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Volejte 800 02 02 02 
nebo nav‰tivte na‰e prodejny

Nabídka platí pfii aktivaci vybran˘ch tarifÛ od 1. 7. do 30. 9. 2007 pfii úvazku na 6 nebo 24 mûsícÛ. Cena za vybran˘ bonus je aÏ na 1 rok zahrnuta v mûsíãním pau‰álu.
Volání zdarma platí po vyãerpání voln˘ch minut v rámci tarifu. Více informací na www.cz.o2.com. 

www.cz.o2.com

Volejte, esemeskujte, vyzkou‰ejte si mobilní internet nebo si uÏívejte
multimediální O2 TV. AÈ uÏ jste na‰ím zákazníkem, pfiecházíte k nám se sv˘m ãíslem

od jiného operátora anebo z pfiedplacen˘ch karet, ve svûtû O2 si mÛÏete
k mobilnímu tarifu vybrat jeden z bonusÛ na‰í nabídky aÏ na jeden rok zdarma. 

Vyberte si k mobilnímu tarifu
svÛj bonus 



1
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

ú
v

o
d

n
í s

lo
v

o

Konvergence nebo divergence
Příležitosti a rizika srůstání (konvergence) telefonních a datových služeb a mediální nabídky 

přinášejí do světa telekomunikací nové výrazy, pojmy, hesla a zkratky. Triple Play/Quadruple Play, 

elektronický průvodce programem (EPG), digitální videorekordér s pevným diskem (DVR), TV 

a video na přání (VoD), mobilní televize (Handy TV), podcasting a videocasting, on-line hry, 

obsah generovaný uživatelem jsou jen příkladem těchto hesel reprezentujících nabídku nových 

služeb, které postupně získávají pozornost stále širších cílových skupin. Tradiční tržní struktury se 

mění a nové, částečně „ničivé“, nastupují. Již etablovaní účastnící trhu se dostávají pod rostoucí tlak. 

Chování spotřebitele a ochota přijímat nabídku nových služeb jsou při vytváření jejich koncepce 

a uvádění na trh jen těžko vypočitatelné veličiny.

Služby přístupu k mediálnímu obsahu si vyžádají velkou šířku pásma a zpětný kanál. Proto 

poroste význam přístupových technologií, jako je Triple Play či Quadruple Play. Chování spotřebi-

tele se přitom postupně rozdělí (bude divergovat) do různých uživatelských skupin (kategorií):

–  klasické (audiovizuální) chování je charakterizováno pasivní a reaktivní konzumací (kategorie 

„opřen v křesle“);

–  využívání internetu se od první kategorie primárně odlišuje svým tendenčně interaktivním 

způsobem práce (kategorie „předkloněn na židli“);

–  v budoucnosti se spotřebitel dostane do pozice „ProsuMenta“ (proaktivního konzumenta), jenž bude součástí mediálního dění

a bude se do jisté míry podílet na vytváření obsahu nebo bude tento obsah, který budou jiní využívat, dokonce sám produkovat

(kategorie „jsem středem dění“).

Spotřebitel je otevřen novým možnostem, a proto budou na významu nabývat poslední dvě kategorie uživatelů. Široce dostupné,

nenákladné a uživatelsky přívětivé nástroje pro výrobu audio- a videoobsahu umožní spotřebiteli uspokojovat vlastní tvůrčí ambice

a komunikovat je se širším publikem.

Požadavek větší časové suverenity a možnosti si sám defi novat obsah povede ke změnám nejen v oblasti televize, ale i interaktivních

médií. Chování uživatele bude více situační a impulzivnější. A neomezí se jen na mladší uživatelské skupiny. Velký zájem z řad cílových

skupin věkově starších uživatelů je již dnes o témata skrývající se pod zkratkami EPG, DVR nebo VoD. Důležitým faktorem úspěchu

v rostoucí konkurenci bude hlubší znalost zákazníka a schopnost pružně oslovit malé segmenty trhu. 

Narůstající fragmentace obsahu, kanálů a služeb zkomplikuje ve svém důsledku uživatelům život. Zvýší se poptávka po nástrojích

usnadňujících orientaci v nabídce. V budoucnosti se tak setkáme i v oblasti televize se samoučicími se aplikacemi, které budou schopny 

analyzovat chování uživatele a nabídnout mu doporučení pro jeho rozhodování. Vzplane zápas mezi subjekty nabízejícími služby,

obsah a koncová zařízení o to zachovat si kontrolu nad přístupem. Výrobci koncových zařízení budou přitom konfrontováni s konfl ik-

tem zájmů mezi uživatelem a poskytovatelem obsahu. Příkladem může být set-top box, který znemožňuje přepínání kanálů v průběhu

běžícího reklamního bloku. Uživatel je tak nucen sledovat reklamu proti své vůli a jediný účinný prostředek, který proti ní dosud měl

– dálkové ovládání, mu nepomůže. Prostor pro souboj o reklamní nástroje tak už není omezen jen na tržní subjekty mezi sebou, ale

poprvé postihuje i samotného spotřebitele.

Časové možnosti uživatele jsou omezeny. Tím, že paralelně a současně konzumuje jednotlivá média, je jeho pozornost v každém

okamžiku limitována. Významně k tomu přispívají on-line hry, které ve velké míře váží individuální pozornost a spotřebovávají velké

množství času. Podobně je rozhlas vytlačován televizí a ta zase interaktivními médii. V tomto směru je pozitivním přínosem fenomén

Handy TV (příjmu televize na mobilních terminálech), protože pozitivně ovlivňuje oba faktory – pozornost i čas.

Soutěžení o pozornost je dominujícím paradigmatem při plánování nabídky fi nancované příjmy z reklamy. V oblasti televizního

vysílání je možné získat pozornost diváků jen tehdy, když poskytovatel bere v úvahu oba určující faktory – časovou suverenitu spotře-

bitele a možnost, aby si sám určil, co bude konzumovat.

Klasické formy fi nancování médií založené na reklamě ztrácejí dlouhodobě na atraktivitě. Na jedné straně relevantní cílové skupiny 

přecházejí k alternativním médiím, na druhé straně je stále více spotřebitelů ochotno zaplatit za to, aby se reklamě vyhnuli. Nové formy 

reklamy jako Split-Screen, Product-Placement a další Special Ads, které reklamní společnosti včleňují do obsahu, změnu obchodních

modelů postavených na reklamě sice zpomalují, ale nezastaví.

Nové možnosti pro uplatnění reklamy se naopak otevírají v aplikacích, jako jsou EPG, Video on Demand, on-line hry. Reklama

bude akceptována tam, kde umožní redukovat relevantní náklady a přitom nenaruší interaktivní charakter poskytovaného obsahu.

Spotřebitel je připraven za poskytovaný obsah a služby zaplatit. Bude však velmi citlivý na cenu, což povede ke vzniku různých modelů

placení a refi nancování. Rozhodující přitom je osobní vnímání přidané hodnoty spotřebitelem.

Pro svět médií zítřka bude charakteristická velká dynamika změn a velký inovační potenciál. Od poskytovatelů obsahu a služeb, ať 

již zavedených, lokálních nebo globálních, to bude vyžadovat schopnost inovace a transformace. Postupně je třeba měnit očekávání

zákazníků, vztahy v oblasti hospodářské soutěže, existující obchodní struktury a fi nanční toky.

Konvergence elektronických médií a telekomunikačních technologií, především distribučních platforem, služeb a koncových zaří-

zení, tak povede ve svém důsledku k divergenci (mnohotvárnosti) – k růstu nabídky, způsobu a složitosti jejího využití, počtu cílových

skupin a v neposlední řadě i obchodních modelů. A právě ona mnohotvárnost divergentní budoucnosti je výzvou i perspektivou pro

(nové) Telekomunikace – být středem dění.

RNDr. Petr Beneš

šéfredaktor časopisů Telekomunikace a Sdělovací technika



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



3
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Obsah čísla 5/2007

 Úvodní slovo 1

 Zprávy, novinky 4

 Telsey – zázrak italského průmyslu  6

 K. Šmondrk

 Bezdrátové systémy v přístupové a lokální síti 8

Z. Kocur, J. Vodrážka

 Světové fórum internetové televize IPTV v Praze 12

D. Líška

 Služba O2 TV od Telefóniky O2 je víc než televize 16

M. Kratochvíl

 Rozšířené možnosti přípojky SHDSL  19

P. Jareš

 ASP – nový přístup ke zlepšování služeb 22

PR

 Telekomunikace tématem nejen na veletrhu INVEX, ale stále více i na veletrhu DIGITEX 24

PR

 foto na obálce: Andrew Magill

o
b

sa
h

Vydává CNG s.r.o.

Ročník XLIV

Číslo 5/2007

Cena 39 Kč, 70 Sk

Roční předplatné 390 Kč, 700 Sk

Řídí redakční rada

Předseda: Ing. Jan Vašátko

Místopředseda: Ing. Svatoslav Novák 

Členové:

Ing. Tomáš Prokopík,

Doc. Ing. Boris Šimák, CSc., 

Ing. Martin Roztočil

Ing. Miroslav Krahulec

Šéfredaktor

RNDr. Petr Beneš

Adresa vydavatele

K Červenému dvoru 25a/3269,

130 00  Praha 3

Produkce

Otakar Novák – DTP L.A. \Liberal Agency

Táborská 125,

615 00  Brno

Předplatné v ČR

Časopis lze objednat v redakci

e-mailem: convergence@convergence.cz

telefonicky: 274 819 625 (linka 23)

faxem: 274 816 490

poštou na adrese redakce (viz níže)

Distribuce v ČR

Česká pošta, s.p. – Postservis

SUWECO CZ, s.r.o.

Ústřední distribuce tisku, a. s.

Předplatné v SR

Slovenská pošta – Účelové stredisko

predplatiteľských služieb tlače

Nám. Slobody 27,

810 05  Bratislava

tel.: +421 2 544 19 912

Objednávky přijímá každá pošta a poštovní 

doručovatel.

Distribuce v SR

Magnet-Press Slovakia, s.r.o.

Šustekova 10, 

851 04  Bratislava-Petržalka

P.O.Box 169, 830 00  Bratislava

tel.: časopisy +421 2 672 019 21–22

předplatné +421 2 672 019 31–33

fax: +421 2 672 019 10, 20, 30

e-mail: casopisy@press.sk

predplatne@press.sk

Volný prodej časopisů

ACADEMIA – knihkupectví

Václavské nám. 34, Praha 1

Prodejna technické literatury ČVUT

Bílá 90, 

166 36  Praha 6

© CNG s.r.o. 

MK ČR E 4874

ISSN 0040-2591

Index (MIČ) 0565

Příjem inzerátů

Redakce časopisu Telekomunikace

Uhříněveská 40,

100 00  Praha 10

tel.: 274 819 625

fax: 274 816 490

Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, které 

jsou v souladu s tematickým zaměřením

časopisu. Za jejich obsah odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 25. 7. 2007

Časopis je recenzovaný. 

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. 

Přetisk zveřejněných článků povolen jen 

se souhlasem redakce.

Odborný česko-slovenský měsíčník pro pracovníky, uživatele a zájemce o telekomunikace a radiokomunikace



4
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

zp
rá

v
y

 •
 n

o
v

in
k

y Testy zařízení WiMAX
Na pražském ČVUT se testovalo zařízení WiMAX produk-

tové řady BreezeMAX 3500 izraelské společnosti Alvarion.

Některé z testů byly zaměřeny na chování v reálném provozu,

jiné na laboratorní zjištění maximálního dosahu.

ČVUT ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou (VŠE)

testovalo čtyři základní parametry zařízení BreezeMAX 3500

– přenosovou rychlost, odezvu, maximální dosah a stabilitu

provozu. Přestože zařízení BreezeMAX 3500 pracuje s šířkou

pásma pouhých 3,5 MHz (v porovnání s WiFi, kde je k dispo-

zici 20 MHz), nabízí v optimálních podmínkách přenosovou

rychlost okolo 8 Mb/s. Při zkouškách se podařilo vytvořit

stabilní 10 km spoj s přenosovou rychlostí 8 Mb/s. Při 20km

vzdálenosti naměřená přenosová rychlost klesla na 6,5 Mb/s

u downlinku a 5,5 Mb/s u uplinku. Odezva spoje se pohybo-

vala kolem 15 ms. 

„Kvalita přenosu stejně jako další parametry tedy odpoví-

dají hodnotám deklarovaným výrobcem. Výsledky testů jistě

potěší nejen stávající provozovatele WiMAXu, kterých je v ČR 

již několik desítek, ale i fi rmy, které o nasazení této moderní

technologie uvažují,“ řekl Ivo Kraváček, ředitel společnosti

INTELEK, která zařízení Alvarion na český trh dodává.

Cílem laboratorního měření na půdě ČVUT bylo zjistit

maximální možnou vzdálenost, na kterou lze pomocí zaří-

zení BreezeMAX 3500 komunikovat. Bez antén a pomocí

útlumového členu, který simuloval délku trasy, byly zís-

kány údaje o přenosové rychlosti v závislosti na parame-

trech fyzické vrstvy. Tato závislost byla použita k výpočtu

maximální dosažitelné vzdálenosti s použitím standardních

antén dodávaných výrobcem (u klientské jednotky interní

18dBi anténa). Z testu vyplynulo, že zařízení dokáže komu-

nikovat až na vzdálenost 53 km s průměrnou přenosovou

rychlostí 128 kb/s.

Veřejné zakázky lákají na internetové tržiště
Veřejné zakázky v Česku i zahraničí se staly pro zákaz-

níky hlavním lákadlem vstupu na internetové tržiště. Podle

analýzy tuzemského B2B tržiště ABC Českého Hospodářství

si sekci veřejných zakázek prohlíží pravidelně třetina uži-

vatelů tržiště. Odkaz navíc každý měsíc přivede na webové

stránky ABC Českého Hospodářství 200 nových uživatelů.

Největší zájem je o zakázky ze zemí Evropské unie.

Zvýšený zájem se vysvětluje otevřeným přístupem ke

kontaktům a velkým množstvím uveřejněných zakázek.

Dostat kontakt na veřejnou zakázku není navíc obtížné.

Jsou přístupné všem a bezplatně, stačí na webových strán-

kách kliknout na záložku Veřejné zakázky a vybrat si obor,

který zákazníka zajímá. Platící zákazníci mají navíc mož-

nost si novinky nechat zasílat elektronickou poštou.

Na portálu ABC Českého Hospodářství je aktuálně umís-

těno 32,5 tisíce veřejných zakázek ze zahraničí a 512 z České

republiky. Nejvíce veřejných zakázek je z oboru stavebnictví

(7929), lidské zdroje, reality, fi nance, služby a obchod (5812)

a doprava, automobily, přeprava a skladování (3656).

Realizovat nákupy přes B2B tržiště je pro poptávající

velmi jednoduché. Stačí vložit poptávku a správně ji umístit

do oboru, kterého se týká. Denně se rozesílá 21 tisíc e-mailů

více než 28 tisícům aktivních uživatelů. Poptávky je možné

zadávat zdarma – stejně tak prohlížet nabídky ostatních kli-

entů. Placené služby tržiště se vztahují na možnost zadávat

do systému vlastní nabídku a dostávat relevantní poptávku

z klientova oboru v předstihu.

Bonus k mobilnímu tarifu O2
Telefónica O2 Czech Republic připravila speciální nabídku

v podobě bonusových balíčků. Pro všechny nové tarifní

zákazníky, kteří si v období od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007 akti-

vují vybraný tarif O2 a uzavřou smlouvu na 6 nebo 24 měsíců

(12 měsíců v případě studentského tarifu Pohoda Simple),

jsou připraveny čtyři bonusové balíčky podle jejich vlastního

výběru. Ty mohou využívat v závislosti na zvoleném tarifu

a délce úvazku až 1 rok zdarma nebo s výraznou slevou.

Vybírat mohou hned ze čtyř oblastí:

•  Neomezené volání – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na

všechna mobilní čísla O2 a pevné linky v rámci ČR.

•  Balíček SMS zpráv – 400 SMS měsíčně zdarma do všech

sítí.

•  Balíček mobilního připojení – služba O2 Internet Mobil

384 zcela zdarma; služba O2 Internet Mobil 512 nebo

O2 Internet Mobil 1024 se slevou 400 Kč měsíčně.

•  Balíček O2 TV – multimediální televize O2 TV Zábava

nebo O2 TV Kino zdarma, resp. se slevou vztahující

se na vyúčtování mobilních služeb až do výše ceny 

vybrané programové nabídky v závislosti na výši vyúč-

tování za mobilní volání.

Nabídka platí jak pro nové zákazníky mobilních služeb

O2, tak i pro zákazníky přecházející z předplacených slu-

žeb O2 nebo uživatele, kteří přecházejí se svým číslem od

konkurence. Podnikatelé a drobní živnostníci mohou navíc

využívat zvolený bonusový balíček o tři měsíce déle.

Dokumenty a tabulky na Googlu v češtině 
Google spustil službu „Docs & Spreadsheets“ v čes-

kém jazyce. Google Docs & Spreadsheets je webová služba

zdarma, která umožňuje on-line vytvářet, sdílet, ukládat

i spolupracovat (až 50 lidem najednou) na dokumentech

a tabulkách. Pokud máte účet na Googlu, kompatibilní

webový prohlížeč a internetové připojení, můžete:

–  Vytvářet dokumenty a tabulky, a pak je editovat a při-

stupovat k nim ze zabezpečeného prostředí. 

–  Sdílet dokumenty a tabulky s ostatními uživateli a určit,

kdo je může měnit a kdo pouze vidět. 

–  Importovat a exportovat dokumenty do nejrůznějších

formátů. 

–  Jednoduše spolupracovat s ostatními na internetu, a to

i současně a v reálném čase.

–  Publikovat dokumenty a tabulky na blogu nebo jako

stránku ve formátu HTML.

Internetové služby dávají uživatelům možnost větší kontroly 

nad svými informacemi, protože k datům mohou přistupovat

kdekoli a kdykoli. Umožňují také mnohem jednodušší spolu-

práci – např. při práci na skupinových projektech není nutné

posílat e-maily s přílohami tam a zpátky a neustále zjišťovat,

která verze je aktuální... všechny nezbytné úpravy je možné

provést na jednom místě a současně. Nová verze služby má

podstatně zjednodušit její používání českými uživateli.
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GRISOFT, dodavatel bezpečnostního soft waru AVG, zís-

kal ocenění Ventura Award za rok 2006 od jednoho ze svých

investorů, společnosti Enterprise Investors. GRISOFT byl

nominován ve dvou ze tří vyhlášených kategorií a cenu

Ventura Award získal v kategorii Nejefektivnější fi rma.

Výsledky již pátého ročníku Ventura Awards byly vyhlášeny 

18. 6. 2007 na slavnostním večeru ve Varšavě za účasti J.R.

Smithe, generálního ředitele společnosti GRISOFT.

K úspěchu české společnosti přispěla zejména výše

zisku před zdaněním v poměru k celkovým aktivům a čistá

zisková marže. Významnou roli při hodnocení úspěchů

GRISOFT hrálo také rozšíření počtu počítačů chráněných

bezpečnostním soft warem AVG na více než 50 milionů.

Noví uživatelé a zákazníci přitom pocházejí zejména z velmi

náročného trhu Spojených států.

V roce 2006 GRISOFT významně rozšířil svou nabídku

bezpečnostních produktů prostřednictvím akvizice německé

společnosti ewido networks a integrací jejího anti-spyware

nástroje do produktové řady AVG. Výsledkem akvizice je

také uvedení jednotného bezpečnostního systému AVG

Internet Security 7.5, který nabízí komplexní ochranu osob-

ních počítačů před širokou škálou internetových hrozeb.

GRISOFT dlouhodobě staví na vysoké technologické

kvalitě svých produktů, snadném ovládání a vstřícné

licenční politice, která za obdobnou cenu přináší zákaz-

níkům možnost používat koupený produkt dvojnásobnou

dobu ve srovnání s konkurencí. 

Enterprise Investors patří k největším soukromým inves-

tičním společnostem ve střední a východní Evropě, kde

působí od roku 1990. Enterprise Investors disponují fondy 

ve výši 1,6 miliardy eur. Doposud fi rma investovala více než

1 miliardu eur do 104 společností v různých oborech včetně

ICT. Celkem 24 fi rem, ve kterých má Enterprise Investors

podíl, již vstoupilo na Varšavskou burzu cenných papírů.

VOLNÝ a eTel pod jednou střechou
Integrace společnosti eTel a VOLNÝ byla oznámena po

schválení akvizice skupiny eTel společností Telekom Austria

(mateřská společnost VOLNÝ) na konci dubna 2007.

Prvním důležitým viditelným krokem a úkolem integrace

byla volba společného sídla obou společností.

„Přestěhování do společných kanceláří bylo velmi důle-

žitým krokem, který, mimo jiné, napomůže k propojení sil-

ných stránek obou společností. Nejsilnější stránkou obou

fi rem jsou lidé. Kultura obou společností se skvěle dopl-

ňuje, a to je předpoklad pro vznik silného operátora. Dobrá

spolupráce je tím nejdůležitějším pro naše podnikání a pro

služby, které společně poskytujeme našim zákazníkům,“

řekl Clemens Wohlmuth, generální ředitel VOLNÝ a eTel.

Od 25. června 2007 tedy společnost eTel sídlí na adrese:

U Nákladového nádraží 8, Praha 3. Ostatní kontakty – info-

linka 800 444 411, telefony, faxy a emailové kontakty zůstá-

vají v platnosti.

Integrace eTel a VOLNÝ bude pokračovat právním spoje-

ním společností, sjednocováním sítí a propojováním inter-

ních procesů a systémů. Všechny závazky společnosti eTel

vůči obchodním partnerům a zákazníkům jsou zachovány.

Společnost byla založena v roce 1999. eTel Group je alter-

nativní operátor s pobočkami ve Vídni, Praze, Bratislavě,

Budapešti, Varšavě a Frankfurtu. eTel Česká republika pro-

vozuje služby pozemní telefonie, internetové a datové sítě na

vlastní infrastruktuře a na mezinárodních sítích. eTel Česká

republika poskytuje svým fi remním i soukromým klientům

širokou řadu špičkových služeb v oblasti hlasových, dato-

vých a internetových služeb a doplňkového servisu.

VOLNÝ poskytuje všechny druhy pevného připojení

k internetu, hlasové a datové služby, síťová řešení, web

hosting, server housing, registraci domén a řadu dalších slu-

žeb s přidanou hodnotou. Je rychle rostoucím alternativním

poskytovatelem služeb ADSL a jedním z největších posky-

tovatelů internetového připojení. Na českém trhu působí

od roku 1995. Jejím 100% vlastníkem je největší rakouský 

telekomunikační operátor Telekom Austria. VOLNÝ je

držitelem certifi kátu Microsoft  Certifi ed Partner, zakláda-

jícím členem sdružení NIX.CZ, CZ.NIC a aktivním členem

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí

(APVTS) a její sekce AORTA.

BT a pomoc obětem katastrof
Investice 300 000 liber do klíčové IT a komunikační techniky, které 

je třeba k zajištění aktivní humanitární pomoci po celém světě

Společnost BT oznámila zahájení tříletého partnerství

s britskou pobočkou Červeného kříže, které má napomoci

obětem katastrof po celém světě. British Telecom, první glo-

bální komunikační společnost, která se kdy v tomto ohledu

spojila s britskou pobočkou Červeného kříže, poskytne

na podporu tohoto programu každoročně 100 000 liber.

Výsledky partnerství ve formě aktivní humanitární pomoci

po celém světě ocení zejména komunity postižené čím dál

častějšími přírodními katastrofami, válkami a dalšími soci-

álními, politickými a ekonomickými faktory.

Za uvedené prostředky se nakoupí zejména nezbytné

satelitní telefony, IT výbava a GPS systémy pro vozidla

humanitárních pracovníků. Podpora BT pomůže zvýšit

akceschopnost jednotek rychlého nasazení Červeného kříže

(tzv. ERU). To je velmi důležité, neboť roste počet globál-

ních katastrof a v té souvislosti také poptávka po rychlejším

přístupu k informacím.

S pomocí BT mohou být jednotky ERU v terénu během

24/48 hodin a v prvních fázích krizové situace zřídit do

hodiny spojení. BT rovněž prostřednictvím dobrovolnic-

kých programů poskytuje know-how a dovednosti svých

zaměstnanců a bude fi nancovat jejich výcvikový program.

V roce 2006 britská pobočka Červeného kříže zareagovala

na 16 katastrof po celém světě včetně zemětřesení na Jávě,

hladomoru v Keni, Etiopii a Somálsku; záplav v Rumunsku,

Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře; sesuvů rozbahněné půdy 

na Filipínách a na krizi na Středním východě. 

Problém s humanitární pomocí spočívá v tom, že je často

reaktivní a že se sbírky pořádají až po katastrofě. Tady může

BT skutečně pomoci. Díky aktivnímu přístupu a fi nanco-

vání tříletého programu bude při spolupráci BT a britské

pobočky Červeného kříže příslušná výbava i vyškolený per-

sonál připraven k okamžitému nasazení kdekoli na světě,

kde propukne humanitární krize.
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Telsey – zázrak italského průmyslu
Společnost Telsey se po úspěchu na vyspělých trzích „západní“ Evropy chystá expandovat na východ. Přesněji na nové trhy

v oblasti střední a východní Evropy, kde vidí velký potenciál. Svůj úmysl včetně představení fi rmy, produktů i plánů do budoucna

oznámila 12. června na dvoudenní tiskové konferenci ve Vídni, kde také bylo počátkem dubna prostřednictvím dceřiné společ-

nosti Telsey CEE uvedeno do provozu ředitelství pro střední a východní Evropu.

Společnost Telsey zalo-

žil v srdci severní Itálie,

Trevisu, její současný pre-

zident Andrea Bosio v roce

1993. Z počátečních čtyř se

počet zaměstnanců zvýšil

na dnešních 150, z nichž

přibližně polovina pracuje

v nejdůležitější části fi rmy 

– ve výzkumu a vývoji.

Zbytek se stará o nezbytnou

administrativu, marketing,

prodej a technickou pod-

poru. Část zaměstnanců je

také odpovědná za důklad-

nou kontrolu kvality výroby, která je z velké části přesu-

nuta do Číny; v Evropě se dělají pouze náročnější úpravy 

podle požadavků zákazníků a vyrábějí speciální zákaznické

produkty.

V prvních letech své existence se společnost zaměřovala

na návrh OEM řešení pro významné vývojáře telekomuni-

kačních zařízení. Díky odborným kvalitám v broadbando-

vém sektoru a schopnosti úzce spolupracovat se svými kli-

enty pro dosažení řešení v co nejkratším čase Telsey v roce

1999 vyvinula svoji první „rezidenční bránu“ (Residential

Gateway). Dnes patří k předním světovým společnostem

v oblasti přístupových bran, stanic pro příjem a distribuci

IP-videa a ucelených řešení pro domácí sítě. Z pohledu

poskytovatelů služeb je Telsey dodavatelem řešení podpo-

rujících distribuci broadbandových interaktivních služeb

k domácím i podnikovým koncovým uživatelům.

V současnosti je fi rma přítomna v deseti západoev-

ropských zemích, kde má mnoho technologických kli-

entů a partnerů, včetně významných evropských operá-

torů. Úspěch slaví především ve Španělsku, Velké Británii

a Skandinávii. Z důvodu zmíněné expanze na východ byla

založena dceřiná společnost Telsey CEE Vienna, která je

ředitelstvím pro region střední a východní Evropy a do pro-

vozu byla uvedena 2. dubna 2007. V plánu společnosti je

brzké založení kanceláří také v Bukurešti a Moskvě. Cílem

Telsey je pokrýt území od Rakouska po Rusko, které vnímá

jako velký a velmi zajímavý trh – a není divu, jedná se totiž

o 23 zemí s celkem 388 miliony obyvatel. Při vstupu na nové

trhy se chystá co nejvíce využít svých zkušeností z vyspělých

trhů „západní“ Evropy, které však nechce jen zkopírovat,

a spíše než metodou „copy and paste“ je aplikovat metodou

„copy and adapt“.

Jednou z priorit, do které společnost vkládá nemalé

investice, je příprava produktových obchodních mana-

žerů pro partnery v regionech. Při rozšiřování pokrytí trhu

Telsey spolupracuje především s distributory, kteří jsou

schopni dodat nejen produkty samotné, ale také určitou

přidanou hodnotu, např. ve formě doplňkových služeb.

Nejbližším cílem Telsey CEE je nejen zahájení propagace

řešení pro broadbandové služby, ale také síťových řešení.

Z toho důvodu společnost rozšířila řadu síťových produktů

a je připravena konkurovat především svojí technickou

kompetencí a zkušenostmi, stejně jako schopností nabíd-

nout kompletní integrovaná řešení. „Naším hlavním úko-

lem, se kterým se musíme vypořádat v průběhu teritoriální

expanze a současném rozšiřování produktové řady, je zajis-

tit a udržet trvalý růst společnosti. Péče a obsluha tradič-

ních klientů Telsey (jak v Itálii, tak v zahraničí), zaměření

na nové technologické klienty a pečlivý výběr nových trhů

by měl společnosti v průběhu příštích tří let přinést úspěch,”

prohlásil Andrea Bosio, president Telsey.

 Z historie Telsey
Jak již bylo zmíněno, Telsey, italská společnost s centrem

v Trevisu, svoji cestu začala v roce 1993 jako poskytovatel

OEM řešení hlavních monitorovacích a řídicích zařízení

pro dálkové sítě.

K prvním projektům patřila spolupráce s fi rmou Pirelli

Cavi na vývoji řídicích karet a alarmů (známých jako Tsp

a Lsp) pro optické přenosy 34 Mb/s.

V roce 1994 společně s fi rmou Urmet Sud vyhrála tendr

na vytvoření síťového systému nazvaného „dvoumega-

bitová ústředna SSC2“ pro Telecom Italia a dodala 1200

kusů tohoto zařízení. Následovala další řešení pro Telecom

Italia a spolupráce s Pirelli Cables nebo Broadcom v USA

atd., včetně kontraktu s fi rmou Italtel na dodávku 150 tisíc

dekodérů QAM pro set-top boxy Stream. V roce 1999 spo-

lečnost díky získaným zkušenostem v oblasti vysokorych-

lostní (širokopásmové) komunikace přesunula své zamě-

ření na návrh rezidenčních a SOHO přístupových bran

pro broadbandové služby na bázi IP distribuované jak na

technologii „optického vlákna do domácnosti“ (FTTH), tak 

na DSL. V roce 2000 byl podepsán kontrakt se společností

Fastweb na dodávku technologie pro přístupové brány,

a vzniklo tak technologické partnerství, které je velmi silné

i v současnosti.

Od roku 1999 do dneška se Telsey rozšířila po celé Evropě

a získala významné zákazníky jako např. Tele2/Comunitel ve

Španělsku nebo Lyse v Norsku, kam dodává přístupové brány 

a media konvertory. V roce 2005 se stala první společností,

která italskému inkumbentnímu operátorovi Telecom Italia

dodává stanice pro příjem IP-videa s vysokým rozlišením

HD. V roce 2006 byla v Anglii založena společnost Telsey 

Telecommunications Ltd., aby sloužila jako technická centrála

a výzkumné a vývojové středisko pro oblast Velké Británie.

Výsledkem silného zaměření na nové produkty, resp. rychlý 

postup inovace a vývoj nových produktů, je rychlý rozvoj

společnosti – ve stejném roce Telsey oslavila 1 milion doda-

ných jednotek. A konečně 2007 je rokem, kdy Tiscali UK

a Tiscali Italy si vybralo Telsey jako exkluzivního dodavatele

set-top boxů. A je také rokem založení Telsey CEE...

Andrea Bosio
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Hlavním zaměřením Telsey je poskytování inovativních,

praktických a vysoce kvalitních řešení s cílem nabídnou

poskytovatelům broadbandových komunikačních a síťo-

vých služeb prostředky pro zkrácení doby jejich uvedení na

trh, a tím i ekonomické návratnosti.

Vizí Telsey je navrhovat řešení, která umožní lidem doma

i v kanceláři co nejefektivnější a nejjednodušší způsob pří-

stupu a využití pokročilých integrovaných komunikací,

podnikových a zábavních služeb na bázi broadbandových

IP-sítí nové generace. Prostřednictvím inovací a díky vlastní

pružnosti pomáhá zákazníkům efektivně zavádět a dodávat,

bezpečným způsobem, nové komunikační služby přes jaké-

koli médium a kdekoli. Aplikací technických znalostí a zku-

šeností poskytuje zařízení pro integrované služby zahrnující

hlas, video a data pro rozvoj metropolitních a regionálních

vysokorychlostních sítí a pro další rozvoj domácí a kance-

lářské „inteligentní“ automatizace.

Produkty a řešení Telsey

Rezidenční a SOHO přístupové brány

Poskytují přístup k broadbandovým sítím (FTTx, xDSL)

prostřednictvím mnoha datových rozhraní (WiFi, Ethernet,

USB) a výkonného soft waru adaptérů VoIP telefonie. Např.

CPVA642WA je domácí

brána ADSL2+, umož-

ňující broadbandovým

operátorům poskyto-

vat domácím a pod-

nikovým zákazníkům

mnohonásobné služby 

zahrnující data, VoIP,

IPTV, FMC, hraní her

a zabezpečení. Brána

je postavena na inovo-

vané technologii WiFi

802.11b/g s přístupem MIMO s interními anténami, která

dovoluje překonat překážky v domácí síti bez nutnosti

instalace kabeláže a nabídnout kvalitní pokrytí i pro strea-

ming IPTV.

Multimediální videostanice

Slouží pro dodávku služeb interaktivního IP-videa, jako

jsou VoD, Pay per View, video-telefonování, prohlížení

webu, lokální a síťový osobní videorekordér (PVR), integro-

vaný dekodér DTT. Například zařízení MediaBox je IPTV

set-top box, který umožňuje překonat bariéru mezi domá-

cím zábavním zařízením a multimediálním obsahem ulože-

ným na PC. Díky tomuto zařízení je možné sledovat televizi

a domácí kino a poslouchat zvuk přicházející z:

–  hard disku PC nebo lokálního serveru na síti LAN;

–  volitelného integrovaného hard disku;

–  externího USB hard disku;

–  IP-streamingu generovaného na PC nebo jiným

zařízením na LAN.

Jednoduché propojení mezi PC a MediaBoxem je zajiš-

těno nejen přes ethernet, ale také využitím páru WiFi adap-

térů USB. Do sítě LAN je možné připojit i další zařízení

spotřební elektroniky prostřednictvím výkonného rozhraní

pro výměnu digitálního obsahu DLNA (Digital Living

Network Alliance).

MediaBox může fungovat také jako osobní přenosný 

Jukebox, umožňující sledování vybraného multimediálního

obsahu uloženého na interním nebo externím hard disku

v případě, že je uživatel mimo domov, např. na návštěvě

u známých nebo na dovolené.

MediaBox se dodává

ve dvou konfi guracích

– základní zahrnuje dál-

kové ovládání a jeden

pár WiFi adaptérů USB.

Konfi gurace označená

„HD“ navíc poskytuje

integrovaný 160 GB hard disk, umožňující ukládat vlastní obsah

přímo v MediaBoxu. Volitelně může být dodána také infračer-

vená klávesnice.

Řešení domácí sítě

Poskytují moderní řešení „drátové“ (elektrický rozvod

– Power Line) a bezdrátové distribuce zábavních a komu-

nikačních širokopásmových služeb. Jedná se např. o ether-

netový adaptér do elektrické sítě PA240, který využívá exis-

tující elektrické sítě k vytvoření efektivního řešení rozvodu

IP-služeb, včetně digitální televize nebo širokopásmového

internetu, uvnitř domácnosti nebo kanceláře. Hlavní vlast-

ností adaptéru PA240 jsou nízké náklady, rozvod několika

streamů, toků videosignálu MPEG-2 současně. Rozšiřuje

domácí síť LAN do jakéhokoli místa v domácnosti, kde je

elektrická zásuvka, kterou vlastně mění na ethernetovou

s konektorem RJ45, ke kterému je pak možné připojit síťová

zařízení jako modemy, routery, IP-set-top boxy a přistupo-

vat přes ni k internetu a dalším broadbandovým službám.

Všechny počítače připojené do sítě spolu mohou komuni-

kovat bez nutnosti zřizování další obtěžující kabeláže.

Media převaděče a přepínače

Telsey poskytuje kompletní řadu media konvertorů

a řízených i neřízených přepínačů. Například media kon-

vertory řady MF100 s interním zdrojem napájení jsou kom-

paktní, nenákladná, nízkorozptylová, vysoce spolehlivá

zařízení pro převod datových signálů mezi 10/100BaseTx 

a 100BaseFx fast ethernetem. Tento kompaktní konvertor

na bázi switche pracuje spíše jako „bridge“ (na vrstvě L2)

s dvouportovým switchem než jako tradiční media konver-

tor (L1). Uživatelé mohou jednoduše upgradovat, případně

rozšířit svoji stávající síť 100BaseTx nebo dokonce 10BaseT

na optickou síť. Všechny konvertory série MF100 plně

vyhovují standardům IEEE802.3 a 802.3u. Porty RJ45 všech

MF100 podporují funkci „automatického vyjednávání (pře-

vodu)“, poskytují maximální pásmo až 200 Mb/s (tj. plný 

duplex 100 Mb/s) nebo 20 Mb/s (tj. plný duplex 10 Mb/s) na

vzdálenosti do 2 km při použití multi-modového optického

kabelu; nebo i více než 120 km při použití single-modového

optického kabelu.

Karel Šmondrk
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Bezdrátové systémy v přístupové a lokální síti
Článek seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi a aplikacemi bezdrátových systémů označovaných zkratkami WiFi (též 

WLAN) a WiMAX (též WMAN). Zatímco článek „Sdílení přístupu k médiu u nových standardů bezdrátových sítí WiFi

a WiMAX“ (Telekomunikace 1–3/2007, str. 23–24) se zaměřil speciálně na vrstvu sdílení přenosového média (MAC), nyní se

podíváme na obecnější vlastnosti a porovnání obou systémů.

Konec 20. a počátek 21. století je charakteristický roz-

vojem datových služeb, Internetu a zaváděním internetové

telefonie (VoIP) a televize (IPTV). K Internetu se připojuje

stále více uživatelů a nároky na přenosovou rychlost se neu-

stále zvyšují. Zejména přenos digitalizovaného videosig-

nálu si žádá přenosové kapacity v jednotkách (standardní

kvalita) až desítkách Mbit/s (HDTV). V místech s omeze-

nou dostupností připojení xDSL či CATV je třeba využít

jiné způsoby přenosu, případně souběžně nabízet konku-

renční alternativu.

Bezdrátové systémy nabízejí elegantní a relativně

levné řešení vysokorychlostního datového připojení.

Širokopásmová bezdrátová komunikace typu bod-bod (smě-

rové spoje) se již dlouhou dobu využívá v páteřních sítích

u radioreléových spojů a s výhodou je aplikována i v sítích

přístupových. Širokopásmové rádiové přístupové systémy 

FWA (Fixed Wireless Access) s mnohabodovým uspořádá-

ním, označované též LMDS (Local Multipoint Distribution

Systems), přinesly perspektivní řešení pro pevný rádiový 

přístup a alternativu kabelové přístupové sítě zejména pro

nově nastupující operátory. Jejich nevýhodou je relativně

vysoká cena. Významné snížení ceny bezdrátových řešení

přinesla až standardizace bezdrátového Ethernetu.

Hlavní výhodou bezdrátových technologií je rychlost

výstavby sítě a snadnost instalace zařízení. Umožňují pře-

místitelnost koncových zařízení, případně i mobilitu uži-

vatele v dané oblasti. V současné době se nejvíce prosazují

zařízení podle standardu IEEE 802.11 (WiFi) a na trhu se

začaly více objevovat zařízení podle standardu IEEE 802.16

(WiMAX). Oba systémy mají mnoho společného, ale pod-

porované služby se výrazně odlišují.

OBECNÉ VLASTNOSTI
Na rozdíl od kabelových sítí existuje v bezdrátových sítích

mnohem větší volnost při návrhu topologie sítě. Rozloha

sítě není omezena fyzickými překážkami, limity klade jen

použitá technologie a zvolená topologie sítě. Existují dva

základní druhy propojení bezdrátových prvků. Lze vytvářet

buď spoje bod-bod nebo bod-více bodů. První jmenovaná

topologie se používá pro vytváření páteřních propojení.

Tyto spoje mají větší přenosovou kapacitu a díky použití

směrových antén jsou odolnější vůči rušení. Topologie

bod-více bodů se používá v přístupových sítích a slouží

k propojení koncových uživatelů k síti. Vzhledem k tomu,

že uživatelé sdílejí společný komunikační kanál, zvyšuje se

pravděpodobnost interferencí a stoupá šum pozadí. Existují

některé specifi cké způsoby propojení bezdrátových prvků

mezi sebou (MESH, kruh, atd.), ale ty vycházejí z výše zmi-

ňovaných topologií.

Bezdrátové systémy mohou existovat ve dvou základ-

ních variantách: s frekvenčním dělením FDD (Frequency 

Division Duplex) a časovým dělením TDD (Time Division

Duplex) směrů přenosu. V systémech s frekvenčním děle-

ním je vysílání a příjem realizován na rozdílných frek-

venčních kanálech. U systému s časovým dělením probíhá

komunikace na jednom frekvenčním kanálu, ale v rozdíl-

ných časových intervalech. Princip obou systémů je znázor-

něn na obr. 1. Systémy s frekvenčním dělením nabízejí vyšší

přenosové rychlosti, odolnost a dosah, ale na úkor vyšších

nároků na šířku pásma. Systémy s časovým dělením mají

vyšší požadavky na kvalitu přijímaného signálu a vykazují

horší vlastnosti při mobilitě uživatele.

 FYZICKÉ ROZHRANÍ BEZDRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ
Ve standardu IEEE 802.11 (WiFi) jsou defi novány tři

různé technologie s tzv. rozprostřeným spektrem zajišťující

provoz na fyzické vrstvě: technologie s frekvenčním skáká-

ním – Frequency Hopped Spread Spectrum (FHSS), techno-

logie s přímým rozprostíráním binární sekvencí – Direct 

Sequence Spread Spectrum (DSSS), modulace s více nosnými

– Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM).

Zařízení WiFi lze provozovat v tzv. ISM (Industrial,

Scientifi c, Medical) pásmech. ISM pásma jsou celosvětově

rozšířená tzv. bezlicenční frekvenční pásma na 900 MHz,

2,4–2,48 GHz a 5,1–5,8 GHz. V České republice vyme-

zuje provoz generální licence ČTÚ VO-R/12/08.2005-34.

Obousměrný přenos se realizuje časovým dělením TDD.

Technologie DSSS, resp. její novější varianta HR-DSSS

(High Rate DSSS), je použita ve standardu IEEE 802.11b.

Technologie OFDM je implementována do novějších stan-

dardů IEEE 802.11a/g/h. Všechny přenosové technologie

používají stejnou šířku pásma, a to 20 MHz. Jednotlivé

Obr. 1 Princip frekvenčního a časového dělení
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5 MHz, takže se vzájemně překrývají. Maximální pře-

nosová rychlost u standardu IEEE 802.11b je 11 Mbit/s.

Přenosovou rychlost 54 Mbit/s lze dosáhnout u standardů

IEEE 802.11 a/g/h.

Modulaci OFDM používá také systém WiMAX (stan-

dard IEEE 802.16). Ten, na rozdíl od Wi-Fi, se dnes provo-

zuje výhradě v licencovaných pásmech. V současné době

je nejvíce využívaným standardem IEEE 802.16d, který je

situován do licenčního pásma 3,5 GHz se šířkou kanálu

3,5 MHz a maximální přenosovou rychlostí 12 Mbit/s.

Duplexní přenos je možný v obou variantách FDD i TDD,

ovšem dnes se většinou preferuje frekvenční dělení.

PRINCIP KOMUNIKCE SYSTÉMŮ WiFi
Ve spojové vrstvě jsou defi novány dvě přístupové metody 

k médiu. První a v praxi nejvíce používanou je metoda

DCF (Distributed Coordination Function). Druhou pří-

stupovou metodou je PCF (Point Coordination Function), 

která je vhodná pro aplikace vyžadující přenos v reálnému

čase (audio, video) a je určena pro synchronní datové pře-

nosy. Metoda však nedokáže rozlišit typ přenášených dat.

Přístupový bod přiřazuje prioritu každé stanici pro určený 

přenosový rámec. Tato přístupová metoda se vzhledem

k nízké efektivitě běžně neimplementuje.

Metoda DCF je založena na protokolu CSMA/CA

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). 

Princip funkce spočívá v tom, že všechny stanice v síti

sledují obsazení přenosového média. Pokud chce stanice

zahájit komunikaci, musí počkat, dokud se médium sdí-

lené všemi stanicemi neuvolní. Jakmile je médium volné,

je zahájeno vysílání datových rámců. Cílová stanice datové

rámce přijímá a potvrzuje jejich přijetí odesílateli.

Protokol CSMA/CA funguje správně pouze tehdy, pokud

jsou stanice připojené k přístupovému bodu vzájemně

v dosahu rádiové komunikace. Standard IEEE 802.11 byl

navrhován pro použití uvnitř budov a k vytváření pikobuň-

kových síťových struktur. V takto uzavřených prostorách

nebyl problém, aby všechny stanice navzájem sledovaly 

vysílání ostatních. Neutěšený stav na trhu telekomunikač-

ních služeb vedl uživatele k vytváření vlastních rozsáhlých

sítí založených na standardech IEEE 802.11. Rozloha těchto

sítí již není několik desítek metrů, ale stovky až tisíce metrů.

Použité antény již nejsou všesměrové, ale směrové, často

s vysokým ziskem. Proto se může snadno stát, že stanice,

která je k anténě přístupového bodu blíže, je vybavena smě-

rovou anténou a není schopna přijímat komunikaci klientů,

kteří se nacházejí za ní. Jde o problém tzv. skrytého uzlu.

Problém skrytého uzlu je naznačen na obr. 2.

Skrytý bod (stanice C) nezaznamená zahájení komuni-

kace mezi přístupovým bodem a stanicí A. Zahajuje komu-

nikaci bez ohledu na již probíhající spojení a tím způsobuje

kolizi na přístupovém bodu. Přístupový bod neodpoví ani

jedné ze stanic. Obě stanice se dostávají do stavu opakování

přenosu a tím četnost kolizí narůstá. Tyto kolize mohou

snížit propustnost sítě až o 40 %.

Řešením problému skrytého uzlu je aplikace mecha-

nismu RTS/CTS (Request to Sent/Clear to Sent). Stanice

mají defi novanou prahovou úroveň (threshold), jež určuje

velikost rámce, při kterém se začíná používat RTS/CTS. Pro

kratší rámce se používá základní mechanismus CSMA/CA.

Před každým zahájením přenosu musí zdroj tuto událost

oznámit rámcem RTS, v němž je uvedena doba, po kterou

bude zabírat médium. Tento RTS rámec analyzují stanice

v okolí a po uvedenou dobu médium nevyužívají. Na ozná-

mení RTS odpovídá cíl (přístupový bod) zprávou CTS, kde

je opět uvedena doba, po kterou se médium nemá používat.

Tento rámec zaznamenají i stanice, které jsou mimo dosah

zdrojové stanice. Kolize během tohoto mechanismu mohou

nastat pouze při distribuci RTS rámců.

V novém standardu IEEE 802.11e došlo také ke zdo-

konalení metody DCF (nové označeni EDCF – Enhanced 

Distribution Coordination Function). Zdokonalení spočívá

v možnosti upřednostňovat přenášená data. V zařízeních

lze implementaci tohoto standardu nalézt pod označením

WMM (WiFi Multimedia). Metoda EDCF obsahuje prav-

děpodobnostní mechanismus pro alokaci přenosové kapa-

city na základě kategorií provozu. Stanice nemůže vysílat,

jakmile je médium volné, ale až po intervalu čekání, který 

odpovídá dané kategorii provozu (AIFS – Arbitration

Interframe Space). Stanice s vysokou prioritou provozu bude

čekat kratší dobu. Druhy provozu jsou uvedeny v tabulce 1.

Priorita 

(0-7)

Kategorie 

přístupu

Typ 

dat

0 0 Best eff ort

1, 2 1 pozadí

3, 4, 5 2 video

6, 7 3 hlas

Tab. 1 Druhy provozu v EDCF

 PRINCIP KOMUNIKACE SYSTÉMŮ WiMAX
Metoda přístupu k médiu systému WiMAX se diame-

trálně odlišuje od WiFi. Základnová stanice vysílá nepře-

tržitě datové bloky, ve kterých jsou časově sdruženy infor-

mace pro všechny připojené klienty. Klient z přijatého

datového bloku vyjme jen tu část informace, která je pro

něj určena. Ostatní data ignoruje. Pokud vysílá klient, při-

jímá jeho vysílání pouze základnová stanice. Klient naváže

Obr. 2 Problém skrytého uzlu
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se základnovou stanici spojení bod-bod. Vysílání datových

bloků všem klientům současně je zvláště vhodné pro apli-

kace reálného provozu (VoIP, video). Data se mohou pře-

nášet kontinuálně, není nutná adaptace na každý datový 

rámec a díky tomu je menší pravděpodobnost vzniku chyby 

během přenosu. Kolize při vysílání jsou prakticky vylou-

čeny, čímž vzrůstá efektivita přenosu a využitelnost přeno-

sového média.

Veškerou komunikaci v síti WiMAX řídí základnová

stanice, které je klient plně podřízen. Spolu s uživa-

telskými daty vysílá základnová stanice rovněž řídicí

informace, podle kterých si klient nastaví vysílací

výkon, přenosovou rychlost a hlavně dobu, ve které

a po kterou může vysílat. Na druhou stranu klient

posílá základnové stanici informace o úrovni přijíma-

ného signálu a chybovosti přenosu. Na základě těchto

informací je provedena korekce nastavení všech kli-

entů v síti. Nastavení se do klientských stanic přenese

v následujícím datovém bloku. Na začátku každého

datového bloku je řídicí sekce MAP (obr. 3), ve které

jsou přenášeny veškeré povely pro klientské stanice pro

nadcházející datový blok.

Obr. 3 Datový blok v systému WiMAX

Obr. 4 Síť WiMAX s různými třídami služeb pro různé aplikace
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u WiMAX je mechanismus ARQ (Automatic Repeat 

reQuest). Zprávu ARQ vysílá přijímací strana směrem

k vysílací straně jako potvrzení přijatých dat. Pokud dojde

během přenosu k narušení dat, vyšle se v ARQ požadavek 

na opakování vysílání, narozdíl od WiFi, kdy se o opakování

paketů starají až protokoly vyšších vrstev (např. TCP/IP).

Díky implementaci ARQ na nižší vrstvě je přenos dat rych-

lejší a efektivnější.

MAC vrstva IEEE 802.16 zajišťuje rozdělení přenosu na

základě indikace QoS (Quality of Service) do tříd v závislosti

na typu aplikace, která je provozována prostřednictvím sítě

WiMAX. Základní třída služeb pro běžný datový provoz

(prohlížení internetových stánek, e-mail, apod.) je označo-

vána jako Best Eff ort (BE). Tato třída vychází z klasického t

principu IP-protokolu. Druhá třída služeb, označovaná

jako Real-Time Polling Services (rtPS), je určena pro zajiš-

tění služeb v reálném čase, které generují nepřetržité datové

toky s rozdílnou délkou či četností paketů, jako jsou MPEG

video nebo VoIP s potlačením ticha. Další třída, Unsolicited 

Grant Services (UGS), je vyhrazena pro podporu služeb

s konstantním datovým tokem – Constant Bit Rate, jako jsou

okruhy E1 a Voice over IP bez potlačení ticha. Poslední tří-

dou je Non-Real-Time Polling Services (nrtPS) – ta je určena

pro podporu služeb nekritických na zpoždění při přenosu,

které generují datové toky s pravidelnými datovými shluky.

Každému spojení mezi základnovou stanicí a klientem je

v rámci sestavení spojení přiřazena třída služeb pro dané

spojení a charakter datového toku. Třídy provozu jsou plně

slučitelné se standardy IEEE 802.1q a p. Proto je možné

v rámci ethernetové sítě vytvářet virtuální okruhy s růz-

nými prioritami provozu a předávat je systémem WiMAX 

až k uživateli. Příklad sítě, která je postavena na systému

WiMAX, je uveden na obr. 4.

 ZÁVĚR
Zařízení podle standardu IEEE 802.16 jsou techno-

logicky vyspělejší než zařízení podle rodiny standardů

IEEE 802.11. Ačkoliv se na fyzické vrstvě, uvažujeme-li

jen modulaci OFDM, až na několik vylepšení neliší, je

druhá vrstva komunikačního modelu kompletně přepraco-

vaná. Implementace kvality služeb přímo do 2. vrstvy vede

k výraznému zvýšení spolehlivosti přenášených dat a sta-

bilitě systému. Ve standardu IEEE 802.11e je také defi no-

ván určitý mechanismus kvality služby (EDCF). Vzhledem

k metodě přístupu k médiu CSMA/CA však nedosahuje

EDCF implementovaný do WiFi takové úrovně jako QoS

v systému WiMAX.

Protože systémy WiMAX se v současné době pro-

vozují pouze v licencovaných pásmech, odpadá u nich

problém s rušením od okolních systémů. Licencovaná

pásma dovolují použít vyšší vysílací výkony a tím pro-

dloužit vzdálenost mezi základnovou stanicí a klientem.

Systémy WiFi mají maximální dovolený vysílací výkon

(EIRP) 20 dBm. Jejich dosah je proto výrazně omezen,

a to jen na vzdálenosti řádově stovek metrů. V současné

době je jediným výrazným omezením pro nasazení bez-

drátových zařízení podle standardu IEEE 802.16d jejich

cena, která je výrazně vyšší než u klasických systémů

WiFi.

Zbyněk Kocur, Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky ČVUT FEL v Praze
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Světové fórum internetové televize IPTV v Praze
Po velkém úspěchu Světového fóra IPTV v Londýně (IPTV World Forum) v březnu 2007 se ve dnech 15. a 16. května 2007 v ho-

telu Corinthia Towers v Praze konalo Světové fórum IPTV pro země východní Evropy (IPTV World Forum Eastern Europe – dále

jen IPTV WF EE). Tato akce byla součástí celé série konferencí o IPTV, které organizuje britská společnost Junction Ltd. Série

bude pokračovat konferencemi IPTV WF Midle East & Africa (listopad 2007, Dubai), IPTV WF Asia (prosinec 2007, Singapur),

IPTV WF Latin America (leden 2008, Rio de Janeiro), IPTV WF North America a IPTV World Forum (březen 2008, Londýn). 

Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television)

využívá širokopásmové připojení (broadband) zákazníka

přes telefonní linku v privátních sítích k zobrazení televiz-

ních programů na televizním přijímači a je v současné době

velmi podporována zejména telekomunikačními společ-

nostmi, které v ní vidí možnost podílet se na perspektivním

trhu multimédií donedávna ovládaném výhradně televiz-

ními a rozhlasovými společnostmi. Je přitom nutno rozli-

šovat IPTV od její „chudší sestry“ – televize po Internetu

(Internet TV), která využívá k šíření televizních programů

Internet, ale zobrazuje je převážně na počítači.

IPTV obecně zahrnuje hlasové služby, Internet a televizi

(Triple Play) a umožňuje rozšíření služeb pro zákazníka

o interaktivitu, přenos fi lmů na vyžádání VoD (Video on

Demand), záznam pořadů na osobním záznamovém zaří-

zení PVR (Personal Video Recorder), sledování televize

v reálném čase nebo s přerušením či zpožděním a další

možnosti. Samozřejmým požadavkem je zabezpečení

obsahu DRM (Digital Rights Management).

Jako všechna světová fóra IPTV i pražské fórum sestá-

valo z konference (vložné na oba dny kolem 1000 GBP)

a bezplatné výstavy, na které vystavovalo 36 předních světo-

vých vystavovatelů z oboru. Na fórum se registrovalo kolem

450 účastníků, konference se zúčastnilo asi 100 delegátů.

Nosnými tématy konference byla dynamika trhu, využití

konvergence, připravenost na HD, obchodní modely, obsa-

hový hlavolam, mobilita, zkušenosti z experimentů a úvahy 

Obr. 2  Rozvoj IPTV ve střední a východní Evropě (Zdroj: Capgemini)

Obr. 1  Předpokládaný vývoj předplatitelů IPTV do roku 2011

(Zdroj: iSupli Corporation, duben 2007)
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o budoucnosti. K některým tématům se konaly zhruba půl-

hodinové panelové diskuse. Na konferenci bylo předneseno

celkem 22 referátů.

V úvodní přednášce prvního dne A. Pagella ze společ-

nosti Capgemini TME (Telecom Media & Entertainment)

informoval o předpovědích vývoje trhu interaktivní a pla-

cené televize, televize na vyžádání a IPTV ve světě a v zemích

východní Evropy. Graf na obr. 1 uvádí předpokládaný vývoj

předplatitelů IPTV v letech 2006 až 2011. V západní Evropě

je rozvinutý trh s vysokým širokopásmovým pokrytím, ve

střední a východní Evropě se trh rychle vyvíjí a představuje

významný potenciál pro rozvoj IPTV (obr. 2). V roce 2011 

se v Evropě očekává kolem 50 milionů předplatitelů IPTV.

Všechny západoevropské země již zavedly IPTV, vedoucí

státy jsou Francie, Španělsko a Itálie.

Podle zkušeností je úspěšná nabídka IPTV založena

na dostatečném počtu programů za přijatelnou cenu, na

atraktivním obsahu (aktuální sportovní události, přitažlivé

fi lmy), přidané hodnotě (interaktivita, komunikace apod.)

a nabídce šité, narozdíl od tradiční televizní nabídky, přímo

na míru zákazníkům.

Z České republiky vystoupili první den Stanislav Kůra

z Telefónica O2, Alena Müllerová z České televize a Miloslav 

Diviš ze společnosti Volný. 

Stanislav Kůra uvedl aktivity společnosti Telefónica O2,

která jako první v ČR zahájila pod názvem O2 TV v září

2006 plně komerční vysílání IPTV. O2 TV zahrnuje hla-

sové služby přes pevnou linku, Internet ADSL a televizní

nabídku až 38 televizních programů z celého světa, fi l-

mové, dětské a dokumentární kanály, přístup k videotéce

(v lednu 2007 s nabídkou 480 fi lmů, 5 až 10 nových titulů

měsíčně), sedmidenní archiv hlavních českých televizních

programů, rozhlasové programy, elektronického průvodce

programy EPG a možnost sledování některých programů

přes speciální brýle stereoskopicky. Univerzální set-top box 

umožňuje příjem IPTV i DVB-T s kódováním MPEG-2

nebo MPEG-4 AVC, je HD Ready a je zatím pronajímán

za symbolickou cenu 1 Kč. Přednáška delegáty velmi zaujala

a vyvolala bohatou diskusi.

Alena Müllerová (spoluautor Pavel Hanuš) se v prezen-

taci zabývala rolí IPTV ve strategii ČT. Kromě analogové

zemské a kabelové distribuce musí veřejnoprávní ČT pokrýt

všechny digitální platformy: DVB-T, DVB-S, DVB-C,

DVB-H, IPTV a televizi přes Internet. V současnosti vysílá

ČT přes Internet živě program ČT24 se 170 000 účastníky 

a vybrané programy VoD se 400 000 účastníky měsíčně.

Internetový digitální archiv obsahuje přes 200 000 různých

pořadů reprezentujících přes 8 000 hodin televizního vysí-

lání. Toto vysílání přináší důležité informace o požadavcích

diváků, které budou užitečné pro stanovení strategie zavá-

dění IPTV. Zájem o IPTV je zatím relativně nízký hlavně

kvůli nízké popularitě placených programů v ČR. Kromě

toho je IPTV limitována problematikou vysílacích práv 

a zájmem soustředěným zejména do věkové skupiny 10 až

20 let, příp. 20 až 40 let.

Miloslav Diviš informoval o zkušenostech z pilotního

projektu VOLNÝ TV probíhajícího od října 2007 v Praze-

Strašnicích a Vršovicích. VOLNÝ je telekomunikační

a internetový operátor v ČR výlučně vlastněný společností

Telekom Austria. Byl založen v roce 1995 a má 300 000 uži-

vatelů, z toho 20 000 připojených přes ADSL (před rokem

pouze 3 000). Pilotní projekt šíří televizní programy přes

ADSL2+, používá Multicast MPEG-2 streaming 4–5 Mbit/s

a modem Triple Play, na který je napojen telefon, počítač

a televizor přes set-top box. Projekt má 50 vybraných účast-

níků, 35 televizních programů, zkoušejí se systémy podmí-

něného přístupu Verimatrix a Connax7. Experiment odhalil

řadu problémů s infrastrukturou, fi rmware, časováním, nesta-

bilitou pilotních verzí a výrobků od různých výrobců.

Zkušenosti ze zavádění IPTV relativně malou společností

iNES prezentoval Iosif Szavuj. Hlavní důvody pro zavedení

IPTV v Rumunsku jsou: špatná kvalita analogového vysílání,

malá konkurence na trhu, velká chuť Rumunů sledovat tele-

vizi a velký počet programů v IPTV. Iosif Szavuj také zdů-

raznil rozdíl mezi televizí přes Internet a mezi internetovou

televizí IPTV založenou na využití internetového protokolu

IP. Dnes umožňuje iNES IPTV distribuci 120 programů,

je HD Ready, od 1. června vysílá 4 programy HD, 18 pro-

gramů lze sledovat s časovým posunutím (timeshift ed TV),

heslem je zajištěna rodičovská ochrana. V budoucnosti se

počítá s rozšířením vysílání HD, videokonferencemi, tele-

vizními programy VoD a hrami na požádání.

Glodina Connan ze společnosti Harris se mimo jiné

v prezentaci „HDTV přes DSL“ zabýval aktuálním pro-

blémem kódovacích standardů MPEG-2 a MPEG-4 AVC

(Advanced Video Coding), známým také pod názvem

H 264. Standard MPEG-2 byl dokončen v roce 1995, v roce

1998 se značně rozšířil v digitální kabelové, satelitní i zem-

ské televizi. Kvalita obrazu se stabilizovala na nízkých bito-

vých rychlostech v roce 2001, současné výkonnosti dosáhl

standard v roce 2004, další vývoj již bude jenom mírný.

Standard MPEG-4 AVC byl dokončen v roce 2004, částečně

se rozšířil v roce 2006, první kodéry přitom podporovaly 

pouze dílčí části standardu. Současné kodéry zahrnují vět-

šinu znalostí získaných v průběhu optimalizace MPEG-2.

Předpokládá se další vývoj, který se bude ale časem zpo-

malovat. Kodéry založené na nových integrovaných obvo-

dech již dosahují reálný potenciál standardu a jsou vhodné

pro přenos HDTV přes sítě xDSL. Systém 1080i/50 s pro-

kládaným řádkováním vyžaduje bitovou rychlost kolem

5 Mbit/s, systém 720p/25 s neprokládaným řádkováním

kolem 4 Mbit/s, SDTV pod 2 Mbit/s. Postupně se odstraňují

problémy prvních implementací MPEG-4 AVC, kdy kvalita

obrazu ani spolehlivost nesplnily očekávání a vyskytla se

také řada problémů u set-top boxů.

Situaci v Estonsku popsal Valdur Laid ze společnosti

Elion. V Estonsku je penetrace širokopásmového připojení

kolem 40 %, což je nad průměrem Evropské unie a nej-

více ze zemí střední a východní Evropy. Elion nabízí Triple

Play v rámci širokopásmového připojení ADSL (1 nebo

12 Mbit/s), až 79 televizních programů, Internet a volné

telefonování od 10. minuty, cena od 39 EUR. Do konce

roku 2006 mělo IPTV 28 000 zákazníků. Populární tema-

tické balíčky (hudba, sport, zprávy, věda a kultura, zábava,

děti) si předplatilo přes 30 % zákazníků. Ve formátu HDTV

vysílá jeden program, do konce roku 2007 to budou tři pro-
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gramy. Elion používá vlastní middleware a doporučuje to

jako optimální řešení.

Rozsáhlou prezentaci o reklamních možnostech v plat-

formách IPTV přednesl Jeff  Gorder ze společnosti Tandberg.

S vývojem televize od klasického vysílání k interaktivní

širokopásmové IPTV se mění i podmínky a požadavky 

reklamního vysílání. Zatímco nyní tvoří broadband 25 %

z celkového mediálního koláče, do pěti let by to mělo být

50 % a později dokonce 75 %. S tím souvisí i změna reklamy 

na interaktivní, cílenou a lokalizovanou.

Úvodní přednášku druhého dne přednesl Robert Winters

ze společnosti Shenick na téma „Klíčová role ustálené kva-

lity pro hodnocení IPTV“. Velmi nepříjemné jsou výpadky 

sítě IPTV v průběhu důležitých událostí, dlouhá a chybná

změna programu frustruje uživatele, stejně jako útoky hac-

kerů, výpadky napájení, ztráta paketů, nekvalitní hlasové

služby přes IP, nedostatečná ochrana obsahu apod. Kvalita

služby QoS a její vnímání předplatiteli QoE (Quality of 

Experience) musí být sledována a testována v celém modelu

OSI od sítě až po aplikační úrovně.

V prezentaci „Existuje jednoduchý vzorec na úspěšnou

nabídku obsahu?“ se Ondřej Zach ze společnosti HBO

ČR zamýšlel nad atraktivitou programů pro předplati-

tele. HBO je největší poskytovatel placených televizních

fi lmů ve střední Evropě. Působí v Polsku, České repub-

lice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku,

Srbsku, Moldávii, Rumunsku a Bulharsku. Analogová

nabídka zahrnuje fi lmové kanály HBO, HBO 2, Cinemax,

Cinemax 2 a HBO Comedy, digitální nabídka kanál HBO

Digital. Cílem HBO je transformovat se do digitální éry 

a umožňovat sledování atraktivního obsahu kdykoliv pro-

střednictvím VoD a interaktivity.

Ondrej Gece ze Slovenské televize prezentoval podobný 

přístup jako Alena Müllerová z ČT, tj. snahu veřejnoprávní

televize distribuovat vytvořený obsah všemi digitálními

systémy včetně IPTV. Priority strategie STV jsou založeny 

na adresování mladších diváckých skupin a na zaměření na

perspektivní systémy, nejspíše DVB-H a IPTV.

Velkou telekomunikační skupinu Orange reprezen-

toval Jakub Brzeczkowski, ředitel pro střední Evropu

a Polsko. Vysílání IPTV Orange s využitím širokopásmo-

vých sítí DSL je v provozu ve Francii, Španělsku, Polsku,

na Mauriciu, v Senegalu a na Slovensku, v roce 2007 bude

také ve Velké Británii. V Polsku byla v roce 2006 uvedena do

provozu Videostrada tp s potenciálním pokrytím 1,5 mili-

onu domácností, se základní nabídkou 33 programů a VoD

se 600 tituly (letos rozšíření až na 1000 titulů). Televizi pro

mobily zajišťuje Orange TV s 22 programy a 8500 pořady 

VoD rozdělenými do 11 kategorií. Skupina Orange vysílá

televizi pro mobily ve Velké Británii, Španělsku, Polsku,

Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Rumunsku a na Slovensku.

Sotiris G. Bithas ze společnosti Intracom přednesl pre-

zentaci „Domácí síť jako komunikační bojiště“. Společnost

Intracom se zabývá informační a komunikační technikou

ICT a má své pobočky v Řecku, Albánii, Srbsku, Bulharsku,

Rumunsku, Moldávii a v Rusku. Zajišťuje šíření hlasových

služeb, dat a televizních programů prostřednictvím kabe-

lových a optických sítí, xDSL a DVB-H. Sdílení médií

v domácnosti by mělo umožnit propojení modemu, tele-

vize a PC v různých místnostech. Propojení (Ethernet, IP

přes koaxiální kabel apod.) je obvykle drahé, u WiFi jsou

problémy s kvalitou propojení, bezpečností a cenou.

Matt Cannard ze společnosti Widevine Technologies se

v přednášce s názvem „Nové modely pro generování zisku

přes set-top boxy“ zabýval problematikou ochrany autor-

ských práv DRM (Digital Right Management). Výhodné

je jednotné řešení pro multiformátovou ochranu (zabez-

pečuje kompresní systémy MPEG-2, MPEG-4 AVC, VC 1,

WM, Flash, Real, QuickTime), multiplatformovou ochranu

(zabezpečuje STB, PVR, Windows, Mac, Linux-based PC,

přenosné a mobilní zařízení) a pro umožnění fl exibility 

operátora a svobodu spotřebitele.

Martin Kurinec ze společnosti Slovak Telekom (T-Com)

seznámil posluchače se systémem Magio, který představuje

slovenské řešení Triple Play. Zákazníci jsou v 10 městech

připojeni přes ADSL2+, 2 x SD (cca 2 × 3 Mbit/s), kódování

MPEG-4 AVC, 49 televizních programů, VoD 2,6 Mbit/s se

180 fi lmy, přepnutí (zapping time) kratší než 0,5 s. Je možný 

záznam až 120 hodin, EPG na 14 dní, rodičovská kontrola.

Měsíční platba je 999 Sk.

Rozvoj IPTV ve Slovinsku (pod názvem SiOL TV) pre-

zentoval Rudolf Skobe ze společnosti Telekom Slovinsko.

Z hlediska penetrace IPTV vyjádřené v procentech tele-

vizních domácností je Slovinsko v Evropě hned za Francií,

i když absolutní počet předplatitelů IPTV je poměrně nízký,

25 000 (Tab. 1). IPTV byla zavedena přes ADSL v roce 2003

se 100 TV programy a kódováním MPEG-2 a bitovou rych-

lostí 4,5 Mbit/s. V roce 2005 byl zaveden systém ADSL2+ se

dvěma až třemi simultánními toky a plný Triple Play. V sou-

časnosti je k dispozici 108 TV programů, VoD se 400 fi lmy,

EPG, NVPR (Network-based Personal Video Recorder)

a hry na televizoru. Připravuje se kódování MPEG-4 AVC,

HDTV, integrace VoIP a mobilní TV příjem.

Johan Saustiger ze společnosti JDSU se zaměřil na

problematiku zajištění perfektního obrazu v řetězci

IPTV. Z tohoto hlediska je nejvíce problémů přímo

u zákazníka – až 50 %, kolem 25 % v poslední míli, 10 %

při síťovém přenosu, 5–10 % při transportu a 5–10 %

Tab. 1  Penetrace IPTV v Evropě v procentech TV domácností

(Zdroj: Screendigest)

Pořadí Země
Penetrace IPTV *

(v %)

Předplatitelé 

(v tisících)

1 Francie 4,14 1 045

2 Slovinsko 3,52 25

3 Estonsko 3,48 20

4 Španělsko 3,40 465

5 Norsko 3,29 62

6 Belgie 3,14 137

7 Holandsko 2,35 160

8 Švédsko 2,32 91

9 Itálie 1,69 379

10 Irsko 1,06 13

* Jako % všech TV domácností
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v head-endu. Velké komplikace způsobí ztráta paketu

IP. Chyba jediného bitu způsobí ztrátu 12 k infor-

mačních bitů, což způsobí rozpad obrazu, zamrznutí

nebo jiné znehodnocení obrazu. Tolerovatelná četnost

ztráty paketu je 10-1 pro Internet a VoIP, ale jen 10-5 pro

IPTV. Velmi zajímavá prezentace by si zasloužila více

prostoru.

Další výbornou prezentaci uvedl Alain Fernando-

Santana ze společnosti Envivio pod názvem „IPTV

na malém displeji – trendy k televizi na mobilech“.

Společnost Envivio se velmi angažovala při vývoji stan-

dardu MPEG-4 AVC a využívá jej ve všech aplikacích:

klasickém TV vysílání, televizi pro mobily, IPTV a tele-

vizi přes Internet. Televizi pro mobily mohou zajišťovat 

tři typy sítí:

-  telekomunikační sítě GSM (1G), GPRS (2G), EDGE 

(2,5G), UMTS (3G), HDSPA (3,5G), CDMA (1G),

CDMA 2000 (2G), eVDO (3G);

-  klasické satelitní a zemské sítě DVB-H, DVB-SH, 

jednosegmentová ISDB-T, DMB-T, DMB-S, ATSC 

M/H, MediaFLO;

-  bezdrátové sítě IEEE 802.xxx WiFi, WiMax přicházející

z oblasti spotřební elektroniky a ze světa PC.

Protože 3GPP (MMBS – Multimedia Broadcast/Multicast

Service) nebude k dispozici před rokem 2008, mohutně se

rozvíjí zemské vysílání pro mobily, převážně ve standardu

DVB-H, příp. DMB-T. Aktuálnost televize pro mobily je

patrná i z počtu experimentů (více než 60) po celém světě

(obr. 3).

 Závěr
Po úspěchu Světového fóra IPTV v Londýně lze jako

velmi úspěšné hodnotit i pražské Světové fórum IPTV pro

země východní Evropy. Na konferenci byly jednak prezen-

tace popisující obecně problematiku a perspektivy interne-

tové televize IPTV, jednak prezentace popisující současný 

stav rozvoje IPTV v jednotlivých zemích střední a východní

Evropy.

Jak bude IPTV v budoucnosti úspěšná, nelze dnes spo-

lehlivě odhadnout. Atmosféra na konferenci byla naklo-

něna odhadu Jeff a Gordera ze společnosti Tandberg.

Existují ovšem i jiné scénáře, např. že si klasické televizní

vysílání udrží v budoucnu kolem 75 % posluchačů.

Příští IPTV World Forum Eastern Europe 08 se bude

konat opět v Praze ve dnech 5. a 6. listopadu 2008.

Ing. Dušan Líška, CSc.

Obr. 3  Experimentální vysíláni televize pro mobily ve světě (Zdroj: Envivio)



16
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

n
o

v
é

 t
e

ch
n

o
lo

g
ie

Vymezení O2 TV
O2 TV není pouze jediná služba, ale spíše skupina slu-

žeb fungujících na principech rodiny internetových proto-

kolů IP (odtud obecný název technologie IPTV čili Internet

Protocol Television), které lze využívat pomocí instalova-

ného modemu a speciálního set-top boxu v rámci jedné

domácnosti prostřednictvím telefonní linky a stávajícího

televizoru. Na rozdíl od klasických telekomunikačních slu-

žeb (hlas, Internet), které primárně plní funkci komunikační

(tj. sdílení a přenos informací), směřuje náplň IPTV jed-

noznačně do segmentu domácí zábavy a multimédií. Sem

řadíme všechna zařízení typu home media center, DVD

a MP3 přehrávače, herní konzole a dále aplikace umožňu-

jící nahrávání a sdílení obsahu, které jsou již dnes dostupné

na Internetu (např. You Tube) a které se těší velké uživatel-

ské oblibě. Proto není správné srovnávat O2 TV například

s kabelovou televizí, i když k ní má blízko, díky tomu, že

poskytuje kromě jiného nabídku TV kanálů.

Z pohledu koncového uživatele se O2 TV vyznačuje

třemi inovativními rysy:

–  připojením dodatečného zařízení – set-top boxu

(STB) k televizi,

–  grafi ckým uživatelským rozhraním,

–  nabídkou dodatečných interaktivních služeb

a aplikací.

Podívejme se nyní na jednotlivé vlastnosti podrobněji.

Set-top box
Set-top box (STB) fi rmy ADB je nedílnou součástí služby 

(obr. 1). Na rozdíl od běžných DVB-T STB, které jsou

k dostání na běžných prodejnách, je tento model hybridní

(IPTV/DVB-T), což znamená, že dokáže přijímat digitální

datový tok jak po IP-síti, tak pomocí terestrické antény ve

standardu DVB-T. Pro příjem dat po síti IP je STB vyba-

ven rozhraním Ethernet 10/100BaseT pro konektor RJ-45.

Digitální tuner pak umožňuje příjem signálu DVB-T.

Set-top box má taktéž modulátor pro použití se staršími

televizory.

Další vlastnost, která ze set-top boxu činí unikátní

zařízení, je vybavení pokročilou čipovou sadou od fi rmy 

STMicroelectronics, díky které je tento STB schopen dekó-

dovat až dva paralelní SD (Standard Defi nition) video-

signály v rozlišení 720 × 576 obrazových bodů jak ve

standardu MPEG-2, tak i MPEG-4/H.264. Navíc STB pod-

poruje i signál ve vysokém obrazovém rozlišení HDTV

(High Defi nition Television) v módech 1280 × 720 (720p)

a 1920 × 1080 (1080i). Výstup videosignálu ze set-top

boxu je možný na dvou konektorech SCART. Nutno ovšem

upozornit, že obsah fi lmů z Videotéky je z důvodů zame-

zení kopírování chráněn technologií Macrovision. Podobně

je tomu i na digitálním rozhraní HDMI, kde je apliko-

vána ochrana digitálního obsahu HDCP (High Defi nition

Content Protection).

STB dále disponuje vysokorychlostním rozhraním USB

2.0 pro připojení různých dodatečných zařízení (HDD, web-

kamera). Set-top box používá OS Linux a pro grafi cké zob-

razování informací má nainstalovaný prohlížeč Mozilla.

 Uživatelské rozhraní
Od uvedení služby O2 TV do pilotního provozu v létě

2006, přes komerční spuštění až do dnešních dnů bylo uži-

vatelské rozhraní GUI (Guide User Interface) na základě

zkušenosti uživatelů několikrát vylepšeno a na jeho vývoji

se neustále pracuje. Navigace v hlavním menu je pro uži-

vatele O2 TV velice důležitá. Proto je velmi jednoduchá,

intuitivní a poskytuje v přehledné formě veškeré informace

o dostupných službách a aplikacích. K pohybu kurzoru

v menu a k ovládání dílčích funkcí se používá směrových

šipek dálkového ovladače, respektive funkčních barevných

tlačítek.

Služba O2 TV od Telefóniky O2 je víc než televize
V září roku 2006 uvedla společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s., na český trh nový produkt, který umožňuje přenos digitál-

ního TV vysílání po telefonní lince, a to i do lokalit mimo pokrytí kabelovou televizí či digitálním vysíláním DVB-T. Řeč je o O2

TV, která je již nyní dostupná pro 1,1 milionu domácností na území České republiky a k dnešnímu dni ji využívá více než 40 000

zákazníků. To lze považovat, vzhledem k silně konkurenčnímu prostředí, kterým je trh placené televize, za značný úspěch.

Obr. 1 Set-top box iCAN 3800TW pro O2 TV
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Významnou roli v menu služby hraje informační ban-

ner, který bývá používán k propagování nových fi lmů ve

Videotéce a zároveň k informačně/provozním účelům.

Menu O2 TV je soubor stránek, z nichž některé zůstávají

dočasně uloženy v paměti cache set-top boxu, což umož-

ňuje jejich rychlé načtení a okamžité použití, například při

zapnutí STB ze stand-by módu.

Úvodní menu O2 TV nabízí uživateli čtyři hlavní záložky 

(obr. 2). Každá záložka je ve své podstatě svébytnou katego-

rií dílčích služeb:

 Videotéka – umožňuje přístup ke katalogu fi lmů a pořadů

na přání. Jako vůbec první na světě Telefónica O2 v dubnu

zařadila do nabídky unikátní 3D dokumenty, které je možno

sledovat na jakékoli TV obrazovce prostřednictvím speciál-

ních brýlí, které divákovi zprostředkují 3D vjem.

 TV a rádio – poskytuje široký výběr digitálních TV 

kanálů, poslech rádiových stanic, služby TV průvodce

a TV archiv vybraných pořadů. Jistě stojí za zmínku, že

televizní diváci si brzy budou moci vyzkoušet vysílání ve

vysokém rozlišení, HD.

 Moje služby – nastavení rodičovského zámku a objed-y

návkového PIN.

 Můj přehled – nabízí přehled zakoupených titulůd

z Videotéky s platnou licencí, ceník služeb a informace

o výši účtu za služby O2 TV.

Obr. 2 Ukázka hlavního menu O2 TV

Interaktivní služby a aplikace
Jednou z „vrozených“ vlastností, a řekl bych i hybnou

silou služby O2 TV, je interaktivita, která je zprostředko-

vána pomocí dálkového ovladače a širokopásmového zpět-

ného kanálu. Ten umožňuje komunikaci mezi uživatelem

a poskytovatelem služeb. Díky interaktivní komunikaci

uživatel získává možnost volby a vymaňuje se ze závis-

losti na lineárním TV vysílání. Vzniká celá řada nových,

zejména obsahových služeb charakteru „on demand“ (tedy 

na přání).

Zákazník si například vybere z dostupné nabídky fi lm,

který chce shlédnout. Kromě informací o fi lmu má k dis-

pozici také krátkou ukázku. Podobným způsobem bude

možné pracovat například s hudbou, kdy místo výběru

fi lmu si uživatel sestaví vlastní „playlist“ podle svého oblí-

beného žánru, interpreta nebo podle aktuální nálady.

Interaktivita se taktéž plně projevuje na úrovni EPG

(Electronic Programme Guide neboli TV průvodce pro-

gramem). Tato funkce poskytuje přehlednou orientaci

v nabídce TV kanálů a vyhledávání informací o vysílaných

TV pořadech na základě předem daných kritérií.

 Od interaktivity ke službám šitým na míru
Na výše uvedených příkladech vidíme, že možnost volby 

vede uživatele k výběru konkrétního obsahu, který jej sku-

tečně zajímá. To do budoucna povede k novým obchodním

modelům a poskytování zcela nových služeb ušitých na

míru danému uživateli. Významnou roli v tomto procesu

bude hrát objednávání služeb přímo z hlavního menu (tedy 

přes TV obrazovku) a jejich aktivace v průběhu maximálně

několika minut. Uživatel si tak podle své aktuální potřeby 

bude moci na časově omezený interval objednat například

fi lmový kanál, bez nutnosti zapínat počítač nebo telefono-

vat na zákaznickou linku.

Vysoký stupeň rozšíření televizorů v domácnostech

přiláká v blízké budoucnosti pozornost různých subjektů

a třetích stran, které budou prostřednictvím TV obra-

zovky nabízet celou škálu dodatečných služeb. Je proto

velice pravděpodobné, že se již brzy setkáme s takovými

službami jako TV banking nebo hraní jednoduchých her

typu Sudkou či slovní kopaná. Ze samotného principu

věci vyplývá, že se bude jednat vesměs o velmi jednoduché

aplikace uzpůsobené možnostem a ergonomii dálkového

ovladače. Již dnes však existují hry pro jednoho či více

hráčů – hra v režimu multiplayer pak většinou probíhá

prostřednictvím SMS.

 Sdílení obsahu
Televize, respektive set-top box se v nejbližší době stane

centrem multimediální domácí zábavy. Nové modely STB

vybavené pevným diskem budou podporovat tzv. time-

shift  (použití funkcí „Pause“, „Fast Forward“ a „Rewind“

v průběhu živého vysílání) a local PVR (Personal Video

Recording), jež umožní nahrávání libovolného TV obsahu

na pevný disk STB. K zajištění maximálního uživatelského

komfortu bude nezbytně nutné umožnit sdílení tohoto

obsahu v rámci skupiny zařízení v domácnosti a poskyt-

nout k němu přístup z libovolného televizoru. S tím sou-

visí zajištění příslušných uživatelských oprávnění v rámci

celého systému a dále pak jednoduchost řešení, pokud

možno pomocí bezdrátové WLAN (Wireless Local Area

Network).

Takovou místní bezdrátovou síť pro přenos multimedi-

álního obsahu (multimediálním obsahem rozumíme obsah

citlivý na časové zpoždění a ztrátovost paketů) již dnes

dokáže vytvořit bezdrátový adaptér Ruckus wireless, který 

ke službě O2 TV Telefónica O2 nabízí.

Sdílení obsahu v domácí síti bude první krok, který 

spustí lavinu obsahu generovaného uživateli, tzv. UGC

(User Generated Content), v rámci celé platformy O2 TV.

Tento obsah bude možné uložit a kdykoli publikovat přímo

na TV obrazovce. Pro názornost uveďme příklad:
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Pokud během dovolené v zahraničí pořídíme pár zají-

mavých snímků nebo natočíme veselé video, budeme je

moci z jakékoli internetové kavárny nebo prostřednictvím

GPRS odeslat na vzdálený server, vytvořit zde jednoduchou

prezentaci a zaslat svým rodičům zprávou SMS přístupové

údaje ke svému účtu na O2 TV. Rodiče pak mohou s námi

téměř okamžitě sdílet naše zážitky přímo doma na své TV

obrazovce.

Konvergence technologická a obsahová
Od podobných scénářů je pak již velmi blízko k technic-

kému řešení, které propojí různé technologické platformy 

do jednoho integrovaného celku tak, že uživatel bude moci

službu O2 TV využívat na mobilním telefonu, TV, resp.

STB, nebo PC bez časových, fi nančních či prostorových

omezení (obr. 3).

Tento stav bude možné považovat za počátek konver-

gence tří do této chvíle vzájemně oddělených světů – světa

televize, počítačů a mobilních zařízení. A právě v tomto

směru vidí Telefónica O2 jako plně integrovaný poskytova-

tel fi xních a mobilních služeb řadu budoucích příležitostí.

Ing. Miroslav Kratochvíl

Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Obr. 3 Model sloučeného světa TV, PC a mobilních zařízení
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Rozšířené možnosti přípojky SHDSL
Přenosový systém pro metalické přístupové sítě, označovaný zkratkou SHDSL, využívá obvykle jeden symetrický pár vedení pro

obousměrný symetrický datový provoz. Základní doporučení organizace ITU-T G.991.2 bylo vydáno již roku 2001. Druhá verze

zmíněného doporučení obsahuje zdokonalení pro dosažení vyšších přenosových rychlostí. 

Přípojka SHDSL
Systém SHDSL (Single pair High speed Digital Subscriber 

Line) je navržen pro využívání jednoho páru metalického

vedení. Rychlost přenosu dat je stejně jako u dalších typů

systémů xDSL závislá na parametrech vedení a úrovni

a typu rušení. S ohledem na parametry přenosového pro-

středí je možné přenášet uživatelská data rychlostmi od

192 kbit/s do 2312 kbit/s. V případě požadavku na vyšší

přenosové rychlosti, nebo v případě požadavku na překle-

nutí větší vzdálenosti, je přípustná i dvoupárová varianta

SHDSL. K přenosu uživatelských dat se využívá šestnácti-

stavová pulsně amplitudová modulace s kódováním Trellis

(16-TCPAM). K obousměrnému přenosu po jediném

vedení se využívá vidlice s potlačením ozvěn.

Systém SHDSL je navržen s ohledem na dodržování spek-

trální kompatibility s dalšími přenosovými systémy, které

mohou být provozovány v přístupové metalické síti. SHDSL

je především určen pro domácí sítě nebo malé fi rmy, které

požadují symetrické přenosové rychlosti k poskytovateli

připojení. Nejčastější případy využití přípojky SHDSL jsou

uvedeny na obr. 1 a obr. 2. První případ ukazuje připojení 

lokální sítě účastníka k síti poskytovatele prostřednictvím

účastnického multiplexoru DSLAM, podobně jako je tomu

u přípojek ADSL. Jediné zařízení na straně poskytovatele

může obsloužit oba typy přípojek při osazení příslušnými

typy zásuvných jednotek. Podrobnější popis přípojky 

SHDSL je uveden v [1].

Přípojka SHDSL se skládá z modemu STU-R (SHDSL

Transceiver Unit – Remote) na straně účastníka, jednotky 

STU-C (SHDSL Transceiver Unit – Central Offi  ce) na

straně poskytovatele připojení a metalického účastnic-

kého vedení (metalický symetrický pár). Pokud je možné

modemy nastavit do obou jmenovaných režimů, lze je proti

sobě provozovat např. na pronajatém vedení.

 Přípojka SHDSL.bis
Na konci roku 2003 vydala organizace ITU-T druhou

verzi doporučení G.991.2, která přináší řadu vylepšení

oproti první generaci systému SHDSL, ovšem pouze pro

americký region. Doplněk z roku 2005 přidává inovovanou

specifi kaci i pro Evropu. Druhá generace se někdy označuje

jako SHDSL.bis, respektive G.SHDSL.bis. Příklad uspořá-

dání přípojky SHDSL.bis je uveden na obr. 3. Mezi nejvý-

znamnější inovace patří:

•  defi nování podmínek pro datové přenosy s využitím

většího počtu paralelních vedení,

• vyšší výkonnost přenosu,

•  defi nování způsobu pro přenos více vzájemně nezá-

vislých spojení na společné fyzické vrstvě a podpora 

pro dynamické změny přenosových rychlostí mezi 

jednotlivými typy spojení na fyzické vrstvě,

•  defi nování způsobu přechodu koncového zařízení do 

klidového režimu bez vysílání a procesu znovuobno-

vení spojení,

•  defi nování nových postupů zapouzdření uživatelských dat.

 Datové přenosy s využitím více vedení
Původní návrh systému SHDSL z roku 2001 počítal

s využitím maximálně dvou symetrických párů vedení pro

přenos uživatelské informace. Přenosový systém tedy doká-

zal, za určitých podmínek, přenášet uživatelská data rych-

lostí až 2 × 2312 kbit/s. Inovace u druhé generace SHDSL.

bis spočívá v podpoře až pro čtyři symetrické páry, které lze

využít pro souběžný přenos uživatelských dat.

 Výkonnost přenosu
Při zvyšování výkonnosti přenosu je možné rozšířit vyu-

žívané frekvenční pásmo nebo využívat modulaci s větším

počtem stavů. Negativním důsledkem, při rozšiřování šířky 

frekvenčního pásma, je vzrůst měrného útlumu na vyšších

frekvencích a tedy omezené využití výhod rozšíření pouze

pro kratší délky metalického vedení. Navíc zvětšení šířky 

frekvenčního pásma může způsobit problémy se spektrální

nekompatibilitou v metalické přístupové síti (rušení přípo-

jek ADSL). Druhý způsob zvyšování výkonnosti přenosu

spočívající ve zvyšování počtu úrovní linkového signálu

klade vyšší nároky na parametry přenosového prostředí,

respektive na poměr signálu k šumu SNR (Signal to Noise

Ratio).

Obr. 1 Standardní uspořádání přípojky SHDSL

Obr. 2 Příklad možného propojení segmentů LAN s využitím 

přípojek SHDSL na pronajatém vedení

Obr. 3  Příklad uspořádání přípojky SHDSL.bis
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výkonnosti přenosu. V první verzi doporučení G.991.2 jsou

uvedeny následující analytické vztahy, které určují možné

uživatelské přenosové rychlosti (záhlaví SHDSL zvyšuje

přenosovou rychlost na fyzické vrstvě o 8 kbit/s). Pro

modulaci 16-TCPAM platí:

vpv = n × 64 + i × 8 [kbit/s] (1)

kde:

• parametr n je defi nován intervalem 3 ≤ n ≤ 36,

•  parametr i leží pro všechna n ≤ 35 uvnitř intervalu 

0 ≤ i ≤ 7,

• pro n = 36 je hodnota i omezena na i = 0,1.

Zvýšení přenosové rychlosti defi novala organizace ITU-T

jako nepovinné vylepšení a záleží na výrobci, zda se roz-

hodne pro implementaci. Pro modulaci 16-TCPAM dodatek 

G doporučení modifi kuje parametry rovnice (1) na:

• parametr n je defi nován intervalem 3 ≤ n ≤ 60,

•  parametr i leží pro všechna n ≤ 59 uvnitř intervalu 

0 ≤ i ≤ 7,

• pro n = 60 je hodnota i omezena na i = 0,1.

Pro 16-TCPAM je tak rozmezí přenosových rychlostí od

192 kbit/s do 3848 kbit/s s krokem o velikosti 8 kbit/s při

modulační rychlosti vm = vpv /3.

Pro modulaci s dvojnásobným počtem stavů 32-TCPAM

je výsledná přenosová rychlost uživatelských dat stanovena

vztahem (1) s parametry:

• parametr n je defi nován intervalem 12 ≤ n ≤ 89,

• parametr i pro n ≤ 88 leží uvnitř intervalu 0 ≤ i ≤ 7,

• pro n = 89 je povolená hodnota i = 0.

Uvedené podmínky znamenají, že přípojka SHDSL.bis

s 32-TCPAM je schopna dosáhnout přenosových rychlostí

v rozmezí od 768 kbit/s do 5696 kbit/s s krokem o velikosti

8 kbit/s při modulační rychlosti vm = vpv /4.

Při využívání M symetrických párů pro přenos uživatel-M

ských dat je v koncovém zařízení implementováno M nezá-M

vislých fyzických vrstev a přenosová rychlost se určuje pro

každý pár vedení nezávisle. Celková přenosová rychlost

může být až M-násobkem výše uvedených rychlostí pro

jediné vedení.

Problematika spektrální kompatibility u systému SHDSL

je zohledněna například proměnnou šířkou využívaného

frekvenčního pásma při změně modulační rychlosti. Obr. 4

zobrazuje masky spektrální výkonové hustoty PSD (Power

Spectral Density) pro modulaci 16-TCPAM i 32-TCPAM pro

rychlosti 2312 kbit/s a 3848 kbit/s a dále masku 32-TCPAM

pro maximální přenosovou rychlost 5696 kbit/s. Vedle toho

lze aktivovat systém omezování vysílacího výkonu PBO

(Power Back Off ), který při dostatečné rezervě SNR sníží

celkový vysílaný výkon.

 Deaktivace a znovuobnovení činnosti přípojky SHDSL
Další snížení vysílacího výkonu je možné při nečinnosti

přípojky SHDSL v intervalech, kdy není potřeba přenosu

dat. Tato vlastnost druhé generace systémů je opět nepo-

vinná a její implementace záleží na výrobci koncového

zařízení. Zahájení deaktivace spojení mohou iniciovat obě

jednotky (STU-C i STU-R). Vlastní proces probíhá výmě-

nou zpráv v kanálu EOC (Embedded Operational Channel)

v záhlaví rámce SHDSL. Při deaktivaci spojení se v konco-

vých zařízeních uloží parametry spojení pro potřeby rych-

lého znovuobnovování.

Proces znovuobnovení spojení může opět zahájit kte-

rákoliv z obou jednotek. Pro potřeby reaktivace spojení se

použijí parametry spojení, které byly stanoveny u posled-

ního úspěšného spojení. Proces znovuobnovení spojení by 

měl skočit přibližně do 500 ms. Pokud procedura znovu-

obnovení spojení selže, koncová zařízení se pokusí navázat

spojení za pomoci klasické procedury navazování spojení

(hand-shake) podle doporučení ITU-T G.994.1, která je

ovšem časově náročnější.

 Podpora pro víceuživatelské přenosy
S rostoucími požadavky na přenosové rychlosti přichází

také požadavek na implementaci podpory pro současný 

přenos vzájemně nezávislých datových toků, ať už se jedná

o různé datové toky jednoho uživatele, např. přístup do sítě

Internet a přenos signálů služby ISDN-BRA, nebo o datové

toky od více nezávislých uživatelů. Organizace ITU defi no-

vala tři kombinované režimy přípojky SHDSL.bis:

•  typ 1 – synchronní přenosový mód s podporou pro 

vysokorychlostní data,

•  typ 2 – synchronní přenosový mód společně s paketo-

vým či buňkovým přenosem,

•  typ 3 – synchronní přenosový mód společně

s nestrukturovanými daty (Clear Channel).

Vzhledem k možnosti přenášet současně dva nezávislé

uživatelské datové toky je vhodné do koncových zařízení

implementovat i procedury pro dynamické alokování pře-

nosové kapacity. Samozřejmě s ohledem na maximální

dosažitelnou přenosovou rychlost na fyzické vrstvě. Byl

defi nován protokol DDR (Dynamic Rate Repartitioning)

pro dočasné přiřazování jednotlivých kanálových intervalů

v SHDSL rámci.

V druhé generaci doporučení SHDSL jsou rovněž defi -

novány nové postupy zapouzdření uživatelských dat. Ke stá-

vajícím možnostem byly přidány procedury pro přenos dat

v paketovém režimu, pro synchronní režim přenosu uživa-

telských dat s vyhrazeným signalizačním kanálem a s pod-

porou protokolu přímého přístupu ke spoji prostřednictvím

signalizace LAPV5.

Obr. 4 Využívané šířky frekvenčního pásma přípojky SHDSL 

při modulaci 16-TCPAM a 32-TCPAM
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Program pro simulaci přípojek xDSL, který je přístupný 

na adrese http://matlab.feld.cvut.cz/, byl doplněn o mož-

nost simulace výkonnosti přípojky SHDSL.bis, podle pří-

lohy B doporučení ITU-T G.991.2. Ve vstupním formuláři

uživatel pro přípojku SHDSL defi nuje typ použité modu-

lace (16-TCPAM, 32-TCPAM). Zvolený typ modulace pak 

určuje interval přenosových rychlostí, které budou uvažo-

vány v průběhu výpočtu. Pro potřeby simulace je nutné

zadat další podmínky, které popisují charakter přenosového

prostředí. Pro modelování přeslechového rušení lze využít

buď předdefi nované modelové profi ly rušení organizace,

nebo zvolit kombinaci rušících systémů v kabelu.

Modelové profi ly rušení (modely A, B, C) představují tři

typické situace, které se v metalické přístupové síti mohou

vyskytnou. Více o metodách modelování rušení lze nalézt

v [2], [3], [4].

Na obr. 5 jsou uvedeny příklady s výstupy ze simulace,

která porovnává závislost maximální dosažitelné přeno-

sové rychlosti na délce účastnického vedení. Simulace byla

počítána pro střední úroveň rušení (model B) a pro meta-

lický symetrický pár v místním kabelu typu TCEPKPFLE

75 × 4 × 0,4 mm (základním prvkem je křížová čtyřka

s průměrem jádra 0,4 mm, izolace žil z napěněného PE,

plášť PE).

 Závěr
Přípojky SHDSL představují způsob přenosu pro efek-

tivní využití existující metalické přístupové sítě. Svou kon-

cepcí pro symetrické přenosové rychlosti jsou předurčeny 

pro realizaci pronajatých okruhů a připojení menších fi rem.

Druhá generace přípojky SHDSL.bis rozvíjí možnosti

a spektrum poskytovaných služeb. Inovovaná generace

nabízí vyšší přenosové rychlosti a dokonalejší podporu pro

přenos různých typů uživatelských signálů.

Článek vznikl v rámci projektu NPV 1ET300750402:

Specifi kace kvalitativních kritérií 

a optimalizace prostředků pro vysokorychlostní přístupové 

sítě.

Ing. Petr Jareš

Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze
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ASP – nový přístup ke zlepšování služeb

Třebaže většina stávajících služeb krátkých textových

zpráv s přidanou hodnotou představuje informační služby,

stále existuje nedostatek funkčních SMS s přidanou hod-

notou, které lze podporovat základními telekomunikačními

standardy. Takové služby nejen že musí vyhovovat požadav-

kům předplatitelů, ale také stávajícímu síťovému prostředí

a technickým prostředkům.

Aby bylo možné vyhovět požadavkům na rozvoj SMS,

je třeba uplatnit některé funkční a osobní služby krátkých

zpráv (SM) s přidanou hodnotou, jako je podpis SM, předá-

vání SM a fi rewall pro SM, které vyváží nesnáze a nevýhody 

současného standardu SMS.

Osobní služby krátkých textových zpráv
Společnost ZTE využívá platformu ASP (Advanced SMS

Platform – pokročilá platforma SMS) jako řešení funkční

a osobní SMS s přidanou hodnotou, aby mohla nabídnout

služby s následujícími vlastnostmi:

– ovlivnění toku služeb z hlediska jejich oceňování,

– vysoké požadavky na kapacitu v reálném čase,

– aktivace služeb prostřednictvím předplatitelů.

V následujících odstavcích se můžete seznámit s několika

typickými osobními službami krátkých textových zpráv.

Firewall pro SM

Firewall pro krátké zprávy představuje systém fi ltrů pro

veškeré přijímané krátké zprávy založený na pravidlech sta-

novených uživateli, která omezí příjem nevyžádaných zpráv.

Firewall pro krátké zprávy zahrnuje následující funkce:

–  černá listina (Black list) – systém automaticky fi l-

truje všechny zprávy přicházející od čísel obsažených

v seznamu Black list;

–  bílá listina (White list) – systém přijímá všechny zprávy 

přicházející od čísel obsažených v seznamu White list;

–  časové fi ltrování – systém nepřijímá žádné zprávy od

žádných čísel po jistý časový interval (použitou jed-

notkou jsou minuty a nesmí být překročena hodnota

999);

–  fi ltrování klíčovým slovem – systém automaticky fi l-

truje zprávy, jejichž obsah zahrnuje jisté klíčové slovo

poté, co je uživatel zadá;

–  dotaz na fi ltrovanou zprávu – uživatel si může upra-

vit operátorem předdefi novanou zprávu a kdykoliv ji

vyslat do platformy nebo se přihlásit na operátorovu

webovou stránku, aby se dotázal na obsah fi ltrované

zprávy, který zahrnuje číslo SM, obsah SM, čas ode-

slání SM a důvod fi ltrování SM.

Potvrzování SM

Potvrzení krátké zprávy je služba, prostřednictvím které

systém uživateli po odeslání zprávy ihned oznámí, zda byla

tato zpráva úspěšně odeslána. Účelem této služby je infor-

mace o stavu zprávy a jeho ohlášení odesilateli.

Hlavním rysem této služby je skutečnost, že po odeslání

zprávy pomocí libovolného terminálu je odesilatel prostřednic-

tvím potvrzení ihned informován o jejím přijetí adresátem.

Zákazník může o potvrzování zpráv zažádat podle své

potřeby, což představuje velkou výhodu. Obsah potvrzení

zprávy může defi novat uživatel nebo operátor. Může před-

stavovat blahopřání či oznámení, nejen sdělení o tom, zda

zpráva byla doručena či nikoliv.

Podpis SM

Současné SMS jednotně zobrazují číslo volajícího ze

seznamu kontaktů v mobilním terminálu. Pokud si volající

neuloží číslo v mobilním terminálu mezi kontakty ani si je

nezapamatuje, pak nemůže odesílatele této zprávy identifi -

kovat. Tato situace nastává obzvláště v době svátků, Štědrého

dne a Nového roku, kdy jsou uživatelé objektem zasílání

množství blahopřejných zpráv, protože je dnes trendem

jejich zasílání právě pomocí SMS. Z tohoto důvodu ZTE

podporuje službu podepisování krátkých zpráv, která těmto

problémům zamezí. Služba uživatelům umožňuje přizpůso-

bení podpisu SM podle jejich zvyků.

Přeposílání SM

Služba přeposílání krátkých zpráv umožňuje uživateli

pomocí tohoto nastavení směrovat krátkou zprávu jinému

uživateli. Například, pokud uživatel B, jehož číslo je MS2,

přesměruje zprávu na uživatele C, jehož číslo je MS3, pak,

pokud uživatel A, jehož číslo je MS1, zašle zprávu uživateli

B, je tato přijata uživatelem C, nikoliv uživatelem B.

Tato služba podporuje podmíněnou funkci přeposílání.

Jinými slovy, uživatel si může nastavit určité podmínky pro

přeposílání krátkých zpráv jako například nepodmíněné

přeposílání, přeposílání při vypnutí, přeposílání při nedo-

stupné síti a přeposílání ve stanoveném časovém úseku.

Třebaže přeposílání zprávy se uskutečňuje na jiné mobilní

číslo nebo e-mailovou adresu, uživatel si může zvolit, zda ji

chce také uložit na své původní mobilní číslo.

Ukládání SM

S rozvojem SMS vyvstává potřeba uživatelů ukládat si

množství důležitých zpráv, avšak úložná kapacita mobilních

zařízení je omezená a nemusí jejich požadavkům postačo-

vat. Společnost ZTE poskytuje službu ukládání krátkých

zpráv, která tento problém řeší. Tato služba poskytuje uživa-

telům větší prostor pro ukládání jednotlivých zpráv v síťo-

vém úložném prostoru. Tento úložný prostor může být

konfi gurován a přidělován operátorem a koncový uživatel

se na tyto uložené zprávy může dotazovat a stahovat si je

prostřednictvím webové stránky.

S rostoucí mírou vyspělosti mobilních komunikačních technologií a s nárůstem počtu mobilních uživatelů se mobilní 

operátoři a dokonce i celý telekomunikační průmysl zaměřuje prostřednictvím zlepšování služeb na zvyšování ukazatele

ARPU (Average Revenue Per User – průměrný zisk na uživatele(( ), s čímž souvisí i zvyšování zisku z celého průmyslo-

vého řetězce.

Po několika po sobě jdoucích letech rychlého rozvoje se služby krátkých textových zpráv (SMS), coby služby s nejrychleji

rostoucím potenciálem, dostaly do stacionární fáze.



23
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

m
o

b
il

n
í s

ít
ě

Výhody ASP
Všechny uvedené služby se aktivují nebo jsou aktivovány 

pomocí osobních služeb. Aby se minimalizovaly změny 

v přístupu ke středisku služeb krátkých zpráv (SMSC), pou-

žila ZTE řešení ASP. Platforma ASP se propojuje se SMSC

pomocí rozšířeného protokolu SMPP, jak je znázorněno na

obr. 1.

ASP se používá k ukládání podrobné uživatelské infor-

mace o místních uživatelích a přihlášení/odhlášení volaných

uživatelů v celé síti. S pomocí ASP může operátor poskytovat

jednotlivé funkční služby krátkých zpráv různým koncovým

uživatelům. Operátor může zvolit aktivaci jedné či více těchto

služeb podle potřeb uživatelů. Všechny tyto služby mohou být

účtovány na základě měsíčních poplatků nebo poplatků za jed-

notlivé zprávy, a to podle různých typů služeb.

S rozšiřováním platformy ASP je také snadné plánování

nových služeb a zkracování cyklu jejich zavádění. Tento

postup tak poskytuje operátorům technickou základnu

potřebnou pro úspěch v rostoucí konkurenci na trhu. Jedná

se o nový přístup umožňující vyšší výnosy z poskytovaných

služeb.

PR

GSM/CDMA/WCDMA/CDMA2000/...

ZTE ASPBOSS

SMSC1

SMSCn

SMSC2

fi rewall pro SM

podpis SM

ukládání SM

Obr. 1 ASP se propojuje se SMSC pomocí rozšířeného protokolu SMPP
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Telekomunikace tématem nejen na veletrhu 

INVEX, ale stále více i na veletrhu DIGITEX
I když se může zdát, že veletrhy INVEX a DIGITEX jsou

zatím v nedohlednu, přípravy tohoto největšího oborového

setkání jsou v plném proudu a oba veletrhy již mají zcela

konkrétní obrysy. Tak jako v minulých letech, i letos pořada-

telé přichystali řadu inovací, z nichž tou nejzásadnější je bez-

pochyby posun konání veletrhů o jeden den v rámci kalen-

dářního týdne – od úterý do soboty. Cílem je zejména vyšší 

kvalita v řadách návštěvníků po celou dobu konání veletrhů.

Očekáváni jsou zejména v sobotu zcela noví návštěvníci z řad

zájemců z domácností a také podnikatelů mimo oblast ICT.

Další výraznou změnou jsou rovněž tematicky zaměřené dny 

se speciálním programem k daným tématům: 

– úterý 23. října, Den státní správy a samosprávy,

– středa 24. října, Den podnikových řešení ICT,

–  čtvrtek 25. října, Den prodejního řetězce ICT

a spotřební elektroniky,

– pátek 26. října, Den veřejného sektoru,

– sobota 27. října, Den zábavy a prodeje.

První den veletrhu nabídne, kromě cen Křišťálový disk 

2007 a vyhlášení nejlepších produktů a služeb podzimní

sklizně ICT, také nepřehlédnutelné vyhlášení Osobnosti

roku ICT 2007 a do koloritu oborové události roku patří

také úterní ICT SUMMIT, vrcholná konference za účasti

špiček sektoru ICT a vrcholných představitelů státní správy 

v Rotundě brněnského výstaviště.

Na INVEX za odborností, DIGITEX pro domácnost
INVEX letos bude nejen nabídkou vystavovatelů, ale

také díky programu více než kdykoli v minulosti zaměřen

na IT-profesionály a podnikatele hledající specializovaná

řešení z oblasti informačních a komunikačních techno-

logií. Kromě inovativních řešení v oblasti podnikových

informačních systémů bude mezi klíčová témata veletrhu

INVEX patřit například problematika informační bezpeč-

nosti nebo komplexní řešení IT-infrastruktury. 

DIGITEX je svou rostoucí nabídkou z oblasti spotřební

elektroniky a digitální zábavy zcela zaměřen na širokou

veřejnost, tedy koncové uživatele. Jádrem veletrhu bude

vše, co souvisí s digitální fotografi í, zpracováním obrazu

a zvuku, digitální domácností, navigací GPS či rozvojem

digitálního TV vysílání. V letošním roce se bude hodně

hovořit také o zobrazení HD či nástupu nové technologie

digitálního záznamu.

Na základě hlavních témat obou veletrhů pro letošní

rok již vykrystalizovala celá řada projektů a konferencí. Ty,

které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti, přiná-

šíme v následujícím přehledu. 

Vybrané projekty konané v rámci veletrhu INVEX
E-vize krajů, měst a obcí – elektronizace státní správy

Moderované tematické panely určené pro zástupce měst

a obcí proběhnou v prostoru s registrovaným vstupem

v pavilonu G2. Na akci je očekávána registrace více než 1200

starostů a informatiků obcí.

E-vize Telco & Braoadband – perspektivní komunikační služby

Odborná konference a diskusní panely na vybraná

témata za účasti významných osobností oboru telekomu-

nikací osvětlují hlavní trendy elektronických komunikací

a vize jejich dopadů. Hlas, připojení, přidané služby – co

dnes (nejlépe) živí Telco fi rmu? xDSL – proč jsme stále

na chvostu Evropy? IPTV, on-line video, mobilní televize

– a bude se na to někdo dívat? Technologie WiMAX – po

nadšení rozpaky? Nenabízíme VoIP, po IP už dnes „jede“

stejně skoro všechno! K čemu je vlastně WiFi – do kance-

láře, do města, nebo jako řešení poslední míle? Špičkové

telekomunikace v armádě – Right information, right place,

right time ... and not too much.

VoIP & Broadband Expo

Fenoménu internetové telefonie a širokopásmovému

připojení bude již potřetí věnována tematicky profi lovaná

sekce pavilonu G1.

Reseller Meeting Point

Zástupcům prodejního řetězce v oblasti IT a spotřební

elektroniky bude určena specializovaná sekce s registrova-

ným vstupem, která nemá klasický výstavní charakter. Jejím

cílem je zprostředkování nových obchodních kontaktů

mezi výrobci, prodejci a distributory v klidném a neruše-

ném prostředí. 

ICT Fórum pro české a slovenské školy

Prostor v Kongresovém centru dostanou také odborníci

ze školství, zdravotnictví a veřejné správy – na ICT Fóru pro

školy získá více než 500 registrovaných ředitelů škol a lektorů

praktické zkušenosti s využitím ICT v samostatné výuce. 

 Vybrané projekty konané v rámci veletrhu DIGITEX
High Defi nition Live!

Projekt v pavilonu F kompletuje řetězec výroby, distribuce

a spotřeby televize a videa ve vysokém rozlišení s cílem vysvět-

lit návštěvníkům veletrhu, jaké jsou současné možnosti výroby 

a příjmu HD-televize a sledování HD-videa, jaké jsou technolo-

gické alternativy formátů, jaké jsou typy a varianty zobrazení sig-

nálu ve vysokém rozlišení. Součástí projektu je též HD Cinema

– velkoplošná projekce krátkých fi lmů a nosičů v HD.

Technologie & Design

Soulad špičkových produktů spotřební elektroniky, zařízení

high-end a designu moderního nábytku ve světle inteligent-

ních řešení domácnosti, včetně fi lmů ve vysokém rozlišení

a ukázek živého HD-vysílání. Desítky vybavených „pokojíčků“

domácnosti pod technologickou i architektonickou supervizí.

GPS navigace pro každého

Vše, co jste chtěli vědět o navigaci GPS. Oborově uce-

lený prostor, v rámci kterého návštěvník najde komplexní

nabídku nejprodávanějších značek satelitní navigace. 

O přípravě konferencí Fórum elektronické komunikace

2007, Milníky digitální televize, Inteligentní domácnost

a eHealth 2007, které s BVV pořádá nakladatelství Sdělovací

technika, vás budeme informovat průběžně.

PR
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Pokud potřebujete více informací, obraťte se prosím na naši kancelář:

Inovativní UMTS řešení.
MF330 MF335 MF630 MF5830 MF

MF332

MF620

Datová karta ZTE MF 332 PCMCIA a USB Modem MF 620

vám umožní nevšední zážitek ze surfování po Internetu.

Datová karta ZTE MF 332 PCMCIA
 HSHSDPADPAPA/WC/WCWCCCDMAMAMADMMAD  85855 0MH0MHMHMHH00 z/2z/2z/2100100100MHzMHz
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 DiDivererzizita a Rxxx

 ET ETSSI AAT říddíícící rozhhrhh ananíníí

  Kompomppatiatia billní ní s Windddowssoo  2 20200 2 0000,000  XPXP X , 

Vista reaeaadydy,d  MMA M C OOSSS

 Vybavenín  PCPCPCCMCMCCIM A TTypyp p III

 Podporuje Cardarddar bubususb  322bititb  in terface

MF 620 HSDPA + USB Modem
  HSDPA/WCDMCDMA 22100MHMHzHzHz, , 

GSM/GPRS/EDGDGE 9E 900/1808000/1/110/0 900909 MHzH

 HHSSDPAD  3,6MDL, C122

 UUSUS U B2B2.0 F0 S

  K omomompmpatiatibilbilní s Windows 202 0000,

XXP,X  ViViVistastas  readyy
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