívá ve skutečnosti, že počet jednotlivých

optických spojů, ze kterého je nutno vycházet, je přímo

úměrný počtu nervových bodů. V této situaci délka optic-

kých spojů odpovídá H. V tomto případě je vyžadována od

λ-konvertoru přídavná funkcionalita, jak vyplyne z dalšího.

Vezměme v úvahu dopad na síť z předchozího příkladu

a přistupujme k výpočtu z různých hledisek. Nejprve před-

pokládejme, že na každém kruhu je k dispozici C vlnovýchC

délek (v této chvíli nepotřebujeme specifi kovat jeho odpoví-

dající kapacitu). Přiřazením ke každému kruhu dostaneme

nanejvýš C kruhů (nebo nervových uzlů) dole v hierarchii.C

Hierarchicky nižšímu kruhu je přiřazena barva (část optic-

kého spektra). Kruhy R, G a B jsou přiřazeny barvám čer-

vené, zelené a modré (obr. 3).

3  Jestliže máme N nervových uzlů, 2× ( 2 ) musí být spojů. 

Násobení dvěma vychází z předpokladu, že provoz probíhá 

v obou směrech

N

Obr. 2 Ilustrace síťové hierarchie o hloubce tří vláken
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Jsou-li data vyslána z přístupového bodu G-G k pří-

stupovému bodu R-G, směrování je provedeno podle 

následujícího:

1. Data jsou vysílána kruhem G na vlnové délce G.

2.  λ-konvertor na kruhu G přečte ze záhlaví dat jejich

místo určení: R-G. Poněvadž místo určení je na

kruhu R, λ-konvertor převádí data na vlnovou délku 

R středového kruhu.

3.  λ-konvertor na kruhu R přijímá vlnovou délku R 

a přečte tuto část signálu, která má místo určení G.

4.  Převede příslušnou část signálu vlnové délky G na 

kruh R; následně přístupový bod R-G přijímá vlno-

vou délku.

Rozumí se samo sebou, že tento směrovací mechanis-

mus klade množství požadavků na λ-konvertor. Toto bude 

řešeno později. Vezměme nejprve v úvahu kvantitativní

důsledky tohoto scénáře. 

Kvantitativní analýza

Nejvyšší počet přístupových bodů může být vypočítán 

podle

kde C je počet vlnových délek na vlákno aC H hloubka síťové H

hierarchie. K získání řádové představy o jaký počet se jedná: 

Nabízí-li DWDM systém 16 vlnových délek na vlákno

a hloubka síťové hierarchie je 3, pak M = 65 536.M

Poznamenejme, že M ve skutečnosti odpovídá počtu jed-M

notlivých optických cest délky H+1. Tato konstrukce před-

pokládá, že cesta mezi přístupovým bodem a středovým 

kruhem je jedinečná pro každý přístupový bod. 

Za povšimnutí stojí:

1.  Počet přístupových bodů je maximalizován pro každý 

kruh na úrovni h, pak je připojeno přesně C kruhů na C

úrovni h+1.

2.  Ve středovém kruhu je přenášen provoz nejvýše CHCC

zákazníků na jedné vlnové délce.

3.  Samozřejmě se předpokládá, že λ-konvertor může

demultiplexovat provoz: a vlnová délka kruhu hierar-

chicky vyššího je převedena na jinou vlnovou délku

kruhu nižší hierarchické úrovně. 

Závěrem lze předvést, že vztah (1) může být zobecněn

přímočarým způsobem uplatněním počtu vláken do výpo-

čtu, který označíme V:VV

Z hrubého odvození je patrné, že za účelem usnadnění

jedinečného kódování velkého množství nerovových uzlů C

a/nebo H musí nutně být velké. Všimněme si, že v případěH

‚velkého C‘ dosazení 1 vede k nerealistickým fyzikálním

požadavkům; není totiž myslitelné dosáhnout stovek kruhů

navázaných na jediný nadřazený kruh.

Ohraničme tedy poněkud naše výpočty: Počet kruhů,

které mohou být připojeny na hierarchicky vyšší kruh, lze

omezit. Počet hierarchicky nižších kruhů, přímo připoje-

ných ke kruhu úrovně h, je zaznamenán jako Ah.

Potom vztah pro M může být sestaven takto:M

⎟
⎟
⎠

⎞
⎢
⎢
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎢
⎝
⎛××=∏

−

= 2

1

0

VCAM
H

h
h

Všimněme si, že pokud je Ah malé ve srovnání s C, musí se

nahoře dosadit 2 a odtud plyne, že je dostupných více vlno-

vých délek v hierarchicky vyšších kruzích. 

Počet kruhů R na hierarchické úrovni P, P ≥ 1 lze vyjádřit:P

Z toho plyne, že počet nervových uzlů pro požadovanou

kapacitu kruhu na úrovni P je:P

bod kruhu úrovně P odpovídá:P

kde cap(λ) vymezuje kapacitu jediné vlnové délky. 

Například v síti s jediným středovým kruhem, ke kte-

rému je přiřazeno osm hierarchicky nižších kruhů a níže,

s hloubkou hierarchie 4, C = 64 (vlnových délek na vlákno)C

a V = 96 (vláken na trubičku), počet jednotlivých optickýchV

cest potom odpovídá: (1*8*8*8*8)*(64*96/2) = 12,5*106. 

Pro propojení 12,5×106 nervových uzlů, kde všechny 

vyžadují přenosovou rychlost 10 Mb/s, požadovaná kapa-

cita středového kruhu 12,5*106*10 Mb/s = 125 Tb/s!

Takováto přenosová kapacita se nemusí jevit v budouc-

nosti zas tak úplně nereálnou. Zajímavé je uvědomit si, že

tento objem nervových bodů je dostatečný k pokrytí země

velikosti a hustoty osídlení, jako je Nizozemí, tedy území

o rozloze 40 000 km2. Z toho plyne průměr 100 až 1000 ner-

vových uzlů na km2, což na druhou stranu odpovídá mříži

100*100 m i ve venkovských oblastech a 30*30 m v městské

zástavbě.

Obr. 3 Příklad sítě s devíti nervovými uzly
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Všimněme si, že (teoretická) přenosová kapacita hie-

rarchicky nižších kruhů má velikost stejného řádu, pro-

tože z důvodu nedostupnosti statistického multiplexování, 

a také jevů přerezervování, kruhy mohou nabývat (někdy íí

extrémně) nízkého stupně zaplnění – toto také záleží na 

zavedení λ-konvertorů, jak bude uvedeno v dalším.

! FUNKCIONALITY LAMBDA-KONVERTORU
Doposud jsme uvažovali λ-konvertor jako černou skřínku 

jednoduše schopnou jakékoli funkcionality vyžadované pro

naše účely. Nicméně za účelem realizace plně optické sítě, 

jak je nastíněno ve druhém scénáři, λ-konvertor vyžaduje 

sofi stikovanější rysy. V tomto odstavci zajdeme trochu do

podrobností, jaké vlastnosti by měl mít a jak je vlastně tech-

nicky proveditelný.

Multiplexování a demultiplexování

λ-konvertor musí být schopen převádět určitý počet 

přicházejících vlnových délek do jednotlivých odchozích 

vlnových délek. Toto lze uplatnit na vlnové délky vysílané 

do hierarchicky vyšších kruhů. Na druhé straně, pro pře-

nos v opačném směru musí být vlnová délka rozpletena do

několika ochozích vlnových délek. (Obr. 4.)

Obr. 4 λ-konvertor jako (de-)multiplexor

Mikro-burst

Sestavení několika provozních přenosových toků do 

jediné odchozí vlnové délky musí být provedeno v časové 

oblasti. Přesně řečeno to není proces obdobný multiplexo-

vání v elektrické oblasti. K usnadnění multiplexování v ča-

sové oblasti na vyšších úrovních sítě (kde je zajišťován pro-

voz většího počtu nervových uzlů) je zapotřebí vyslat velké 

provozní objemy ve velice krátkých časových intervalech.

Nazýváme je mikro-bursty (y obr. 5). Kratičké a mimořádně 

vysoké vysílané špičky musí být převedeny do posloupnosti

na odchozí vlnové délce. Toto vyžaduje včasnou dynamic-

kou synchronizaci těchto špiček v měřítku mikro- a mili-

sekund. Navíc je vyžadováno, aby uměly zachytit optickou

informaci do vyrovnávací paměti.

Povšimněme si také, že hierarchicky nižší λ-konvertory 

a dokonce i zařízení u zákazníka musí tyto mikro-bursty 

zpracovat. Pro praxi z toho plyne, že zařízení bude přijímat 

data během velice krátkého časového okamžiku. Toto právě 

nevyžaduje zrovna účinné využívání dostupných zdrojů; 

v tomto však problém není.

Obr. 5 Demultiplexování mikro-burstů λ-konvertorem

Časová komprese/expanze

Rozšíření sofi stikované funkcionality spočívá v rozpro-

stření špiček do většího časového intervalu při přenosu z hi-

erarchicky vyšších do nižších kruhů. λ-konvertor potřebuje

pracovat s nižší přenosovou rychlostí po delší dobu (obr. 6).

Rozšířením mikro-burstů nabývá provozní přenosový tok 

plynulejší povahy při nižší rychlosti. λ-konvertor potřebuje

být vybaven možností časové komprese a expanze.

Obr. 6  Provozní přenosové toky nabývají časovou kompresí 

a expanzí plynulejšího charakteru a nižších přenosových 

rychlostí

funkcionality s ohledem na mikro-bursty, v současnosti

dynamická synchronizace a optická vyrovnávací paměť 

nejsou zatím v celé optické doméně dostupné. Na druhé

straně vývoj v těchto oblastech stále pokračuje, a proto

se tento scénář v nepříliš daleké budoucnosti může stát

proveditelným. 
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! ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY
Hovořili jsme o třech hlavních trendech: nejprve o stále 

vzrůstající potřebě spektra, za druhé o vzrůstající poptávce

po službách s přidanou hodnotou a za třetí konečně o ten-

denci dosáhnout na tyto služby bezdrátově. Toto vše může 

vést k přehodnocení výhod sítí s přepojováním paketů a in-

spiraci k poohlédnutí se po alternativních verzích sítí. 

Revoluční přístup vede k návratu k přepojování okruhů 

a k plně optickému přepojování a směrování, za účelem

dobrat se vysoce účinného směrování a rychlého přenosu. 

Požadavky na potřebná zařízení dnes ještě řešitelné nejsou. 

I když se projevují všechny náznaky, že v budoucnosti tyto

požadavky splněny být mohou; vyplývají totiž z intenzity 

výzkumu v oblasti optických sítí a integrované optiky. Jestli 

zkombinujeme naši koncepci s třetím z předchozích trendů, 

tedy tendencí směrem k bezdrátovému přístupu pro poslední 

metry v piko- nebo mikro-buňkách k umožnění bezdráto-

vého zpracování všech služeb, pak se obrysy budoucí sítě stá-

vají jasnými. Je vidět jakési pevné telekomunikační Mycelium, 

ze kterého se rozvětvují nervové uzly a jsou rozprostřeny bez-

drátově do piko-a mikro-buněk za použití ad hoc nebo poly-

gonální síťové topologie. 

Dává to logiku, má to dopad na řešení sítí budoucnosti,

výhody a anticipuje to současné a budoucí trendy; lze věřit, 

že tyto návrhy by mohly stát za úvahu a hlubší studium. 

Koncepce může být zaváděna postupně počínaje jádrem 

sítě a pokračovat přes metropolitní sítě k přístupovým a do-

movním/kancelářským sítím. Ve skutečnosti tento trend 

může být postaven směle jako příští krok k Negroponte

Switchi podle [3].

Pro zkrácení potřebného času je plně optické směrování 

a přepojování již dnes dostatečně účinné, pokud mají být 

přenášeny rozsáhlé objemy dat. Pro menší objemy musí být 

konverze prováděna stále na elektrické úrovni.

Ing.Václav Křepelka, Ph.D.
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Konvergentní ICT řešení – komu ku prospěchu?

Vždy, když se příliš často píše o něčem „zasadně“ novém, 

a zaznívají slova jako nová generace, posun základních para-

digmat, kvalitativní změna, je na místě se ptát „komu ku 

prospěchu?“. Konvergentní ICT řešení jsou aktuálně v této 

situaci. Hodně se o nich mluví a existují velká očekávání. 

Následující miniseriál se vás pokusí přesvědčit, že konver-

gence je trend, který nevyvolali ani dodavatelé, ani konzul-

tantské fi rmy, ale je vynucen uživatelskými potřebami. 

! Rozhovor, který jste možná slyšeli
Technologické útvary jsou pod permanentním tlakem 

na podporu a rozvoj primárního podnikání organizace. 

Nejviditelnějšími projevy tlaku jsou požadavek na zkraco-

vání času dodávek, jednoznačné namapování nákladů na 

obchodní procesy, maximální fl exibilita a schopnost reago-

vat na změnu, a to samozřejmě při zachování požadavků na 

bezpečnost. Snadno se vám tedy může stát, že vyslechnete 

nebo se budete sami účastnit následujícího hovoru.

Představte si, že jste ředitelem fi rmy MyCompany, a.s.1

Jste nově ve funkci a vytyčil jste si jako úkol zefektivnit 

činnost prodejních kanálů, spolupráci uvnitř jednotlivých 

týmů, úroveň řízení a optimalizovat náklady na IT a teleko-

munikace. Protože pracujete s citlivými obchodními daty, 

samozřejmě požadujete adekvátní úroveň bezpečnosti. Jste 

přesvědčen, že efektivní komunikace v širším smyslu je klí-

čem k úspěchu.

Ve vaší fi rmě pracují skupiny zaměstnanců, jejichž komu-

nikační potřeby jsou podobné a dají se poměrně dobře defi -

novat. Jsou to:

◆ Manažeři

◆ Obchodníci

◆ Úředníci

Potřeby těchto skupin se liší zejména typem služby,

nároky na kvalitu a požadovaný HW, standardy vybave-

nosti. Pojďme se podívat na typické požadavky jednotlivých 

skupin. 

Manažeři

•  mobilní komunikační služby – hlasové, datové,

multimediální,

•  přístup k podnikovým manažerským aplikacím 

odkudkoliv,

• přístup ke kancelářským aplikacím,

• vysoké zabezpečení,

•  snadná prioritizace a zpracování příchozích hovorů,

informace o volajícím,

1  Název společnosti MyCompany, a.s., je smyšlený. 

Jakákoliv podobnost s jakoukoliv existující fi rmou je náhodná.

•  vysoká úroveň podpory, rychlost a fl exibilita řešení ad-

hoc situací a incidentů,

• ...

Obchodníci

• přístup k informacím o klientovi odkudkoliv,

• ad-hoc řešení nedostupnosti,

•  pokročilé telefonní funkce, např. vytáčení jménem, 

přístup k prodejním aplikacím, vysoké požadavky na

bezpečnost,

•  přístup k informačním webům, intranetu, znalostním 

systémům,

• informace o dostupnosti kolegů,

• ad-hoc audiokonference,

• stálá dostupnost na zavolání s možností řízení priorit,

• automatizace notifi kací, osobní alarmy,

• ...

Úředníci

• audiokonference,

• směrování příchozích hovorů,

•  identifi kace příchozích hovorů a integrace 

s back-offi  ce,

• informace o dostupnosti kolegů,

• univerzální adresářové služby,

•  integrace komunikačních služeb s podnikovými

aplikacemi,

• webové konference, sdílení dokumentů,

• video- a webové konference,

• ...

Jako generální ředitel si nyní předvoláte svého CIO (ředi-

tele odboru ICT) a žádáte ho, aby připravil plán naplnění

výše uvedených potřeb na úrovni infrastruktury. CIO si

vzal týden na rozmyšlenou. Po týdnu se vrátil s následující

informací. Pro 100 zaměstnanců společnosti to bude trvat

asi devět měsíců, investiční náklady budou až několik desí-

tek milionů korun a zvýší se celkové provozní náklady za

IT a telekomunikační služby. Zdvořile jste ho upozornil,

že očekáváte řešení příští kvartál, rozhodně bez navýšení

provozních nákladů, které přímo nesouvisí s prodejem,

a s umírněnými investicemi. A že by vás také zajímala bez-

pečnost, zejména z hlediska dostupnosti klíčových aplikací,

autorizace změn v systémech, důvěrnosti a integrity infor-

mací v obchodních případech. Dozvěděl jste se, že CIO

by musel koupit BladeServery, licence TerminalServerů,

najmout lidi, kteří s tím mají zkušenosti, implementovat

PKI, zjistit, zda někdo dělá balíčky na fi xed-mobile pří-

stupovku, standardizovat handsety, předělat smlouvy na

WANku, nakoupit ADSL pro homeworking a opravdu neví,

co udělat s externími prodejci, a ještě si musí rozmyslet

Komunikace je základním předpokladem rozvoje obchodních aktivit. Globální tlaky na inovaci, efektivitu, schop-

nost reakce a porozumění klientským potřebám vyvolávají stále nové výzvy v oblasti telekomunikačních řešení. 

V posledních letech dochází k dramatickým změnám v technologiích a řešení. Tyto změny generují nové obchodní 

příležitosti a umožňují lépe plnit požadavky managementu společností na komunikační řešení. Klíčovou roli sehrává 

konvergence v širokém slova smyslu. V první dílu tohoto miniseriálu se zaměříme na trendy a očekávání, načrtneme 

principy budování konvergentních ICT řešení a budeme se věnovat i konkrétní případové studii.k
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celou řadu kritických věcí. Navíc se škálovatelností dolů na 

toto zapomeňte, protože když servery a licence koupí, tak 

už je asi nevrátí. Přes mnohaleté manažerské zkušenosti 

jste se neovládl a požádal jste ho, aby opustil vaši kancelář,

když už ne fi rmu. Nicméně později ve vás začal hlodat červ 

pochybnosti. Nebyl jsem příliš náročný? Lze taková řešení 

implementovat rychle a za rozumnou cenu? Proč v tom 

CIO viděl problém? 

Než se pokusíme odpovědět na tyto otázky, podívejme 

se, co se aktuálně děje ve světě ICT. 

! ICT řešení – Quo vadis?
Řada obchodních požadavků byla v minulosti jen velmi 

obtížně řešitelná. Jedním z důvodů byly nepochybně chybě-

jící technologie, např. fi xní a mobilní širokopásmové připo-

jení za rozumnou cenu. Nicméně podle mého názoru tím 

hlavním problémem byla neochota technologických útvarů

budovat skutečně konvergentní a fl exibilní architektury.

Zejména konvergence je fenomén, který vyžaduje bližší

analýzu.

Konvergence v širokém smyslu

Nedávno jsem v souvislosti se strategií slyšel v žertu říci

jednoho z nejvyšších představitelů France Telecomu násle-

dující věty: „Pevně věříme, že konvergence je odpověď. Jen

si nejsme jisti, jak zní otázka.“

Já bych si dovolil navrhnout znění možné otázky. 

„Jak dosáhnout maximální fl exibility ICT infrastruktu-

rálních architektur při optimalizaci nákladů a dosažení ade-

kvátní bezpečnosti?“

Tato otázka je možná položena příliš technickým jazy-

kem. Jinou otázku by mohl navozovat následující obrázek.

Otázka by mohla znít: „Jak zajistit kvalitní bezpečné 

týmové služby z různých koncových zařízení bez ohledu na

vzdálenost od kanceláře za rozumnou cenu?“

Jistě bychom naformulovali celou řadu dalších možných 

otázek. Intuitivně je jasné, co hledáme. 

1.  Hledáme telekomunikační a IT infrastrukturu umož-

ňující efektivní a bezpečnou spolupráci nad aplika-

cemi společnosti.

2.  Hledáme řešení, které je velmi fl exibilní a odolné v ob-

lasti technické, stejně jako procesní a zdrojové.

3.  Hledáme řešení, které nezávisí na místě a čase, ve kte-

rém se uživatel nachází.

4.  Hledáme řešení, které je nákladově a provozně opti-

malizované pro konkrétní profi l uživatele (obchodník 

pracující v terénu, manažer …).

Troufám si tvrdit, že v ICT světě se aktuálně dějí věci,

které nás přibližují ke splnění výše uvedených požadavků.

Nejčastěji skloňované slovo v souvislosti s hledáním tohoto

řešení je KONVERGENCE. Další nejčastěji skloňovaná

slova jsou MANAGED SERVICE a FLEXIBLE SOURCING.

Nejprve se pojďme se podívat, jak je to s konvergencí.

kancelář meeting lokalita podniku domov tranzit na cestách

rostoucí 

vzdálenost 

od kanceláře
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Příští svět je konvergentní

Kdysi měli poskytovalé pevných hlasových a datových 

služeb „de iure“ monopol. Pak ho měli „de facto“. Byly 

také doby, kdy si fixní operátoři mysleli, že je mobilní 

technologie, zejména v datových službách, nemohou 

nijak ohrozit. Pak přišlo rychlé vystřízlivění. Také byly 

doby, kdy mobilní operátoři tvrdili, že svět je mobilní 

a pevná připojení prostě zmizí. Pochopení tohoto omylu 

právě pobíhá po celém světě. Byly doby, kdy jediným 

pojítkem mezi IT světem a telekomunikačním světem 

bylo, že některá telekomunikační řešení, typicky nad-

stavby nad telekomunikační sítí, používala standardní 

IT HW a operační systém. Také někteří výrobci tvrdí, že 

různá koncová zařízení zkonvergují v jedno. Také někteří 

vizionáři říkají, že rezidentní řešení konvergují s firem-

ními. Možná jste teď trochu ztratili přehled, co  vlastně 

konvergencí míníme. A to je ten problém. Dimenzí kon-

vergence je mnoho. Například:

a)  konvergence hlasových a datových služeb (konver-

gence technologií),

b)  konvergence mobilních a fi xních služeb (konvergence

technologií),

c)  konvergence IT a telekomunikačních dodavatelů

(konvergence trhu),

d)  konvergence koncových zařízení (konvergence

technologií),

e)  konvergence korporátních a rezidenčních služeb (kon-

vergence požadavků uživatele).

A možná byste našli ještě další.

Na jednotlivé dimenze konvergence a principy budování kon-

vergentních ICT řešení se podíváme v příštím díle.

Ing. RNDr. Zdeněk Kaplan, Telefónica O2

LITERATURA

Příručka manažera – Strategie budování moderních telekomunikačních řešení 
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! Evropští ministři telekomunikací požadují regulaci poplatků za roaming 

Evropská komise využila prostředí veletrhu CeBIT 2007 a uspořádala hned první den jeho konání konferenci tele-

komunikačních ministrů členských států EU zaměřenou na poplatky za roaming při telefonování do zahraničí. Českou

republiku na tomto jednání zastupovala náměstkyně ministra informatiky pro vnější vztahy, Mgr. Lenka Ptáčková-

Melicharová, jednání se účastnil rovněž ředitel sekce elektronických komunikací a poštovních služeb, Ing. David

Stádník.

Překvapivě vysoké poplatky za mezinárodní roaming by se měly stát minulostí. Účastníci konference se usnesli na

potřebě regulace na evropské úrovni. Vidí ji jako nezbytnou a naléhavou, protože poplatky za služby roamingu pod-

statně převyšují vynaložené náklady a jsou tak zátěží pro občany EU.

Účastníci ministerské konference se dohodli, že zlepšení průhlednosti poplatků pro spotřebitele je důležitou součástí

řešení problému. Rovněž se shodli na tom, že pro větší transparentnost jak na úrovni velkoobchodu, tak na úrovni kon-

cového zákazníka je nezbytné, aby ceny byly regulovány. Jedině tak je možné dosáhnou snížení cen za roaming, které by 

neměly přesáhnout 50 centů za minutu volání (padl i návrh 42 centů).

Prostřednictvím konference na

nejvyšší úrovni Evropská komise

rovněž pobídla průmysl a svých

17 členských států, aby vytvořily 

proaktivní evropskou strategii

v oblasti mobilní TV. Dostupnost

služeb kdekoliv a kdykoliv, přitaž-

livé komerční nabídky, interopera-

bilita zařízení, dostupnost spektra

a jen nepatrná regulace v oblasti

licencí jsou, podle komisařky 

Viviane Reding, faktory, které

posilují poptávku po mobilním

příjmu TV v Evropě. „DVB-H

může být stejný případ jako GSM,

nejprve se bude rozvíjet na národ-

ních trzích a pak se stane globální

záležitostí. Doufejme, že nebude

potřebovat roaming,“ povzdechla

si Viviane Reding.
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TRENDY V REGULACI EU v letech 2007-2008
! Úvod

Zdroje příjmů v telekomunikacích se posunují od tradič-

ních pevných telefonních služeb ke službám mobilních sítí 

a službám širokopásmových sítí. V pevných sítích narostlo 

podstatně využívání hlasových služeb prostřednictvím

internetového protokolu (VoIP) a mnoho tradičních i alter-

nativních poskytovatelů nabízí služby „triple play“ (široko-

pásmový internet, VoIP a IPTV).

Omezené možnosti dalšího růstu mobilních služeb 

a pokles příjmů z tradičních pevných telefonních služeb 

povzbuzují snahy operátorů reorganizovat všechny služby 

(mobilní, IP, služby obsahu) do hlavního podnikání, pokud 

možno pod jednou uznávanou značkou. Dá se také očeká-

vat, že tato konvergence vyprovokuje další konsolidaci trhů

a vyvolá dohody o spolupráci mezi subjekty pocházejícími 

z různých sektorů elektronických komunikací.

S dozráváním trhu mobilních hlasových služeb požadují 

zákazníci inovaci mobilních služeb založených na obsahu

(content-based mobile services).

Pokud jde o mobilní trh, hromadná migrace od sítí 2G 

k sítím 3G ještě nezačala, ale někteří operátoři již zdokonalili

sítě založené na technologii HDSA (High Speed Downlink 

Packet Access), které se někdy říká 3.5G a která dovoluje

stahovat data pětkrát vyšší rychlostí než UMTS.

V některých členských státech bylo zahájeno poskytování 

služeb mobilní TV. Pro úspěch této služby sehrají význam-

nou roli standardy. Je tedy klíčovou otázkou, zda členské

státy a regulátoři vyberou a podpoří  pro tuto službu 

z mnoha možností jeden určitý standard.

Dalším významným trendem je rozvoj konvergentních 

služeb fi x-mobil, který umožní účastníkům užívat v domác-

nosti jednotný bezdrátový terminál pro připojení k hlasové

nebo datové komunikaci přes pevné širokopásmové spojení 

i veřejné 2G-3G sítě kdykoli, když dosáhnou bezdrátového 

přípojného bodu. Tento vývoj připravuje cestu pro nabídku 

„quadruple play“ (tzn. mobilní „triple play“).

V oblasti širokopásmového připojení se očekává, že 

v příštích letech to budou bezdrátové technologie (BWA)

jako např. WiMAX, které poskytnou konkurenční alter-

nativy k tradičním přístupovým řešením. Kombinovány 

s VoIP mohou tyto alternativní technologie vést k význam-

nější redukci vstupních bariér. Z regulačního pohledu zvýší 

vývoj těchto alternativních přístupových technologií úroveň 

hospodářské soutěže a následně zmenší potřebu regulace. 

Přístup prostřednictvím sítí kabelových televizí (CATV) je

díky regulačnímu rámci EU (na rozdíl od velkoobchodního

DSL) dlouhodobě neregulovaný. To je výsledek skutečnosti,

že rámec staví částečně na regulaci takových produktů, jako 

je LLU (trh 11) a BSA (trh 12), které byly skutečně vytvořeny 

regulátorem k odstranění úzkého hrdla provozu v pevných

sítích. Jinými slovy: tyto produkty jsou tedy spíše náprav-

nými opatřeními, tzv. „remedies“, a nikoli skutečnými trhy 

(„markets“). Absence takovýchto produktů na sítích CATV

vedlo některé regulátory k jejich zahrnutí do trhu 12.

ECTA ve svých scorecards z 11/12/2006 konstatuje, že 

nový regulační rámec ještě v řadě členských zemí nebyl 

zaveden, čímž trpí soutěž, dostupnost služeb a ceny pro 

koncové zákazníky. Dá se tedy předpokládat, že Evropská 

komise tento materiál opět použije při tvorbě svých tradič-

ních zpráv o stavu implementace. Tedy tradičně v nepro-

spěch „klubu inkumbentů“.

I tato situace zřejmě přispěla k tomu, že spolková vláda v Ně-

mecku zaštítila regulační prázdniny pro DTAG kvůli význam-

ným investicím vloženým do výstavby optické sítě před zása-

hem Evropská komise. I rozuzlení této šarády bude mít velký 

vliv na další vývoj části regulace EU vztahující se zejména

k doposud nejasně defi novaným „emerging markets“. 

! Revize regulačního rámce 
Na začátku roku 2007 navrhne Evropská komise své

dodatky k direktivám tvořícím současný regulační rámec

EU. Změny, které projedná a schválí EP a Rada Evropy, však 

nebudou platit dřív než v roce 2009 nebo až v roce 2010.

Hlavní oblasti změn zahrnují:

▶  MAP (market analysis procedure): Komise navrhuje

zjednodušit notifi kace tržních analýz tak, aby se snížily 

administrativní překážky a časové nároky. Komise zřejmě

přijme zjednodušený postup, který by umožnil předložit

méně podrobných notifi kací tam, kde se již v předchozí

revizi konstatovala konkurenceschopnost a kde jsou

navrhovány jen malé změny ve srovnání s předchozí

revizí. Nicméně, na nové členy EU by se to nevztahovalo:

ti budou muset notifi kovat dosavadním způsobem.

▶  Regulační povinnosti (remedies): I když byla struk-

turální separace při prezentaci návrhů EC zdůrazněna

jako možné dodatečné nápravné opatření(„remedy“),

zavedení takové regulační povinnosti bylo samotnou

Komisí v jejím vlastním vyhodnocení dopadů náprav-

ných opatření vyloučeno. Na trhu existuje shoda, že

zařazení takového dodatečného opatření nemá právní

základ a navíc by bylo škodlivé jak pro zdokonalování

sítí, tak pro inovace.

▶  Institucionální záležitosti: V řadě případů by 

Evropská komise byla raději, kdyby se rozhodovalo

na úrovni EU než na úrovni národní (=>evropský 

regulátor). Komise uvažuje o rozšíření svého práva

„veto“ k regulačním povinnostem navrženým národ-

ními regulátory (NRA) tak, aby zajistila harmonizaci

nápravných opatření. Podle společného prohlášení

komisařky Redingové a předsedy ERG(Roberto Viola)

z 27.února 2007 se zdá, že Evropská komise vzala dopo-

ručení ERG obsažená v tzv. Letter of advice jako dobrý 

start při vzájemné spolupráci při dokončování Revize

regulačního rámce. Jestli to byla jen proklamace nebo

vážně míněná reakce to ukáže až budoucnost. Další

návrhy Komise obsahují užití harmonizačních postupů

ke koordinaci navrhovaného fl exibilního řízení spek-

tra a autorizaci služeb se všeevropskou nebo vnitřní

dimenzí. Myšlenka Evropské agentury pro spektrum

ovšem nebude s velkou pravděpodobností členskými

státy, které se nebudou chtít vzdát svých kompetencí

ve prospěch nějaké evropské agentury, přijata.

▶  Rádiové spektrum: Komise navrhuje přijmout pruž-

nější politiku řízení spektra na úrovni EU. To by 

vyžadovalo harmonizovanou liberalizaci spektra

(technologická neutralita a neutralita služeb) v tolika
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spektrálních pásmech, v kolika jen možno, a obcho-

dování se spektrem ve vybraných pásmech. V žargonu 

EU jsou principy neutrality technologií a služeb shr-

nuty v konceptu WAPECS (Wireless Access Policy for

Communications Services). Až se návrh vytříbí, měly 

by principy liberalizace a obchodování se spektrem 

vejít v platnost v letech 2009–2010.

▶  Bezpečnost a integrita sítě: Na operátory sítí elektro-

nických komunikací budou uvaleny nové specifi cké

požadavky: budou zřejmě muset informovat regulá-

tory i uživatele o eventuálním nedodržení či porušení 

zásad bezpečnosti. NRA by byli oprávněni požadovat 

specifi cká bezpečnostní opatření, kterými zavedou 

doporučení nebo rozhodnutí EC.

▶  Sítě nové generace (NGN): Komise jednoduše tvrdí, 

že regulační rámec EU bere v úvahu konvergenci a je 

založen na regulaci trhů, nikoli na regulaci technologií. 

Nicméně existuje shoda alespoň v tom, že do rozvoje 

NGN v celé EU se musí nepochybně investovat.

! Další regulační trendy
▶  Neutralita sítě: V kontextu revize rámce se Komise 

zaměřila na to, aby tuto oblast nebylo potřeba dále 

regulovat. I když nakonec navrhuje, aby v prostředí 

NGN sítí založených na standardech na úrovni EU

měli NRAs právo nastavit úroveň minimální kvality 

při přenosu síťových služeb. Zákazníci by neměli být 

připraveni o možnost výběru a jakýkoli nezralý regu-

lační zásah zvýhodňující nebo znevýhodňující nějakou

specifi ckou síťovou architekturu by mohl mít velmi 

negativní důsledky pro rozvoj sítí a služeb. Svoboda 

uživatele mít výběr a platit za „premium services“, jest-

liže si je přejí, by měla být respektována. 

▶  Univerzální služba: V současnosti se základní USO 

vztahuje na přístupovou síť veřejně dostupné telefonní 

služby. Komise navrhuje zavést pro poskytovatele pří-

stupu a služeb oddělenou USO. Protože se sítě výrazně 

posunuly směrem k IP-sítím, hlasová služba se stala 

pouze jednou z aplikací na IP-síti. To vytvoří model 

podobný internetu, kde si každý, kdo má IP-připojení, 

může vybrat mezi mnoha konkurujícími poskytova-

teli hlasových služeb. Komise tvrdí, že tato změna by 

se neměla týkat rozsahu nebo poskytování USO, ale 

usnadnit budoucí revizi USO. Nadto Komise v revizi 

regulačního rámce 2003 uznává „potřebu pro zásadní 

refl exi role a konceptu USO ve 21. století“. Zamýšlí

publikovat Green Paper k USO, aby jím iniciovala širo-

kou diskusi na toto téma. Výsledek by měl vést k něja-

kým legislativním návrhům v roce 2008. 

▶  Záležitosti obsahu: Vzhledem k vývoji konvergence 

hraje obsah klíčovou roli při rozvoji nových služeb. 

Zajišťování obsahu ve fi xních i mobilních sítích vyvo-

lává řadu problémů:

 •  Návrh směrnice o audiovizuálním obsahu: navr-

hovaná revidovaná direktiva Television without 

Frontiers, která bude zřejmě přijata EP a Radou nej-

později v roce 2007, bude mít dopad na další rozvoj 

v online službách obsahu. Nová navrhovaná pravidla

EU by se vztahovala na všechny formy audiovizuál-

ního obsahu (včetně scheduled či on-demand), bez

ohledu na způsob doručení, včetně širokopásmové

infrastruktury a bezdrátových sítí. Klíčovou záleži-

tostí je určit rozsah služeb, kterých se to bude týkat.

•  Regulace obsahu poskytovaného online: EC zahá-

jila konzultace k vyhodnocení existující legislativy 

k „content on-line“ (copyright, privacy, ochrana men-

šin, ilegální a škodlivý obsah atd.). Komise přijme

k tomuto tématu komunikát, který by měl posoudit,

jestli by se měla přijmout na úrovni EU nějaká opat-

ření k posílení soutěže v oblasti evropského content

on-line a jeho distribuce.

•  Platby za mobily: Nabídka mobilní TV a jiného obsahu

v mobilní síti vede mobilní operátory k tomu, aby 

navrhli nějaké usnadnění plateb, ať již jde o předpla-

cené anebo dodatečné úhrady služeb. Tyto obchodní

aktivity a rozsah, ve kterém by možná měly být regu-

lovány, rozhodnou evropské instituce. K tomu smě-

řují dva návrhy legislativních dokumentů, které jsou

ve schvalovacím procesu (navrhovaná direktiva

k placení služeb na vnitřním trhu a návrh nařízení

k převodu hotovosti), a zásadní revize „Electronic

Money Directive“, která bude provedena v roce 2007.

Myšlenka návrhu spočívá v tom, že pouze některé

platby za služby by měly být regulovány v závislosti na

zapojení operátorů do rozvoje těchto služeb a dále pak 

zda je objednané zboží nebo služba poskytována tele-

fonicky a jestli existuje jiná alternativa pro placení.

! Závěr
Protože direktivy jsou již (většinou) transponovány do

národních legislativ a všechny trhy byly národními regu-

látory analyzovány, lze konstatovat, že implementace regu-

lačního rámce EU vstupuje do nové fáze. Avšak všechny 

relevantní procesy probíhaly v různých zemích EU různým

tempem a nebyly potřebným způsobem harmonizovány.

Zájmová odvětvová sdružení (ETNO, ETP, ECTA, atp.)

budou nadále monitorovat další transpozici rámce do

národního práva. Dá se předpokládat, že se zaměří pře-

devším na jeho interpretaci a aplikaci z hlediska potřeb té

zájmové skupiny, kterou zastupují. 

Vzhledem k tempu rozvoje odvětví není možné čekat na

revidovaný rámec až do roku 2010, proto není divu, že se

již rozjelo další kolo tržních analýz. Jeho cílem by mělo být

stažení regulace ex ante alespoň z maloobchodní úrovně

a z těch velkoobchodních trhů, kde již bylo v současnosti

dosaženo dostatečné konkurence.

Regulační opatření (remedies) by měla být časově ome-

zena, musí být stanovena v proporci k problému, který řeší

a současně musí být konzistentní s řešením podobných pro-

blémů ve všech zemích EU 25 (tzn. harmonizace a stejná

interpretace). Dá se předpokládat, že lobování pro opti-

mální řešení těchto problémů bude v období 2007–2008

v centru pozornosti všech zúčastněných.

PaedDr. Jindřich Trpišovský, Telefónica O2
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! Prosperující budoucnost IPTV (Internet Protocol Television)
Představte si, že se díváte na svůj oblíbený pořad v tele-

vizi, fi lm nebo reklamu s odkazy, které vám pomohou najít 

více informací. Podle programové nabídky si naplánujete 

záznamy zvolených pořadů, které si později prohlédnete. 

V případě, že něco právě živě sledujete a potřebujete sle-

dování z nějakého důvodu přerušit, můžete se k němu poz-

ději vrátit a pokračovat ve sledování, nebo okamžitě oživit 

a shlédnout jakoukoli událost, např. z posledních olympij-

ských her. Můžete se také bavit hraním internetových her

na své televizi. Zároveň můžete zavolat příteli a vidět jej 

na vlastní velkoplošné obrazovce. To vše umožňuje IPTV, 

která je již nyní pro vás připravena. Vaše vysněné představy 

o takové televizi se stávají skutečností. Pro podnikatele, 

kteří budou využívat IPTV, poskytne prostředky pro roz-

vinutí interaktivního obsahu a umožní pořádat interaktivní

schůzky jako nikdy před tím. Pro spotřebitele poskytne 

mnoho interaktivních zážitků, které před tím nepoznali.

Marketingoví specialisté předpovídají, že v roce 2007 

bude více než 200 mil. předplatitelů domácí televize s 25% 

globální penetrací trhu. Služby poskytované pomocí kabe-

lové televize ve formě VoD (video na vyžádání) vzrostou 

z 5 milionů v roce 2003 na téměř 14 mil. v roce 2007.

Penetrace širokopásmovými sítěmi v USA a Evropě vzroste

z 25 mil. v roce 2002 na 290 mil. v roce 2008.

! Jak pracuje systém IPTV fi rmy ZTE
Systém ZTE IPTV používá obousměrný digitální komu-

nikační signál, který je vysílán přes telefonní linku nebo

kabelovou síť jako vysokorychlostní spojení se set-top

boxem. Set-top box je soft warově programován (stejně jako

kabelový nebo DSS box) a může zpracovat divákovy poža-

davky přístupu k celé řadě mediálních zdrojů. Systém IPTV

fi rmy ZTE znamená kolekci nových služeb založených na

IP-technologii, která používá televizor jako mediální termi-

nál. Systém je zaměřen na poskytování interaktivní audio-

video služby.

IPTV je vyspělý, perspektivní, výborně fungující, ovla-

datelný a rozšiřitelný systém, který pomůže rozšířit rozsah

služeb operátorům pevných sítí. IPTV nabízí pokrokové

služby pro domácí zábavu moderního člověka a operáto-

rům pevných sítí poskytuje platformu pro bohatou a hod-

notnou širokopásmovou interaktivní službu. Řešení ZTE

IPTV je zobrazeno na obr. 1.

Podpora různorodých služeb
v prosperující budoucnosti IPTV

Obr. 1 Návrh ZTE IPTV systému
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! Systém IPTV fi rmy ZTE podporuje různorodé služby
Služby IPTV jsou rozděleny do tří kategorií – televizní 

vysílání, VoD nebo kombinace obou dvou. V dalším textu

jsou uvedeny nejčastější služby poskytované systémem 

ZTE IPTV.

Televizní vysílání: TV vysílání je základní IPTV služba,

která je efektivním způsobem jak upoutat diváky tele-

vize. Příjmy za službu mohou být generovány z měsíč-

ních poplatků abonenta, z příjmů za reklamy a za další 

služby, jako jsou programy s hodnotným obsahem.

VoD: Video na objednávku je další základní IPTV služba.

Diváci si na obrazovce zvolí pomocí programového prů-

vodce své oblíbené programy, přehrají si je a zaplatí jen

za to, co si zvolili. VoD tímto mění tradiční pasivní způ-

sob sledování TV na interaktivní.

 PVR: Privátní videozáznam umožní divákovi zazna-

menat obsah určitých programů, aby si je mohl později 

prohlédnout. Divák není závislý na časovém rozvrhu TV

programů.

PPV: Služba „plať za to, co shlédneš“ je hlavně určena 

pro VoD. Distributoři využívají tuto službu hlavně pro 

„žhavé“ a nové fi lmy, aby podpořili obchod. Nicméně je 

třeba dodržovat copyright.

SVoD:  SVoD je služba odvozená od VoD. Divák si může 

měsíčně vybrat (předplatit) „balíček“ programů. Je to 

perfektní kombinace mezi přímým vysíláním a vysílá-

ním na vyžádání, která je přitažlivá pro tradiční televizní

diváky a podstatně pomůže operátorům zvýšit hodnotu

výnosu (ARPU).

TSTV: Časově posunuté vysílání slučuje v sobě přímé

a VoD vysílání. Během sledování TSTV může divák 

kdykoliv program zastavit a později pokračovat v jeho

sledování. 

NVoD: NVoD je obdoba VoD, kdy je nějaký program

mnohokrát nakopírován do více kanálů po krátkých

úsecích (např. 10minutových). Divák dosáhne stejného

efektu jako u VoD, ale s přepínáním kanálů.

TV Shopping: Nakupování pomocí televize je nová

služba, která spojuje výhody TV průvodce pro nakupo-

vání a nakupování přes internet. Prezentace pomocí tele-

vize je mnohem živější a názornější, takže může efektiv-

něji pozvednout podnikatelskou činnost pro širší okruh

zákazníků.

Interaktivní hry: Pomocí televizoru lze hrát interaktivní

hry.

! Charakteristika systému IPTV fi rmy ZTE
Jak ukazuje následující obr. 2, ZTE IPTV sestává ze zdroje

videoprogramů, servisní sítě pro videa, řídicího systému,

legalizačního systému, autorizačního a účetního systému

(AAA), elektronického programového průvodce (EPG),

širokopásmové sítě a terminálu uživatele (diváka).

Obr. 2 Síť kompletního systému ZTE IPTV
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Integrita: Celistvost systému nejenom zajišťuje kvalitu 

a interoperabilitu toho, co vytváří, ale zjednodušuje 

údržbu systému a systémovou implementaci.

 Operabilita: Podporuje vznik interaktivních diváckých 

samoobslužných funkcí a snadné a uspokojivé nastavení.

Ovladatelnost systému: Systém podporuje automa-

tizovaný tok ovládání služeb, názorné ovládání pří-

strojů, obsahuje diagnostiku chyb vzdálených zařízení

a řadu statistických hlášení o vlastní činnosti a čin-

nosti sítě.

 Rozšiřitelnost systému: Řešení systému se spoléhá na

existující širokopásmovou platformu, na kterou je super-

ponovaná IPTV služba. Není tedy nutné měnit topologii

současných sítí. 

 On-line aktualizace soft waru: Aktualizační server on-

line aktualizuje soft ware STB komunikací mezi serverem 

a STB. Při detekci chyb, „aktualizační převíjecí mecha-

nismus“ zajistí kdykoliv správnou činnost STB.

Síťová fl exibilita: Jak řešení IPTV „videokonvergence“

přenosu, tak řešení „dodávek videí“ zajišťují, že se systém

IPTV hladce integruje do vyvíjejících se sítí a pomáhá

zlepšovat poměr výkon/cena IPTV.

Bezpečnost systému: Autorizace k přístupu, autorizo-

vaný servis, DSLAM, dohled na multicast a kontrolní

mechanismus autorských práv dohromady zajišťující

bezpečnost celého procesu služeb omezením přístupu

k funkčnímu ovládání, ústící v zajištění kompletní bez-

pečnosti obsahu. Tato technologie služeb je základnou

pro kvalitní a levné služby.

ZTE IPTV systém pomáhá operátorům pevných sítí vyví-

jet IPTV služby, napomáhá k vylepšování širokopásmových

sítí a ADSL služeb, což vede ke zvyšování výnosu (ARPU).

Obr. 3 Řetězec IPTV průmyslu

! Řetězec IPTV průmyslu
Na obr. 3 je znázorněn řetězec IPTV průmyslu, kde 

šipky naznačují směr dodávek zboží. Dodavatelé hardwaru 

pro sítě je poskytují operátorům sítí. Operátoři sítí s jejich 

pomocí budují sítě a poskytují je operátorů zajišťující IPTV 

služby. Poskytovatelé služeb IPTV je již přímo poskytují 

koncovému uživateli (divákovi). Mimo to operátoři posky-

tující služby požadují podpůrné operační systémy, které 

jsou zajištěny dodavateli hardwaru nebo systémů včetně

poskytovatelů programového obsahu. Pokud síťový operá-

tor také sám poskytuje IPTV služby, je to tedy také operátor, 

a musí spolupracovat se všemi ostatními stranami. Inverzní 

směr řetězce služeb je směr kapitálového řetězce.  

V současnosti IPTV již dělá výpady do mobilního a do 

tradičního televizního sektoru. 

V tomto procesu tyto a další technologie založené na 

bázi IP hluboce mění komunikační sektor, technologii, kte-

rou používají, služby, které poskytují a i celou ekonomickou 

strukturu.

ZKRATKY

AAA (Authorization and Accounting system)

ARPU (Average Revenue per User)

ASI-IP (Asynchronous Serial Interface- Internet Protocol)

CDN (Content Distribution Network]

DSS (Direct Station Select)

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)

EPG (Electronic Program Guide)

IP (Internet Protocol)

IPTV (TV over Internet Protocol)

OSS (Open Source Soft ware)

PPV (Pay per View)

PVR (Private Video Recorder)

NVoD (Near Video on Demand)

SMS (Service Management System)

STB (Set-Top Box)

SVoD (Subscription Video on Demand)

TSTV (Time-Shift ed Television)

VoD (Video on Demand)

Pozn.: ZTE – přední čínský výrobce telekomunikační technologie

konkurenční kabeloví operátoři

síťoví operátoři IPTV operátoři koncový uživatel IPTV

(divák)

dodavetelé

hardwaru

dodavatelé

progr. obsahu
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Co přinese druhá generace VDSL2
V uplynulém roce byl dokončen standard pro druhou generaci přípojek VDSL2, která na krátké vzdálenosti překonává hranici

přenosové rychlosti 100 Mbit/s na běžných telefonních vedeních v místních kabelech. Tato technologie využívá metalických vedení 

na maximum a je vhodná pro hybridní opticko-metalické přístupové sítě (FTTC, FTTB).

Přípojka VDSL (Very high-speed Digital Subscriber Line)

vychází ze stejné fi lozofi e jako ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line), a sice z koexistence s přípojkami POTS či 

ISDN-BRA na jediném vedení s oddělením pomocí rozbo-

čovačů (splitter). Vyšších přenosových rychlostí se dociluje

podstatným rozšířením kmitočtového pásma až k 12 MHz, 

ovšem za cenu nižšího dosahu (maximálně se uvažuje 

1,6 km). U VDSL se používá výhradně metoda frekvenčního

dělení FDD (Frequency Division Duplex) směrů přenosu. 

Zatímco přípojka VDSL první generace standardizovaná 

v doporučení ITU-T G.993.1 připouští dvě vzájemně nekom-

patibilní metody přenosu: MCM (Multi-Carrier Modulation,

tj. DMT) a SCM (Single-Carrier Modulation, tj. QAM), 

druhá generace VDSL2 podle doporučení ITU-T G.993.2

připouští již jen modulaci DMT (Discrete Multi-tone), kte-

rou využívají i přípojky ADSL.

Další významné změny oproti první generaci přebírá 

VDSL2 z druhé generace ADSL2. Jde zejména o mřížkové 

kódování (TC – Trellis Code) pro opravu jednotlivé chyby.

Oprava chyb pomocí kódu RS (Reed-Solomon) a prokládání 

je samozřejmá pro všechny uváděné typy přípojek. Podobně

jako u ADSL2 lze měnit přenosovou rychlost za provozu

(SRA Seamless Rate Adaptation) a řídit vysílací výkon pro 

redukci přeslechů do okolních párů (sleep mode).

! Frekvenční pásma a profi ly
K dříve používaným frekvenčním pásmům přidává

VDSL2 další a lze tak využít kmitočty až do 30 MHz. Používá

se označení DS3 pro pásmo k účastníkovi (downstream) 

a US3 pro pásmo od účastníka (upstream), v některých plá-

nech i pásma DS4 a US4. Základní profi ly přípojek se odví-

její od horního kmitočtu pásma (kolem 8 MHz, 12; 17 nebo

30 MHz) a celkového maximálního výkonu. Pro porovnání 

– ADSL přípojka používá pásmo do 1,1 MHz a přípojka 

ADSL2+ do 2,2 MHz.

Profi ly konkrétně defi nují přílohy (Annex) k doporu-

čení ITU-T G.993.2, přičemž přebírají základní kmitočtové

schéma označované již u VDSL první generace číslicí 997

(vhodnější pro symetrické aplikace – stejné přenosové rych-

losti v obou směrech) a 998 (vhodnější pro nesymetrické

aplikace):

• Annex A – pro Severní Ameriku – plán 998

• Annex B – pro Evropu – plán 997 i 998

• Annex C – pro Japonsko – plán 998

Pro Evropu a Severní Ameriku byly v první verzi doporu-

čením defi novány kmitočtové plány do 12 MHz, kdežto pro 

Japonsko až do 30 MHz. Počet použitých pásem ve směru

k účastníkovi (DS1 až DS3) a směrem od účastníka (US0 až

US3) se odvíjí na jedné straně od požadovaných přenosových 

rychlostí v obou směrech přenosu, na druhé straně od délky 

a útlumu vedení. Čím je vedení delší, tím vyšší vykazuje 

útlum a vyšší frekvenční pásma se stávají nepoužitelnými

z důvodů nízkého odstupu signálu od šumu.

Jemněji lze varianty přípojek dělit ještě podle použití

nespodnějšího pásma pro směr od účastníka k poskytova-

teli - US0 (obr. 1). Buď se toto pásmo nepoužije, nebo se

využije podobně jako u ADSL2 v souvislosti s případným

provozem analogové telefonní (POTS) či ISDN přípojky.

V symbolickém označení kmitočtového plánu fi guruje

v návaznosti na přílohy doporučení ITU-T G.992.3/5 jedna

z variant:

■ A – VDSL2 over POTS

■ B – VDSL2 over ISDN

■  M – VDSL2 over POTS Ext. – rozšířené pásmo

upstream do 276 kHz

■ NUS0 – bez pásma US0

Variant pásma US0 dle písmena M je několik podle

pořadového čísla nejvyššího využitého subkanálu modu-

lace DMT (označení EU-32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64). 

Obdobně se označují i varianty pro plně digitální režim

ADM (All Digital Mode), který se ovšem zavádí jen pro

Annex A (Severní Amerika) – ADLU-32 až 64. Zde se vyu-

žívá spektrum US0 prakticky již od 4 kHz.

! Frekvenční plány pro Evropu
Pro Evropu se zavádí celá řada kmitočtových plánů a jim

odpovídajících limitních masek výkonové spektrální hus-

toty PSD (Power Spectral Density). Plány označené M1 jsou

pro vyšší úroveň EMC s nižšími hodnotami masek PSD,

profi ly M2 mají vyšší hodnoty masek PSD pro dosažení

vyšší přenosové rychlosti.

Na půdě ETSI byly doplněny plány pro Evropu až do kmi-

točtu 30 MHz. Výběr základních variant uvádí obr. 2. Jsou

podporovány oba plány 997 i 998, horní kmitočty pásma

12, 17 a 30 MHz, dále je zaveden pro extrémně krátké

přípojky plán HPE17 a HPE30 začínající až od kmitočtu

7,05 MHz a pro síť Deutsche Telekom (DT) výrazně asy-

metrické plány 998ADE17 a 998ADE30, které pásmo nad

kmitočtem 12 MHz používají výhradně pro sestupný směr

(DS3 a DS4). Vzniklo 25 různých kmitočtových plánů jen

pro evropský region, což není dobrá zpráva pro výrobce,

kteří je budou nuceni podporovat v závislosti na požadav-

cích provozovatelů sítí v různých zemích. (Tab. 1, 2.)

Vedle uvedených profi lů jsou možné jejich modifi kace

podle uvážení provozovatele přípojek. Ti si mohou defi no-

vat masky PSD pomocí bodů uložených do databáze síťo-

vých prvků VDSL (MIB – Management Information Base)

na základě udaných zlomových frekvencí a hodnot PSD

(MIB PSD mask). To nabízí téměř neomezené možnosti pro

správu spektra v kabelech. 

! Dosažitelné přenosové rychlosti
Pro VDSL2 lze pro krátké přípojky očekávat přenosové

rychlosti až 100 Mbit/s (teoreticky až 200 Mbit/s) díky zvý-

šení horního mezního kmitočtu až na 30 MHz. Pro porov-
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Obr. 1 Dolní část kmitočtového spektra VDSL2

Obr. 2 Vybrané kmitočtové plány VDSL2 pro Evropu (Annex B)

nání – přípojky ADSL disponují rychlostí jen 8 Mbit/s 

sestupně a ADSL2+ do přibližně 24 Mbit/s. 

Zaměříme se na aplikace přípojek VDSL2 v hybridní 

přístupové síti, tedy na realizaci pouze posledních stovek 

metrů přístupové sítě od ukončení optického vlákna na

ulici (FTTC) nebo přímo v budově (FTTB). Nejprve uka-

zuje obr. 3 výsledky odhadu přenosových rychlostí v zá-

vislosti na délce přípojek VDSL2 s kmitočtovým plánem 

997E30 (do 30 MHz) vhodným pro symetrické přenosové

rychlosti pro dvě varianty procentuálního obsazení kabelu

(30% a 100% přípojek VDSL2) a dva typy kabelů (UTP

kategorie 5 a SYKFY s izolací PVC odpovídající parametry 

přibližně kategorii 3). Obdobně obr. 4 ukazuje výsledky pro

asymetrický plán 998.

Z grafů je patrný pokles přenosové rychlosti při větším

podílu přípojek v kabelu, protože se vzájemně ruší přeslechy.

Dále se ukazuje nevhodnost kabelů SYKFY s izolací PVC pro

širokopásmový přenos v důsledku většího měrného útlumu.

Vlastnosti místních kabelů s plastovou izolací se blíží v uva-

žovaném pásmu spíše vlastnostem UTP kategorie 5.

Tab. 1  

Typy masek PSD 

pro Evropu (Annex B) 

– kmitočtový plán 997

Tab. 2 

Typy masek PSD 

pro Evropu (Annex B) 

– kmitočtový plán 998

OZNAČENÍ PLÁN TYP fmaxff  [kHz]

B7-1 997-M1c-A-7 POTS 7050

B7-2 997-M1x-M-8

POTS Ext.

8832

B7-3 997-M1x-M 12000

B7-4 997-M2x-M-8 8832

B7-5 997-M2x-A POTS
12000

B7-6 997-M2x-M POTS Ext.

B7-7 HPE17-M1 od 7 MHz 17664

B7-8 HPE30-M1 od 7 MHz 30000

B7-9 997E17-M2x-NUS0 bez US0 17664

B7-10 997E30-M2x-NUS0 bez US0 30000

OZNAČENÍ PLÁN TYP fmaxff  [kHz]

B8-1 998-M1x-A POTS

12000

B8-2 998-M1x-B ISDN

B8-3 998-M1x-NUS0 bez US0

B8-4 998-M2x-A POTS

B8-5 998-M2x-M POTS Ext.

B8-6 998-M2x-B ISDN

B8-7 998-M2x-NUS0 bez US0

B8-8 998E17-M2x-NUS0 bez US0 17664

B8-9 998E17-M2x-NUS0-M bez US0 17664

B8-10 998ADE17-M2x-NUS0-M DT - bez US0 17664

B8-11 998ADE17-M2x-B DT - ISDN 17664

B8-12 998E30-M2x-NUS0 bez US0 30000

B8-13 998E30-M2x-NUS0-M bez US0 30000

B8-14 998ADE30-M2x-B DT - ISDN 30000

B8-15 998ADE30- M2x-NUS0-M DT - bez US0 30000
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! Perspektivy a budoucnost VDSL2 v ČR
S rozvojem nových variant přípojek xDSL se disku-

tují strategie pro jejich použití v síti pro dosažení vyšších 

přenosových rychlostí, např. pro přenos videopořadů pro

televizi s vysokým rozlišením (HDTV), kdy se požadují 

rychlosti řádově desítek Mbit/s. Momentální stav s výraz-

ným rozšířením přípojek ADSL hovoří spíše pro upgrade 

na variantu ADSL2+, které rozšiřují kmitočtové pásmo. 

Oproti tomu VDSL je výhodným řešením pro symetrické 

přenosy s požadavky i na nárůst přenosové rychlosti ve 

vzestupném směru, který u ADSL není možný, a uplatní se

zejména v koncepci Ethernet over DSL (EFM – Ethernet 

in the First Mile), i když jen pro omezenou délku přípojek 

přibližně do 1 km. Výhodou VDSL2 díky použité modulaci 

DMT se stejnou roztečí subkanálů (jen u varianty do plného 

kmitočtu 30 MHz se rozteč zdvojnásobuje) je kompatibilita

s ADSL2/2+ a potenciální možnost požít stejné čipové sady 

a modemy pro oba typy přípojek. To by umožnilo snadný 

upgrade na VDSL2 a splynutí ADSL2/VDSL2 do jedné spo-

lečné technologické platformy.

Volba příslušné varianty hybridní optické sítě záleží na 

vlastnostech použitého přenosového média a na požadované 

minimální přenosové rychlosti pro uživatele (profi l posky-

tovaných služeb). V nejbližších letech nebude problém při 

použití potlačování přeslechů s modulací VDMT (Vectored 

Discrete Multi-tone) dosáhnout rychlosti 100 Mbit/s v obou

směrech přenosu na vzdálenost 300 až 400 m i v kabelech

s větším obsazením přípojkami. 

Pro provozovatele-vlastníka kabelů v přístupové síti je 

strategické rozhodnutí, jaký typ kmitočtových plánů volit, tj. 

zda podporovat stejné přenosové rychlosti v obou směrech,

nebo vsadit na maximalizaci přenosu ve směru sestupném. 

Orientace na sektor domácností vede provozovatele spíše

ke druhé variantě.

I domácí Telefónica je postavena před tento problém. 

Poměrně nízká průměrná délka účastnické přípojky v ČR 

nasvědčuje tomu, že VDSL2 by bylo přínosem i v případě 

poskytování z místa ústředny (FTTEx). Pro širokou pene-

traci by bylo nutné jít k účastníkům blíže optickým vlák-

nem. Je otázkou, zda není na místě již rovnou postupně 

budovat plně optickou přístupovou síť (FTTH) tak, jak to 

můžeme sledovat na příkladu Japonska. Ovšem i v případě, 

že by se Telefónica rozhodla VDSL2 ve své síti nepoužívat,

měla by být stanovena základní pravidla správy spektra

a přípojky VDSL2 by měly mít možnost instalovat alter-

nativní provozovatelé na zpřístupněných vedeních v rámci

LLU (Local Loop Unbundling). Mimoto přípojky VDSL2

představují zajímavou alternativu pro řešení podnikových

sítí a sítí v areálech škol, nemocnic apod.

Výsledky simulací pro různé případy přístupové sítě (typ

vedení, míra rušení) a pro různé profi ly přípojek je možno

získat na webových stránkách http://matlab.feld.cvut.cz.

Jiří Vodrážka, České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky

Článek vznikl v rámci projektu č. 1ET300750402 za pod-

pory Grantové Agentury Akademie věd České republiky.
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Obr. 3 

Dosažitelné přenosové rychlosti VDSL2 plán 997 

pro FTTC, FTTB

Obr. 4 

Dosažitelné přenosové rychlosti VDSL2 plán 998 

pro FTTC, FTTB
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! Úvod
Standard pro bezdrátové sítě IEEE 802.11 vznikl v čer-

venci roku 1997 a ke své činnosti využívá bezlicenční 

pásmo od 2,4 GHz, případně 5 GHz. Maximální přenosová 

rychlost defi novaná původním standardem byla nedosta-

čující a stejně tak se ukázalo být nedostačující i zabezpečení 

přenosu. Proto k původnímu standardu vznikla celá řada 

doplňků, které jeho nedostatky upravují. Další doplňky při-

dávají zcela nové funkce a vlastnosti.

Ve standardu pro bezdrátové lokální sítě 802.11s [1] 

jsou specifi kovány nové vlastnosti, které řeší interopera-

bilitu v hustých uzlových sítích. Byly přidány nové funkce 

k tomu, aby se uzly bezdrátové sítě lépe rozpoznaly, ověřily 

a navázaly spojení a navíc našly nejefektivnější cestu v síti 

pro danou komunikační relaci. 

Specifi kace 802.11s umožní, aby přístupový bod byl

schopen navázat přímé bezdrátové spojení (peer-to-peer)

se sousedním přístupovým bodem AP (Access Point) a tím 

vytvořit infrastrukturu uzlové sítě, aniž by se musel každý 

bod AP připojovat do pevné sítě. Navíc jakékoliv zařízení 

kategorizované jako klient bude schopno navázat přímé 

spojení (peer-to-peer) s dalšími klienty i přístupovými 

body.

! Vlastnosti MAC vrstvy 802.11s
Jak bylo navrženo v [1], uspořádání vrstvy přístupu 

k médiu bylo rozšířeno o několik nových vlastností. Datové 

rámce, které jsou vysílány z jednoho uzlu k dalšímu v síti 

802.11s, používají základní formát 802.11-1999. Ten byl 

rozšířen o 802.11s záhlaví pro podporu kvality služby (QoS) 

a nové řídicí návěstí, které obsahuje informace potřebné pro 

předávání datové relace mezi uzly.

Řídicí pole „Mesh Forwarding Control fi eld“ sestává 

ze dvou základních oblastí: „Mesh end-to-end“ sekvence 

a „Time To Live“. První sekvence je dlouhá 16 bitů a používá

se k přenosu služebních hlášení v uzlové síti WLAN a k ří-

zení vysílaného toku. Sekvence „Time To Live“ je dlouhá 

8 bitů a je určena k eliminaci možných nekonečných smy-

ček v síti.

Řídicí rámec může obsahovat element „WLAN Mesh 

Capability“, který se používá k ohlašování podpory slu-

žeb uzlové sítě s souladu s 802.11s. Další nová vlastnost je 

zavedení identifi kátoru PI (Protocol Identifi er) obsaženého 

v oblasti aktivního protokolu a „Supported Protocol List“.

Identifi kuje protokol volby cesty pro typ přenosu unicast,

multicast a broadcast a také specifi kuje protokol, který je

použit ke generování informací o spojích v síti. Uzlový bod

(MP – Mash Point) s hodnotou protokolu NULL nemá zvo-

lenou druhou vrstvu a forwarding. 

Díky hlášení „Local Link State Announcement message“

dva uzly MP mohou indikovat stav propojení mezi sebou.

Toto hlášení ujišťuje, že kvalita spojení mezi uzly je zajiš-

těna v obou směrech přenosu.

Další nový prvek používaný k ohlášení současné iden-

tifi kace kanálu k sousednímu MP se nazývá „OFDM para-

metr“. Je vložen do signálů vysílaných uzly sítě a v odezvách

sondážních hlášení. Informace obsažené v tomto hlášení

umožňují identifi kovat číslo kanálu pro uzly a parametry 

fyzické vrstvy OFDM (modulace s mnoha nosnými). Každý 

uzel MP může tedy indikovat sousednímu uzlu ve vzestup-

ném směru (upstream) míru toku cílových dat, které má

udržovat, provozní zatížení mezi nimi i sousedním uzlem

v sestupném směru (downstream) a také úroveň zahlcení

v celém sousedství.

! Mobilní WiMAX
Standard IEEE 802.16 řeší širokopásmový bezdrá-

tový přístup v metropolitním měřítku (WMAN, Wireless

Metropolitan Network) a synonymem se mu stalo označení

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access

Forum). Původně byla plánována specifi cká řada standardu

IEEE 802.20 pro mobilní širokopásmový bezdrátový pří-

stup (MBWA, Mobile Broadband Wireless Access), avšak 

prvky mobility zavádí již nová verze 802.16e.

Rozšířením 802.16 na 802.16e bude možné poskytnout

mobilitu přístupových bodů a kapacitu desítek Mbit/s na

kanál v každé základnové stanici. Standard 802.16e umožní

přenos VoIP i videa hlavně díky malým zpožděním a velké

propustnosti. Tato vlastnost poskytne transparentnost

v kvalitě služeb mezi pevnými a mobilními sítěmi i sítěmi

WiMAX.

! Porovnání MAC vrstev v 802.11s a 802.16e
Standardy 802.11s a 802.16e mají některé podobné vlast-

nosti. Například oba umožňují mobilitu přístupových uzlů

a zajišťují QoS. Nicméně struktura MAC rámce je rozdílná

v přístupu, což vedlo ke změně standardu. Standard vrstvy 

MAC 802.16e byl změněn na základě vrstvy MAC 802.16-

2004 ve smyslu ovládání bezdrátového uzlového prostředí.

Sdílení přístupu k médiu u nových standardů
bezdrátových sítí 

ýý
WiFi a WiMAX

Článek porovnává funkce vrstev přístupu k médiu – MAC (Media Access Control) dvou nových doplňků standardu pro bezdrá-

tové lokální sítě IEEE 802.11s (rozšíření tzv. sítí WiFi) se standardem pro bezdrátové přístupové sítě IEEE 802.16e (mobilní sítě 

WiMAX). V první části je podána charakteristika nového standardu pro bezdrátové uzlové (mesh) sítě. Popisuje hlavní změny ve

vrstvě MAC k zajištění funkčnosti těchto sítí a garanci kvality služby (QoS). Dále porovnává významné funkce (metody přístupů

ke kanálům, bezpečnost a QoS) standardů 802.11s a 802.16e pro mobilní verzi WiMAX. 
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Sestává ze tří hlavních částí: Service Specifi c Convergence 

Sublayer (SSCS), Common Part Sublayer (CPS) a Security 

Sublayer (SS). 

První z nich je zodpovědná za transformaci nebo mapo-

vání dat externí sítě, která jsou přijímána pomocí Service 

Access Point (SAP). MAC CPS zajišťuje funkčnost k pří-

stupu do systému, přidělování pásma, uskutečňování a udr-

žování spojení. Třetí část, SS, provádí ověřování, výměnu 

klíčů a kódování [2]. 

Standard 802.16e sice podporuje vyšší vrstvy transport-

ních protokolů, jako jsou ATM, Ethernet nebo IP stejně 

jako 802.11s, ale je navržen tak, aby se snadněji přizpůso-

boval budoucím protokolům, které ještě nebyly vyvinuty.

Činnost přístupových bodů (AP) a základnových stanic 

(BSS) je omezena na licenční pásma vhodná pro mobilní 

provoz pod frekvencí 6 GHz (nejčastěji jsou používány frek-

vence 2,3 GHz a 2,5 GHz). Dodatek „e“ předkládá dostupná

pásma od 1,5 do 20 MHz [3]. 

Vrstva MAC 802.16e poskytuje garantovanou ode-

zvu s kontinuálním přenosem (využívá fyzickou vrstvu

SOFDMA) v kontrastu k 802.11s, kde se aktivuje přenos jen 

v případě potřeby (EDCA). 

Další rozdíl mezi 802.11s a 802.16e je v počtu kanálů, 

které oba standardy používají pro přenos. Mobilní verze

802.16 používá jeden kanál pro zřízení přístupu a k při-

dělování pásma. Přenos dat pro vzestupný směr je sdílen 

metodou TDMA a pro sestupný směr jsou data multiple-

xována metodou TDM. Na druhé straně 802.11s používá

mutlikanálový přenos v uzlových bodech, které mají tu 

schopnost, že se přepnou do jiných kanálů pomocí mecha-

nismu EDCA. 

Uživatelská stanice v mobilním systému WiMAX musí

uskutečnit nejméně dvě spojení, než se dostane do sítě. 

První spojení se uskuteční pomocí časově kritického hlá-

šení MAC a RLC, druhé spojení je použito pro přenos hlá-

šení tolerantních na zpoždění (DHCP, TFTP, SNMP), která 

jsou nesena v IP-datagramech. Uzlová síť WLAN používá 

jen jedno spojení pro návěští a přenos dat. 

MAC subvrstvy v obou standardech obsahují algoritmus,

který zajišťuje QoS pro vysílaná data. Například mobilní 

WiMAX používá Hybrid ARQ (Automatic Repeat Request) 

mechanismus pro opakování rámců, které byly negativně 

potvrzeny a které sestávají z korekčního kódu FEC (Forward

Error Correction) a metody ARQ. ARQ představuje kom-

binaci technik, která zvýší spolehlivost komunikace. Vedle

vlastního mechanismu opakování přenosu sestává z těchto 

tří metod: „Stop and Wait“, „Feedback“ a „Selective Repeat“. 

Metody „Feedback“ a „Selective Repeat“ jsou založeny na 

technice pohyblivého okénka. Metoda ARQ používá zprávu 

potvrzování ACK pro bezchybný příjem dat. Naopak 

802.11s používá jednoduché potvrzování rámců pro každý 

vyslaný paket. 

Oba standardy používají techniku fragmentace a defrag-

mentace ke zlepšení spolehlivosti – ke zvýšení pravděpo-

dobnosti úspěšného předávání krátkých datových jednotek. 

Stanice 802.11 aplikuje fragmentaci jen na rámce, které 

mají unicast adresu příjemce, ale nefragmentují rámce

broadcast a multicast. Každý fragment 802.11s sestává ze

záhlaví vrstvy MAC, kontrolní sekvence FCS (Frame Check 

Sequence) a z fragmentového čísla, které indikuje přidě-

lenou pozici rámce. Každý blok MAC SDU (Service Data

Unit) je rozdělen na menší části a vysílán. Protokol MAC

v 802.16e má navíc schopnost zabalit několik MAC PDU do

jednoho svazku (burst). Také násobné bloky SDU mohou

být sloučeny v jeden rámec MAC PDU ke snížení režie

fyzické vrstvy.  

! Závěr
Dodatek standardu IEEE 802.11s obecně použijí zaří-

zení, která již byla vyrobena a používají dřívější verze

802.11. Klíčovým momentem je, vyvinout nový soft ware

(fi rmware), který umožní podporu funkcí 802.11s na stáva-

jící technologii. Naproti tomu, standard 802.16e potřebuje

nově vyvinutý hardware, aby se dal použít. 

Díky celé řadě řešení nabízených standardem IEEE

802.16e je zajištěna dobrá adaptace přenosu dat k nově

vznikajícím multimediálním aplikacím a také možnost jak 

redukovat využívané pásmo. Díky fyzické vrstvě SOFDM

uživatelská data, která čekají na přenos, neovlivňují ostatní

uživatele. Šířka pásma se ušetří, protože kolize, která by 

mohla vyvolat hlášení pro opakování přenosu, nevznikne.

Právě opakování přenosu dat při kolizích obvykle v systému

WiFi rapidně redukují využitelnou rychlost a snižují stupeň

QoS. 

Při počátečním zavádění 802.16e neumožní mobil-

ním uživatelům tak rychlý pohyb, jak by chtěli, jako třeba

v rychlovlaku nebo na dálnici. To platí i pro 802.11s.

Bartosz Gosiewski, České vysoké učení technické v Praze,

Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky
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