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Povalí se IPTV over-the-top?
Zatímco většina diváků, kteří dnes sledují on-line video, tak činí na osobním počítači, 

rozhodující destinací většiny tohoto obsahu bude v nedaleké budoucnosti televizní přijímač. 

Výrobci hardwaru z oblasti herních zařízení, media-adaptérů a set-top boxů již pracují na 

vývoji řešení, která umožňují přenos video-obsahu z veřejného Internetu na náš televizor.

Největší výzvou pro poskytovatele on-line videa, označovaného také over-the-top TV, 

je tedy vybudovat nezbytné mosty k TV přijímačům. V příštích několika letech řešení od 

fi rem, jako jsou Apple, Netgear a Sony, pomohou překlenout tuto propast a usnadní staho-

vání a sledování videa „a la carte“. To však neznamená, že tento přechod bude jednoduchý. 

Po určitou dobu budou přetrvávat některé nepříznivé jevy, jako jsou problémy s kvalitou 

a se stanovením ceny obsahu i technické překážky.

Nevzdávají se ani telekomunikační operátoři a do boje o zákazníka přispívají snahou 

přivést zpětný kanál k TV zařízením (např. IPTV) a umožnit zákazníkům vstoupit do světa 

internetu i bez nutnosti zapnout PC. Tím zákazník získá možnost např. surfování, chato-

vání, zkrátka možnost být on-line a komunikovat např. přes set-top box.

V nedávných průzkumech provedených mezi uživateli Internetu 12 % dotázaných odpo-

vědělo, že získali nějakou formu video-obsahu z Internetu. Velká většina z nich (71 %) sledo-

vala toto video na svém PC, zatímco 16 % jej sledovalo na televizoru z vypáleného DVD. Dalších 8 % sledovalo video pomocí

přehrávací mechaniky herního zařízení (konzole). Zdá se přitom, že ze všech spotřebních přehrávacích platforem TV obsahu

budou mít hrací video-konzole největší podíl na zvyšování výnosů z přenosu videa veřejným Internetem. Mezi důvody patří

jejich blízkost televiznímu přijímači, velká kapacita pevného disku a velké rozšíření on-line služeb mezi hráči TV her.

Proč neobejít operátory kabelových sítí a neposílat obsah přímo ke spotřebiteli-divákovi prostřednictvím Internetu?

Nezáleží na tom, zda vyděláváte peníze z reklamy nebo přímo od diváka. On-line video šířené over-the-top přinese navíc zcela

nové paradigma v oblasti lokální reklamy. Produkční fi rmy nabídnou výrobu a distribuci video-inzerce pro malé a střední

fi rmy za ceny podstatně menší než tradiční reklamní agentury. V oblasti video-obsahu se tak objeví stejný efekt jako v případě

Zlatých stránek – je tam konkurence, musím tam být také. Tato video-inzerce pro malé a střední podniky může navíc kombi-

novat tradiční přednosti přímého marketingu, cílené možnosti Internetu a emocionální a dramatické nástroje televize.

Nezní to báječně? Vždyť tyto internetové služby přenášené „over the top“ přinesou podle odhadů v roce 2012 celosvětové

výnosy ve výši 1,5 miliardy USD. Otázkou zůstává, zda výrobci obsahu a především sítě budou schopni dopravit obsah přímo

do televizních přijímačů.

Hlavní telekomunikační operátoři již zahájili výstavbu sítí FTTx (Fiber To Th e x), kde za proměnnou x můžeme dosadit:

do sídlišť, domů, bytů. V Japonsku překročí počet přípojek FTTH počet připojení DSL již v letošním roce. Nasazení optické

infrastruktury je totiž lacinější než klasické metalické kabely a pro další rozvoj infrastruktury je důležitá šířka pásma – optické

vlákno je jedinečným prostředkem.

Vlákno až do domu (FTTH) nabízí i další možnosti. Zatímco současné metalické sítě mohou zabezpečit jednu, popř. dvě

služby od jednoho operátora, šířka pásma optického vlákna je schopna zabezpečit vícenásobné služby „multiple play“ od více

operátorů. Optické vlákno je tak schopno současně zajistit videotelefonní služby, interaktivní TV, rozličné informační služby,

HDTV, služby zdravotní péče apod. Optické vlákno umožňuje realizovat „otevřenou síť“, kdy je zajištěna zdravá konkurence

mezi jednotlivými operátory. V principu každý se může stát poskytovatelem takových služeb. Jejich nabídka se začíná obje-

vovat i v ČR a existuje již i několik desítek tisíc potenciálních zákazníků.

Požadavky na přenos informací stále porostou, předpokládá se roční růst 60–80 %. Zatímco v současné době se požaduje

konektivita cca 10 Mb/s (dva IPTV kanály a vysokorychlostní Internet 2 Mb/s), v blízké budoucnosti se požadavky na objem

přenesených dat řádově zvětší. Vždyť jen tři kanály HDTV (IP) si vyžádají celkem 60 Mb/s a vysokorychlostní Internet

„spolkne“ dalších 40 Mb/s, celkem tedy 100 Mb/s. S rostoucí nabídkou služeb se pak bude snižovat i jejich cena.

Nesmíme však zapomenout, že kromě omezené šířky pásma, která má dnes vliv na kvalitu obrazu, existují i další významné

překážky rozvoje TV služeb přenášených na Internetu „over the top“. Patří k nim již zmíněný nedostatek zařízení, která jsou

schopna připojit televizor k Internetu, chybějící obchodní modely a svízelná orientace v nepřeberné nabídce tisícovek video-

titulů dostupných na Internetu, kterou dosud používané dálkové TV ovládání není schopno zajistit. Rozhodujícím stimulem

pro další rozvoj služeb over-the-top a významným prostorem pro inovace se tak stanou elektronický průvodce programy EPG

(Electronic Program Guide) a jeho uživatelská rozhraní.

RNDr. Petr Beneš

šéfredaktor časopisů Telekomunikace a Sdělovací technika
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y Cisco – hospodářské výsledky a vstup do nové éry sítí
Společnost Cisco Systems ohlásila hospodářské výsledky 

za čtvrté čtvrtletí a celý fi skální rok 2007, uzavřený 

k 28. červenci 2007.

Podle generálního ředitele Johna Chamberse zažilo Cisco

další rekordní čtvrtletí se skvělými výsledky všech divizí.

Výkony společnosti se opět opírají o vyvážené portfolio

produktů, služeb, regionů i zákaznických segmentů, a také

o schopnost zachytit a využít klíčové posuny na trzích.

Chambers věří, že v následujícím fi skálním roce Cisco

vstoupí do nové éry počítačových sítí, kterou defi nujeme

jako druhou fázi internetu a označujeme jako Web 2.0.

Očekává se, že hnacím motorem budou technologie pod-

porující spolupráci uživatelů, pro vytváření nových typů

webových komunit a nových hostovaných služeb Web 2.0.

Technologie pro spolupráci již přetvořily téměř každou

oblast našeho podnikání a vytvořily potenciál pro výrazný 

růst produktivity a efektivity. Tato nová éra internetu se

stane tržním trendem se stále rostoucím vlivem.

Z hospodářských výsledků Cisco Systems:

•  Čistý prodej za čtvrté čtvrtletí fi skálního roku 2007

dosáhl 9,4 mld. USD, což je ve srovnání s 8,0 mld.

za čtvrté čtvrtletí fi skálního roku 2006 nárůst

o 18,1 procenta.

•  Čistý příjem za čtvrté čtvrtletí fi skálního roku 2007

podle pravidel GAAP (Generally Accepted Accounting

Principles) dosáhl 1,9 mld. USD (0,31 USD na akcii),

což je ve srovnání s 1,5 mld. USD (0,25 USD na akci) za

čtvrté čtvrtletí fi skálního roku 2006 nárůst o 25,0 (24,0)

procent.

•  Čistý příjem za čtvrté čtvrtletí fi skálního roku

2007 nepočítaný podle GAAP dosáhl 2,3 mld. USD

(0,36 USD na akcii), což je ve srovnání s 1,9 mld. USD

(0,30 USD na akcii) za čtvrté čtvrtletí fi skálního roku

2006 nárůst o 21,2 (20,0) procenta.

•  Čistý prodej za fi skální rok 2007 dosáhl 34,9 mld. USD,

což je ve srovnání s 28,5 mld. USD za fi skální rok 2006

nárůst o 22,6 procenta.

•  Čistý příjem za fi skální rok 2007 podle GAAP dosáhl

7,3 mld. USD (1,17 USD na akcii), což je ve srovnání

s 5,6 mld. USD (0,89 USD na akcii) za fi skální rok 2006

nárůst o 31,4 (31,5) procenta.

•  Čistý příjem za fi skální rok 2007 nepočítaný podle

GAAP dosáhl 8,4 mld. USD (1,34 USD na akcii), což

je ve srovnání s 6,9 mld. USD (1,10 USD na akcii) za

fi skální rok 2006 nárůst o 21,6 (21,8) procenta.

CZ.NIC přináší přesný čas do českých počítačů
Sdružení CZ.NIC, správce národní domény CZ, spustilo

otevřený a veřejně využitelný NTP (Network Time Protocol)

server úrovně „stratum 1“. Pomocí NTP serveru provozova-

ného sdružením CZ.NIC si může kdokoliv ve svém počítači

připojeném k internetu přesně seřídit systémový čas.

Časový server provozovaný sdružením CZ.NIC má

v hierarchii NTP serverů úroveň „stratum 1“, což znamená,

že je přímo připojen ke zdroji přesného časového signálu –

v případě NTP serveru sdružení CZ.NIC jde o GPS Trimble

Acutime Gold. Synchronizace systémového času počítače

s časovým serverem vyžaduje pouze jednoduché nastavení

a připojení k internetu. Stručný návod k nastavení synchro-

nizace času s NTP serverem sdružení CZ.NIC u počítačů

s operačními systémy Windows, Linux a Mac OS X je k dis-

pozici na webu sdružení.

„Po celém světě existuje mnoho časových serverů různé

úrovně přesnosti a řadu z nich je možné využívat i u nás.

Při synchronizaci přesného času v počítači ovšem hraje roli

způsob připojení a parametry sítě mezi zdrojem přesného

času a klientským počítačem. Proto jsme spustili otevřený 

stratum 1 NTP server, který je připojen do českého inter-

netu prostřednictvím peeringového centra NIX.CZ a garan-

tuje tedy rychlou odezvu do většiny českých sítí,“ vysvětlil

Ondřej Surý, technický ředitel sdružení CZ.NIC.

Technické řešení NTP serveru sdružení CZ.NIC se skládá

z GPS přijímače Trimble Acutime Gold, který je zdrojem

velmi přesného časového signálu, a serveru na platformě

i386 připojeného k internetu, vybaveného operačním systé-

mem FreeBSD 6.2 a soft warem NTPD 4.2. Na přípravě NTP

serveru spolupracoval CZ.NIC se sdružením CESNET, které

provozuje NTP servery s úrovní stratum 1 již od roku 2001.

Veřejné NTP servery sdružení CESNET ovšem poskytují

časovou informaci především pro sekundární časové ser-

very, které samy poskytují čas dalším počítačům.

„Spolupráce se sdružením CZ.NIC je pro nás příjem-

nou možností jak využít své znalosti a zkušenosti ve pro-

spěch široké internetové komunity. Věřím, že i v budoucnu

najdeme další příležitosti spolupráce na projektech, které

nabídnou uživatelům českého internetu nové služby,“

řekl Vladimír Smotlacha, výzkumný pracovník sdružení

CESNET.

Mezi dlouhodobé úkoly sdružení CZ.NIC patří i rozvoj

internetu a jeho využití v České republice. Spuštění otevře-

ného časového serveru úrovně stratum 1 je jedním z roz-

vojových projektů, kterým se chce věnovat po zavedení

nového registračního systému pro doménu CZ.

Změny v organizační struktuře IT společností
Struktura IT společností se mění. Končí období klasic-

kých profesních oddělení – v mnoha významných IT spo-

lečnostech už neexistují oddělení programátorů, testerů,

dokumentaristů či projektových manažerů. Zachování

individuálního přístupu ke klientům spolu s dynamicky 

rostoucím množstvím projektů je přivedlo ke vzniku tak-

zvaných „zákaznických týmů“.

Například v rámci společnosti Logos fi guruje sedm

zákaznických týmů, jejichž specializace je dána zákazníky,

které mají ve svém portfoliu. Portfolio zákazníků se sesta-

vuje s ohledem na obor působnosti klientů, jejich velikost

a vnitřní procesy, aktuální potřeby a podobnosti nákupních

procesů. V čele stojí manažer zákaznického týmu se svým

zástupcem. Tým pak tvoří několik členů v profesích, které

pokrývají celý obchodně-realizační proces.

„Vzhledem ke každoročnímu růstu společnosti v řádech

několika desítek procent bylo nutné provést organizační

změny. Společnost jsme rozdělili na „zákaznické týmy“,

které mají ve svém portfoliu jednotlivé klienty. Tyto týmy 

znají lépe potřeby zákazníků, dokáží nabídku přizpůsobit
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ovlivňují růst odbornosti svých členů,“ řekl Pavel Šťovíček,

ředitel konzultační a technologické společnosti Logos.

Se změnou organizační struktury vznikly vedle zákaznic-

kých týmů také „odborné skupiny“ – například CRM (řízení

vztahů se zákazníky), DWH-BI (datové sklady a business

inteligence: soubor nástrojů sloužící k vytěžování dat pro pod-

poru rozhodování), ECM (Enterprise Content Management:

soubor nástrojů umožňující správu elektronických doku-

mentů a jejich převedení do jednotného úložiště), ITMC (IT

Management Consulting) a Mobility (moderní soft warové

produkty a špičková řešení z oblasti telekomunikací). Jejich

role je specializace na konkrétní typ řešení a své služby klien-

tům dodávají právě prostřednictvím „zákaznických týmů“.

Novinky v organizační struktuře schvalují i personalisté.

Například Jan Turek z personální agentury S.T.UNITE con-

sulting uvedl: „Hlavní výhodu spatřuji ve skutečnosti, že

jsou jasně určena pravidla, kdo kým je a co dělá, a že se staví

na dlouhodobosti vztahu se zákazníkem, a z pohledu zákaz-

níka na čitelnosti dodavatelské společnosti. V dnešní dyna-

mické době je tento trend zřejmě jediným možným pro udr-

žování dobrých vztahů mezi dodavatelem a odběratelem.“

Za největší plus je podle průzkumu společnosti Logos

považován úzký vztah mezi obchodními partnery. Klienti

mají kdykoli k dispozici určitý, jim vyhrazený tým lidí

s odbornými znalostmi z oboru zákazníka. Ti tak lépe znají

strategii klienta a jeho denní potřeby. „Díky zákaznickým

týmům dokážeme poskytovat služby, které mají pro klienta

vyšší přínos a jsou rychleji zaváděny do praxe. Na zákazníka

tak máme vždy čas a dobře mu rozumíme. Je to výhodné po

všech stránkách – počínaje rychlostí dodání zakázky přes

plné vystižení potřeb klienta až po fi nanční úsporu, která

oba jevy logicky provází,“ shrnul Pavel Šťovíček.

AutoCont v poradním týmu HP a nabídka dvou OS v jednom PC
Společnost AutoCont CZ se jako významný autorizo-

vaný servisní partner Hewlett-Packard (HP) stala členem

servisního poradního týmu HP – Service Advisory Board

(SAB). Stalo se tak na základě dlouhodobého partnerství

obou společností. AutoCont CZ v tomto poradním týmu

zároveň zastupuje všechny servisní partnery HP z východní

Evropy. Členové SAB, kterými jsou pouze vybraní servisní

partneři z oblasti EMEA, se pravidelně setkávají a diskutují

připravované servisní procesy. Po začlenění připomínek 

vzešlých z diskuse a jejich odsouhlasení ze strany HP jsou

tyto procesy nastaveny v celé Evropě.

AutoCont CZ rovněž zveřejnil zprávu, že nabízí při

koupi počítače AutoCont možnost získání jak operačního

systému Microsoft  Windows Vista Business, tak i Windows

XP Professional. S každým modelem počítače, objednaným

společně s originálními Microsoft  Windows Vista Business,

poskytuje zákazníkům možnost „automatického down-

gradu“ na Windows XP. Spolu s počítačem jsou dodána

média a licence na Windows Vista a systém Windows XP

Professional je na počítači předinstalován. Instalovanou

verzi lze aktivovat telefonicky a v případě možného pře-

chodu na Windows Vista stačí pouze provézt instalaci s při-

loženým klíčem (opět s telefonickou aktivací).

Celá věc je velmi praktická pro fi rmy, které sice plánují

přechod na operační systém Microsoft  Vista, ale aktuálně

potřebují dokoupit nové počítače a používat je ještě něja-

kou dobu ve stávajícím „fi remním standardu“ na Windows

XP – výhodou poskytovanou AutoContem jsou právě před-

instalovaná Windows XP v této variantě, a tím i úspora času

při implementaci. Zároveň zákazník legálně získává licenci

Microsoft  Vista a šetří fi nanční prostředky, oproti situaci,

kdyby musel v budoucnu kupovat upgrade.

Nejmenší Siemens Gigaset
Společnost Siemens Home and Offi  ce Communication

Devices uvedla na trh bezšňůrový telefon Gigaset SL370.

Nejnovější model fi rmy v sobě kombinuje vynikající technolo-

gie a elegantní vzhled. Gigaset SL370 je s délkou 114 mm, šíř-

kou 46,5 mm a tloušťkou 22,6 mm nejmenším a nejlépe vyba-

veným telefonem řady Gigaset – uvnitř atraktivně navrženého

telefonu se nachází také spousta prvotřídní technologie.

Nové soft warové vybavení Siemens Gigaset QuickSync

s podporou technologie Bluetooth umožňuje automatickou

synchronizaci kontaktů mezi telefonem a osobním počítačem

a je kompatibilní s programy Microsoft  Outlook 2003, Outlook 

Express i operačním systémem Windows Vista. Uživatelé

mohou rychle a snadno přenášet nejen kontakty a ostatní data

v telefonu, včetně obrázků nebo šetřičů displeje, ale také při-

pojit a komunikovat přes Bluetooth handsfree sadu. Kapacita

adresáře je 250 kontaktů, přičemž ke každému lze zaznamenat

až tři telefonní čísla, e-mail nebo datum narozenin a jednot-

livé kontakty je možné přenášet jako tzv. vizitky vCard, Funkce

„obrázkový CLIP“ (identifi kace volajícího) umožňuje přiřadit

kontaktům obrázky resp. fotografi e, které se pak při volání pří-

slušného kontaktu zobrazí na displeji telefonu. Nový soft ware

Gigaset QuickSync je k dispozici ke stažení na internetu.

Gigaset SL370 se ovládá a nastavuje prostřednictvím grafi c-

kého a textového menu a pětisměrného navigačního tlačítka.

Mezi bohatými funkcemi telefonu nechybí praktické handsfree,

vibrační alarm, SMS, polyfonní vyzvánění a diář s kalendářem.

K jedné základně je možné připojit až šest telefonů, pro které si

uživatelé mohou přikoupit i samostatné nabíjecí adaptéry.

Určitě zaujme i vzhled Gigasetu SL370 (v provedení

chromové metalízy a matné černě), za který Siemens získal

prestižní cenu iF Design.

Bezšňůrový telefon Gigaset SL370 je na českém trhu

nabízen prostřednictvím distribučních fi rem (Fast ČR, ISC

Communication Czech, Micos, Setos) a jeho doporučená

koncová cena je 3990 Kč s DPH.
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výhodou optického vlákna jsou prakticky neomezené

možnosti z pohledu přenosových rychlostí při téměř

srovnatelných nákladech na vybudování přístupové sítě

v porovnání s klasickými metalickými páry. Finančně

nejvýznamnější položkou bývají totiž práce spojené

s pokládkou kabelů, které jsou nezávislé na použitém

přenosovém médiu.

Vzhledem k neustále narůstajícím požadavkům na

přenosové rychlosti v poslední míli kladeným novými

službami je optické médium nejperspektivnějším řeše-

ním a chrání tak investice telekomunikačních operátorů

vynaložené na budování přístupové sítě. Navíc už v dnešní

době jsou k dispozici služby, které svými nároky na přeno-

sové pásmo dosahují na maximální možnosti technologií

založených na využívání metalických přístupových párů

z pohledů přenosových rychlostí a překlenutelných vzdá-

leností. Například u HDTV se počítá přenosová rychlost

na jeden kanál okolo 10 Mbit/s. Na obr. 1 jsou uvedeny 

nároky na přenosové rychlosti nejrozšířenějších teleko-

munikačních služeb, odpovídající používaná přenosová

média, překlenutelné vzdálenosti a tomu odpovídající

technologie.

V souvislosti s evolučním vývojem přístupových techno-

logií k telekomunikačním službám se objevuje pojem VHS

(Very High Speed), kterému odpovídají technologie VDSL

a FTTH. VHS je nástupce klasického širokopásmového

přístupu, typicky reprezentovaného technologiemi ADSL

a kabelovými modemy. Předpověď vývoje klasického BB

(BroadBand) přístupu a VHS v Evropě do roku 2015 podle

IDATE vykresluje obr. 2.

Technologie a trhy s FTTx
Článek uvádí aktuální stav a trendy v oblasti řešení založených na využívání optického vlákna v přístupových sítích, které se

zkráceně označuje jako FTTx. V úvodu je stručně nastíněna situace na globálním poli širokopásmových přístupových technologií 

s perspektivami dalšího vývoje. V následující části článku jsou popsány dvě nejrozšířenější řešení FTTx, kterými jsou Ethernet 

P2P založený na použití standardních datových prvků a pasivní optické sítě GPON, s uvedením výhod a nevýhod jednotlivých

typů řešení. Následují aktuální informace o stavu nasazování optických přístupových sítí na světových a především evropských

trzích. Závěr shrnuje situaci na poli FTTx jak z pohledu volby technologického řešení, tak z pohledu trhu se širokopásmovými

optickými přístupovými sítěmi.

Úvod – vývoj v přístupových sítích
Globální trh širokopásmových přístupových sítí a tech-

nologií se neustále rychle rozvíjí jak z pohledu účastnické

báze, tak z pohledu výnosů. Podle [1] dosáhnou výnosy 

ze širokopásmových přístupových technologií v roce 2011

15,1 miliardy USD oproti 11,2 miliardy USD v roce 2006

s ročním nárůstem 6,2 %. Celosvětový počet širokopás-

mových účastníků stoupne ve stejném časovém období

z 270,4 milionu na 622,7 milionu.

Klasickou širokopásmovou přístupovou aplikaci pro

masový trh představoval vysokorychlostní přístup na

Internet. Přibližně od loňského roku se hybnou silou

dalšího vývoje stávají videoslužby, reprezentované

hlavně televizním vysíláním přes protokol IP – IPTV.

Na konci roku 2006 využívalo službu IPTV celosvětově

téměř 5 milionů uživatelů, z nichž po spuštění služby 

v září loňského roku i 15 000 uživatelů v České repub-

lice. Podle zprávy iSupply by v roce 2010 mělo celosvě-

tově využívat IPTV 67 milionů uživatelů, generujících

tržby za 35 miliard USD.

I nadále zůstává nejrozšířenější širokopásmovou

technologií ADSL se 72% podílem na trhu v roce 2006,

následována kabelovými modemy s 22% podílem. Podíl

technologií využívajících optické vlákno v přístupové

části sítě z pohledu současného podílu na trhu není

nijak významný, ale jejich podíl stále roste a jeví se jako

nejperspektivnější z dlouhodobějšího pohledu rozvoje

sítí.

S nasazováním optického vlákna do přístupové části

sítě se lze setkat už od konce dvacátého století. Největší

Obr. 1 Vazba mezi službami a přístupovými technologiemi
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Technologie pro FTTx
Zakončení optického vlákna určuje následující základní

rozdělení FTTx:

-  FTTC (Fiber to the Curb) se zakončením optického 

vlákna ve venkovním kabinetu, který je dostatečně

odolný proti vnějším klimatickým vlivům a projevům

vandalismu;

-  FTTB (Fiber to the Building) se zakončením optic-gg

kého vlákna ve společných prostorách budovy, v rámci

které jsou zajištěny metalické rozvody ke koncovým

uživatelům (typicky sklepní prostory nebo technické

místnosti);

-  FTTH (Fiber to the Home) s ukončením optického (pří-

padně plastového) vlákna v prostorách účastníka lze

považovat za konečnou fázi nasazení optického média

v přístupové síti.

Řešení pro přístupové sítě využívající optické vlákno lze

rozdělit primárně na topologii bod-bod P2P (Point-to-Point) 

a topologii bod-více bodů P2MP (Point-to-Multipoint). 

V současné době v oboru dominují dva konkrétní technolo-

gičtí představitelé zastupující oba typy řešení, P2P a P2MP:

Ethernet P2P
Řešení Ethernet P2P je založeno na použití standardních

datových prvků, typicky na přepínačích Ethernet (Switch). 

Datové prvky se rozlišují podle použití v přístupové síti na

koncové terminály CPE (Customer Premises Equipment), 

přístupové a agregační přepínače. Typický příklad řešení

Ethernet P2P je uveden na obr. 3.

Za hlavní přednosti technologie Ethernet P2P lze ozna-

čit velkou vyzrálost produktů, ze kterých se toto řešení

skládá, relativní bezpečnost přenášených dat vzhledem

k dedikovaným vláknům mezi CPE a přístupovými přepí-

nači a větší fl exibilitu a škálovatelnost v porovnání s řeše-

ním založeným na PON s topologií P2MP.

Nedostatkem řešení Ethernet P2P zůstává především

větší spotřeba optických vláken i optických transceiverů

(v případě N koncových uzlů se jedná oN N párů vlákenN

a 2N transcieverů) a nedostatečná podpora služeb typuN

TDM.

 GPON
Pasivní optická síť je typickým představitelem mno-

habodové topologie P2MP. Technologie PON má za

sebou relativně dlouhý vývoj, v rámci něhož se postupně

objevovaly proprietární úzkopásmové systémy (TPON),

řešení založená na ATM (APON nebo také BPON podle

ITU-T G.983), Ethernetu (EPON podle IEEE EFM

802.3ah), až po současnou verzi Gigabit PON (GPON

podle ITU-T G.984). Jak je naznačeno v závorkách za

jednotlivými typy řešení PON, je verze EPON standar-

dizačně zastřešovaná organizací IEEE, zatímco variantu

GPON má na starost ITU-T. Hlavní předností GPON je

nativní podpora služeb TDM, zatímco EPON vykazuje

vlastnosti Ethernetu se všemi důsledky pro podporu

služeb TDM.

Příklad řešení PON s různými variantami zakon-

čení optického vlákna (FTTH, FTTB a FTTC) je uveden

na obr. 4.

Princip sdílení a tedy i úspora optických vláken i trans-

ceiverů na centrální straně přístupové sítě jsou u technologie

PON na jednu stranu považovány za základní přednost, na

druhou stranu jsou však vnímány jako určité bezpečnostní

riziko v souvislosti s ochranou dat a jsou označovány za

jeden z problematických bodů řešení P2MP.

Dalším hojně diskutovaným tématem u řešení postave-

ném na GPON je záležitost interoperability mezi centrální

částí OLT (Optical Line Terminal) a koncovými terminály 

ONT (Optical Network Terminal). Telekomunikační operá-

toři se chtějí vyvarovat situace, kdy nákupem OLT je ome-

zena, případně zcela eliminována možnost nákupu termi-

nálů ONT od jiných výrobců. Chybějící interoperabilita

mezi OLT a různými ONT je rovněž označována za jednu

ze zásadních příčin nízkého rozšíření předchozí varianty 

BPON. Na základě této zkušenosti si světové fórum FSAN

(Full Service Access Network) vytyčilo za cíl propracovanou

úroveň standardizace GPON a tím i zajištění interopera-

bility mezi výrobci jednotlivých komponent řešení. Pod

záštitou FSAN pracuje skupina ITG (Interoperability Task

Group), která se vzájemnou spoluprací OLT a ONT zabývá

a která má za úkol vypracovat testovací metodologii pro

Obr. 2  Předpokládaný vývoj typů účastnických přípojek 

v tisících v Evropě (zdroj: IDATE) 
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Obr. 3 Typická topologie řešení Ethernet P2P
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Obr. 4 Topologie PON s variantami zakončení optického vlákna

GPON, sestávající z detailního testovacího plánu, jednotné

interpretace standardů a organizování spolupráce mezi

všemi zainteresovanými stranami. Úspěšné absolvování

testů interoperability bude zakončeno vydáním certifi kátu,

který by měl být pro operátory zárukou bezproblémového

provozu systémů, jejichž jednotlivé části jsou dodávány 

různými výrobci.

Z výčtu uvedených výhod a nevýhod jednotlivých

řešení je zřejmé, že neexistuje jednoznačně preferovaná

technologie. Přestože implementace řešení Ethernet P2P

doposud dominuje nad řešením PON, z analýzy podle [3]

vyznívá, že řešení GPON je upřednostňovanou volbou pro

největší evropské operátory, jakými jsou např. Telefónica

ve Španělsku, France Telecom ve Francii nebo Orange

s výstavbou GPON na Slovensku. Ethernet P2P naproti

tomu implementují především nově příchozí hráči na poli

telekomunikací. Nejznámějším představitelem řešení zalo-

ženého na Ethernet P2P je pravděpodobně italský FastWeb,

který pokrývá svojí sítí optických vláken většinu velkých prů-

myslových měst, nebo francouzský Iliad/Free, alternativní

operátor s ambiciózním plánem pokrytí 4 milionů domác-

ností optickým vláknem s termínem do konce roku 2012.

Kromě záležitostí fl exibility, bezpečnosti a škálovatel-

nosti jednotlivých řešení popsaných u konkrétních tech-

nologií je klíčovým faktorem samozřejmě cena. Zatímco

u Ethernet P2P se dá konstatovat, že vzhledem ke zralosti

prvků tvořících toto řešení je cena již na relativně stabilizo-

vané úrovni, u technologie GPON se dá spekulovat s dalším

zlevněním v souvislosti s jejím masivnějším nasazováním

i s propracovaností interoperability mezi OLT a ONT od

různých dodavatelů. Z pohledu cenových kalkulací stojí

za pozornost model [3], kde při současné cenové hladině

vychází CAPEX u GPON v případě připojení 16 000 účast-

níků z jednoho centrálního bodu o 30 % levněji než CAPEX 

u řešení založeného na Ethernet P2P.

 Situace na trhu FTTx
Nárokům kladeným novými službami na přenosové

rychlosti v přístupových sítích přestávají metalické sítě

založené na xDSL postačovat. Tento trend je již patrný 

např. v Japonsku, které lze považovat za pionýra nových

telekomunikačních služeb. Během první poloviny roku

2006 se zde počet účastníků xDSL snížil (i když zatím

jen nepatrně), zatímco počet účastníků připojených přes

optické vlákno stoupl ve stejném období o více než 15 %.

Rozdíl mezi evropským a japonským přístupem k široko-

pásmovým službám lze demonstrovat na plánech rozvoje

britského dominantního operátora BT a japonského NTT

Docomo. Zatímco BT se v rámci projektu Sítě pro 21. století

(21st Century Networkt ) zaměřuje na technologii ADSL2+

s přenosovými rychlostmi do 24 Mbit/s, NTT Docomo jde

cestou výstavby optických přenosových sítí s přenosovou

kapacitou 100 Mbit/s na účastníka při téměř trojnásobné

výši investic do síťové infrastruktury.

Ke konci roku 2006 dosáhla celosvětová účastnická báze

FTTx 30 milionů účastníků s více než 50% ročním nárůstem

[2]. V rychle se rozvíjející Číně byla registrována celá tře-

tina všech účastníků, Jižní Korea přidala téměř dva miliony 

nových účastníků a nárůst v USA překonal 150 %. Naproti

tomu v Evropě přibyla sotva polovina účastníků v porov-

nání s USA a z toho více než tři čtvrtiny v Rusku.

Analytická a konzultační fi rma IDATE, která je tradičně

pověřena evropskou radou FTTH (FTTH Council Europe)

zmapováním situace v rámci 25 zemí Evropské unie

a Norska, Islandu a Švýcarska, vydala v únoru tohoto roku

o rozvoji FTTx v regionu tiskovou zprávu [5]. Z tiskové

zprávy vyplývá, že k počátku tohoto roku bylo v Evropě

identifi kováno 139 projektů FTTx (přesněji FTTH a FTTB).

K polovině roku 2006 (aktuálnější čísla nejsou bohužel

k dispozici) bylo v regionu registrováno 820 000 uživatelů

FTTH a FTTB a domácností pokrytých touto technologií
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ností představoval 13 %, zatímco počet účastníků narostl

o 32 %. Zajímavostí ovšem je, že celých 96 % účastníků bylo

lokalizováno v pouhých pěti zemích – v severských zemích

a Itálii. Přehled účastníků FTTx podle výše uvedené defi -

nice v regionu a porovnání s předcházejícím rokem ukazuje

obr. 5.

Další zajímavostí uvedenou v analýze IDATE [5] je sku-

tečnost související s podnikatelským plánem, který bývá

často zmiňován v souvislosti s investicemi, které výstavba

sítí FTTx vyžaduje. Celé dvě třetiny projektů iniciovaly 

obecní úřady nebo energetické společnosti. Tyto subjekty 

v tzv. horizontálně integrovaném modelu vlastní optická

média, zatímco telekomunikační operátoři provozují síť 

a poskytují služby koncovým uživatelům. Je pak možné, že

uživatel využívá více služeb od více operátorů přes jedinou

fyzickou infrastrukturu optických vláken.

Pomalejší rozvoj optických přístupových sítích v Evropě

má v neposlední řadě na svědomí i nejistá regulační situ-

ace související s uvolňováním optické přístupové smyčky 

ostatním operátorům (unbundling). Vysoká investice dogg

pokládky optických sítích s vědomím možné regulované

ceny za pronájem je z pohledu každého potenciálního

investora nepředvídatelná, a tedy riziková.

Závěr
Nové typy služeb, jejichž typickým představitelem je

televizní vysílání s vysokým rozlišením HDTV, jsou hlav-

ními důvody, proč stále více telekomunikačních operátorů

začíná zaměřovat svoji pozornost na technologie zakonču-

jící optické vlákno co nejblíže ke koncovým uživatelům. Lze

konstatovat, že v současné době existují dvě technologická

řešení, která přicházejí v úvahu pro masivnější výstavbu sítí

FTTx. Vyzrálejší řešení využívá Ethernet v koncovém pro-

vozu P2P, novější řešení využívá mnohabodové topologie

P2MP s nejperspektivnější variantou GPON. V současné

době nelze jednoznačně určit, která technologie je tou lepší

volbou. Z dostupných informací a analýz vyplývá, že oba

typy řešení mají své přednosti a nedostatky, a volba kon-

krétní technologie záleží především na typu telekomuni-

kačního operátora a konkrétní aplikaci nebo implemen-

tační strategii.

Z pohledu trhu nevyznívá situace v regionu Evropské

unie v porovnání s globálními trhy příliš optimisticky.

Přestože téměř všichni významní evropští telekomunikační

hráči mají téma nasazování vláken do přístupové části sítě

ve svých strategických plánech, realizace a poměrné počty 

účastníků i pokrytých domácností zaostávají za zbytkem

vyspělého světa.

Dr. Zbyněk Pardubský

Huawei Technologies (Czech) s.r.o.
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Seznam použitých zkratek

ADSL Asymmetrical Digital 
Subscriber Loop

asymetrický digitální přenos
po metalické lince

BB Broadband širokopásmový (přístup)

CPE Customer Premises 
Equipment

zařízení umístěné v prosto-
rách u zákazníka

FSAN Full Service Access
Network

multiservisní přístupová síť

FTTB Fiber to the Building FTTx se zakončením optické-
ho vlákna v budově

FTTC Fiber to the Curb FTTx se zakončením optic-
kého vlákna ve venkovním
kabinetu

FTTH Fiber to the Home FTTx se zakončením optické-
ho vlákna u účastníka

FTTx Fiber to the X obecné označení pro přístu-
pové sítě využívající optické
vlákno

HDTV High Defi nition TV TV s vysokým rozlišením

IP Internet Protocol internetový protokol

IPTV Internet Protocol TV přenos televizního signálu 
protokolem IP

ITU-T International 
Telecommunication Union

Mezinárodní 
telekomunikační unie

OLT Optical Line Terminal optický linkový terminál

ONT Optical Network Terminal optické síťové zakončení

P2MP Point-to-MultiPoint mnohabodový provoz 
bod-více bodů

P2P Point-to-Point koncový provoz bod-bod

PON Passive Optical Network pasivní optická síť

SDTV Standard Defi nition TV TV se standardním rozlišením

VDSL Very high speed Digital
Subscriber Loop

vysokorychlostní digitální 
přenos po metalické lince

VHS Very High Speed vysokorychlostní (přístup)

xDSL Digital Subscriber Loop obecné označení pro tech-
nologie realizující širokopás-
mové služby na metalických
kabelech

Obr. 5 Počet uživatelů FTTx v Evropě (zdroj: IDATE)
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Data Harmony Solutions.

www.micos.cz

NOVÝ KATALOG
Vyžádejte si ZDARMA nový katalog MICOS Telcom

pro rok 2007. Katalog obsahuje základní sortiment

datových skříní a rozváděčů jak pro optické, tak pro

metalické sítě.

Adresa pro objednání: telcom@micos.cz.

MICOS Telcom – dodavatel prvků pro optické sítě
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Protokol SIP je defi nován v doporučení RFC 3261

a umožňuje mimo jiné přenášet hlasové zprávy v sítích

založených na protokolu IP. Protokol SIP patří v současnosti

k nejrozšířenějším z množiny protokolů VoIP (Voice over

IP) a přestože se v tomto článku budeme soustředit pouze

na něj, lze některé informace ohledně útoků na protokoly 

a jejich zabezpečování aplikovat i na jiné VoIP-protokoly.

Kromě protokolu SIP existuje celá řada jiných otevřených

i uzavřených aplikačních protokolů poskytujících podobné

funkce (např. H.323, IAX, MGCP, Skype, SCCP). SIP je

velmi jednoduchý, textově orientovaný protokol podobný 

protokolu HTTP.

Obr. 1  Princip komunikace pomocí prokolu SIP

Typický způsob komunikace koncových účastníků je

znázorněn na obr. 1. Signalizační zprávy jsou přenášeny 

přes SIP proxy servery a vlastní hovor (RTP stream) je smě-

rován přímo mezi komunikujícími účastníky.

Útoky na protokoly VoIP
V oblasti internetové telefonie existuje celá řada hro-

zeb. Cílem útoku mohou být síťová zařízení, servery, ope-

rační systémy serverů, aplikace, síťové protokoly, telefony 

a jejich soft ware. Všechna tato zařízení mohou být cílem

útoků, které se principiálně nijak neliší od útoků, které již

dnes existují na síťové protokoly a aplikace. Zde popiso-

vané útoky na protokoly VoIP jsou pouhou analogií útoků,

které se zaměřují i proti jiným síťovým protokolům. Díky 

zatím nepříliš masovému rozšíření a používání protokolů

VoIP (ve srovnání se službami, jako je e-mail, ICQ nebo

WWW) jsou útoky na VoIP zatím relativně méně časté, ale

není žádný důvod se domnívat, že s postupným rozšiřová-

ním těchto služeb nebude takových útoků přibývat. Řadu

dnes známých útoků na protokoly lze modifi kovat tak, aby 

jimi bylo možné ohrožovat přenos VoIP. Protokoly samy 

o sobě sice jsou vybaveny metodami, které dokáží zajistit

určitý stupeň zabezpečení, ale v praxi se tyto metody příliš

nepoužívají.

Nejčastější typy útoků na protokoly VoIP
Únos registrace / MitM (Man in the Middle)

Předtím, než může terminál realizovat nebo přijmout

hovor, musí být přihlášen do sítě. To má na starosti tzv.

registrátor, který povoluje přístup do sítě na základě ově-

ření identity terminálu. Pole From, které je součástí záhlaví

žádosti SIP o spojení, může být libovolně upraveno. Tím

lze dosáhnout neoprávněné registrace. Hovory v sítích IP

jsou více náchylné na únosy a útoky typu MitM než hovory 

v klasických telefonních sítích. Útočník v takovém případě

naruší spojení a modifi kuje parametry volání. To může

proběhnout bez zaznamenání ze strany komunikujících

účastníků a útočník tak může sledovat nebo přesměrovávat

cizí hovory, případně se vydávat za někoho jiného. Možnou

obranou je šifrování a testování integrity dat přenášených

v signalizačním kanále.

Falšování

Informace o spojení je skoro stejně cenná jako vlastní

obsah hovoru. V případě kompromitace signalizačního

serveru může získat útočník plnou kontrolu nad vytvá-

řením, správou a rušením příchozích i ochozích hovorů.

Může hovory přesměrovávat, zaznamenávat, vkládat pakety 

s upraveným obsahem. Možnou obranou je opět šifrování

a zajištění integrity datového spojení, případně správná

konfi gurace SIP proxy serverů.

Útoky DoS a dDoS

Tento typ útoků se zaměřuje na znepřístupnění určité

služby nebo části sítě. Útok je vyvolán velkým počtem poža-

davků směrovaných na konkrétní službu/server. Typickým

cílem DoS útoku budou SIP proxy, které jsou připojeny do

Internetu. Příkladem může být třeba vygenerování velkého

množství zpráv INVITE (v případě protokolu SIP) a tím

zahlcení proxy serveru. V klasické telefonní síti se tento typ

útoků takřka nevyskytuje, ale v počítačových sítích lze rela-

tivně snadno způsobit přetížení vybraných spojů. Možná

obrana jsou limity pro zpracovávání zpráv INVITE, auten-

tizace uživatelů před posláním INVITE. Dalším příkladem

DoS útoku může být rozesílání zpráv BYE (s vhodně nasta-

venými poli From, To), které mohou způsobit ukončení

probíhajícího hovoru.

Viry a trojské koně pro VoIP SW a HW

VoIP-telefony představují cíle samy o sobě. Přestože se

VoIP-telefony často tváří jako obyčejný „klasický telefon“,

ve skutečnosti to je počítač s příslušným soft warem. A tento

soft ware může být cílem naprosto stejných útoků, jaké se

dnes a denně objevují u běžných operačních systémů nebo

aplikačního soft ware. Výsledkem takového útoku pak může

být nefunkčnost telefonu nebo jakákoliv nepřátelská akce

typu nahrávání telefonních hovorů nebo jejich přesměro-

vání. V případě SW VoIP-telefonů je situace naprosto stejná.

SPIT – Spam over VoIP

SPIT je rozesílání nevyžádaných zpráv reklamního cha-

rakteru. Dnes ještě SPIT nepředstavuje velkou hrozbu,

ale do budoucna to jistě bude velký problém, protože pro

detekci hlasových spamů není možné vyžít stávající techno-

logie a postupy používané pro detekci e-mailových spamů.

Možnosti zabezpečení komunikace VoIP
Technologie přenosu hovorového signálu v sítích IP se úspěšně zabydluje mezi širokou veřejností bez ohledu na možná bezpeč-

nostní rizika. Tento článek popisuje některé typy útoků na internetovou telefonii a popisuje stávající mechanismy, které umožňují 

těmto hrozbám čelit a realizovat bezpečný přenos VoIP se zaměřením na protokol SIP.

SIP terminál SIP terminál

SIP proxy SIP proxy

RTP stream

( )(vlastní hovor)

SIP signalizace
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Je to způsobeno především charakterem provozu – e-mail

nepatří ke komunikaci v reálném čase a proto malé zdr-

žení způsobené analýzou za účelem detekce spamu nevadí.

U hlasového hovoru to však neplatí – zde každé zpoždění

má negativní vliv na celkovou kvalitu hovoru. Možnou

obranou by mohla být bezpečná autentizace třeba pomocí

certifi kátů X.509. Tento způsob autentizace není v součas-

nosti u VoIP standardizován, dokonce není ani ve stadiu

konceptu, zatím se o něm pouze diskutuje jako o možné

cestě, kudy by se měl vývoj v této oblastí ubírat.

Voice Phishing

Jde o získávání osobních a cenných dat (přístupová hesla,

čísla účtů…) od důvěřivých lidí. Opět se jedná o analogii

klasického phishingu z e-mailové komunikace. Zde by bylo

možné se bránit opět bezpečnou autentizací komunikují-

cích stran a také vzděláváním a výchovou uživatelů.

Zabezpečení komunikace protokolu SIP
Problematiku zabezpečení komunikace VoIP lze obecně

rozdělit na dvě části. První je zabezpečení signalizačního

kanálu a druhá zabezpečení datového kanálu, kterým se

přenáší vlastní hovor. Z tohoto úhlu pohledu lze realizovat

několik různých scénářů, které jsou naznačeny na obr. 2–5.

Obr. 2   Společné zabezpečení signalizačního a datového 

kanálu pomocí protokolů nižších vrstev, např. IPSec

V případě varianty společného zabezpečení signali-

začního i hovorového kanálu je nutné před sestavením

spojení vytvořit bezpečný (šifrovaný) kanál, ve kterém se

poté přenáší jak signalizace, tak i vlastní užitečná data.

Technologie, která zde asi nejvíce připadá do úvahy, je

IPsec. Druhou možností je oddělené zabezpečení signali-

začního a datového kanálu. Signalizace může být zabezpe-

čena např. pomocí mechanismu S/MIME a vlastní hlasová

data pomocí protokolu SRTP.

Obr. 3  Oddělené zabezpečení komunikace – S/MIME + SRTP

Varianty jedna a dvě jdou zkombinovat tak, jak je zná-

zorněno na obr. 4, kde zabezpečení signalizačního kanálu 

je realizováno pomocí protokolů nižších vrstev, například

SSL/TLS, a zabezpečení datového kanálu pomocí SRTP.

Obr. 4  Kombinované zabezpečení komunikace – TLS + SRTP

Na obr. 5 je znázorněno použití protokolu zRTP, který je

schopen zajistit zabezpečené spojení, i když jsou tyto para-

metry vyjednány přes nezabezpečený signalizační kanál.

Protokol zRTP je nyní posuzován organizací IETF jako

„draft .“

Obr. 5  Zabezpečení pouze datového kanálu – zRTP

 Zabezpečení signalizace SIP
Protože struktura zpráv protokolu SIP vychází z proto-

kolu HTTP, je možné aplikovat bezpečnostní mechanismy 

dostupné pro HTTP i do prostředí SIP. Existuje protokol

SIPS, který analogicky k HTTPS umožňuje vytvářet bez-

pečný tunel zabezpečený pomocí protokolu SSL/TLS. Na

druhou stranu lze použít i zabezpečení pomocí S/MIME

nebo PGP, které mají svůj původ v e-mailové komunikaci.

Poslední zmiňovanou možností je realizace šifrovaných

tunelů pomocí rozšíření IPsec, které představuje obecný 

mechanismus zabezpečení komunikace na úrovni síťové

vrstvy. Přehled hlavních způsobů zabezpečení relací SIP

je uveden v tabulce 1. V současné verzi SIP je nepřijatelné

používání některých autentizačních metod (HTTP 1.0 nebo

PGP), které v původní verzi SIP byly akceptovány.

Způsoby autentizace:

PSK – Pre-Shared Key

PKI –  Public Key 

Infrastructure au
te

nt
iz

ac
e

ut
aj

en
í

in
te

gr
it

a

HTTP 1.0 PSK NE NE
heslo se přenáší v otevřeném 

tvaru; odmítnuto ve verzi SIPv2

HTTP 1.1 PSK NE NE
autentizace typu C/R pomocí 

MD5

PGP PKI ANO ANO odmítnuto ve verzi SIPv2 

S/MIME 

(Secure MIME) 
PKI ANO ANO

odesílatel musí mít k dispozici

veřejný klíč příjemce, jinak 

nelze šifrovat

TLS 

(sisp: ) 
PKI ANO ANO

všechny terminály/UA i proxy 

servery musí používat TLS

IPsec 

(IP Security)
PKI ANO ANO

musí ho podporovat všechny 

proxy servery mezi komuniku-

jícími UA

Tab. 1   Možnosti zabezpečení signalizace protokolu SIP; červe-

ně jsou zvýrazněny formy zabezpečení, které již dnes 

nejsou podporovány

zabezpečené šifrované spojení

signalizační kanál

signalizační kanál

zabezpečený kanál (TLS)

signalizační kanál

datový kanál + utajení & integrita

signalizační kanál + utajení & integrita & autentizace

datový kanál + utajení & integrita

signalizační kanál

datový kanál + utajení & integrita
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Základní autentizace HTTP

Základní autentizace pomocí HTTP spočívá v přenosu

uživatelského jména a hesla v záhlaví hlavičky zprávy 

http-request. V prostředí SIP to umožňuje, aby proxy ser-

ver nebo koncový terminál ověřil identitu klienta SIP nebo

identitu předchozího SIP proxy serveru. Protože heslo se

přenáší v otevřeném tvaru, lze ho jednoduše odchytit, takže

tato varianta autentizace je nebezpečná a ve verzi SIPv2 byla

odmítnuta. Dalším důvodem k nepoužívání tohoto způ-

sobu zabezpečení je fakt, že data nejsou žádným způsobem

šifrována a není zajištěna jejich integrita.

Rozšířená autentizace HTTP

Zdokonalená verze základní autentizace pomocí HTTP

je často označována jako „digest“. Funguje na principu

výzva-odpověď. Heslo a náhodný řetězec označovaný jako

výzva (challenge) jsou přivedeny na vstup hašovací funkce

MD-5 nebo SHA-1 a výsledek je poté odeslán. Tato varianta

autentizace je bezpečnější než základní HTTP autentizace,

protože zde nedochází k přenosu hesla v otevřeném tvaru.

V případě volby slabého hesla je tato metoda náchylná na

slovníkový útok. Další nevýhodou je fakt, že žádným způ-

sobem není zajištěno utajení a integrita vyměňovaných

zpráv (obr. 6). 

Obr. 6  Rozšířená autentizace pomocí HTTP

Pretty Good Privacy (PGP)

Jednou z dalších možností zabezpečení SIP (autentizace

a šifrování) bylo použití programu Pretty Good Privacy,

ale u protokolu SIPv2 je tato volba vypuštěna na úkor stan-

dardu S/MIME.

S/MIME

Doporučení MIME (Multipurpose Internet Mail

Extensions) bylo původně defi nováno pro potřeby e-mai-

lové komunikaci. Defi nuje formát zpráv, tak aby mohly být

vyměňovány mezi různými poštovními servery. Těla MIME

zpráv mohou obsahovat text, obrázky, ale i video a zvuk,

což je činí použitelnými také pro IP-telefonii. Standard

S/MIME rozšiřuje MIME o metody umožňující zabezpe-

čení komunikace, a to pomocí kontroly integrity a šifrová-

ním. K identifi kaci koncového uživatele a jeho veřejného

klíče jsou používány certifi káty podle doporučení X.509.

Zprávy S/MIME tedy obsahují tělo MIME, které je šifrováno

symetrickou šifrou, a dále symetrický klíč k jejímu dešif-

rování. Autentizace uživatelů probíhá pomocí certifi kátů

X.509. Určitý problém představuje šifrování zpráv MIME

(např. obsah SDP paketů), protože k šifrování se používá

veřejný klíč příjemce, který je potřeba nejprve získat z pří-

slušného certifi kátu X.509 a ověřit jejich platnost. Proto se

musí tyto klíče získat a ověřit ještě před vlastním přenosem

z nějakého veřejného zdroje nebo pomocí speciální zprávy 

SIP. Dalším problémem je, že certifi kační autorita (CA)

vydávající certifi káty musí být důvěryhodná pro všechny 

účastníky komunikace. Protože self-signed certifi káty (tj.

certifi káty, které si může vygenerovat/podepsat každý uži-

vatel sám) nezaručují dostatečnou míru bezpečí, je nutné

použít certifi káty vydané některou renomovanou komerční

CA (např.Verisign, Th awte,…), což zvyšuje celkové náklady 

na implementaci.

Secure SIP – SIPS

RFC 3261 defi nuje URI identifi kátor SIPS, který je pou-

žit podobným způsobem jako HTTPS v případě zabezpeče-

ného spojení HTTP. SIPS URI zajišťuje zabezpečený přenos

zpráv SIP v kanálu SSL/TLS mezi všemi dvojicemi uzlů,

díky čemuž je zajištěna integrita a utajení celého spojení –

od volající až k volané straně.

Použití URI (Uniform Resource Identifi er) ve tvaru

sips:volany@nejakadomena.cz místo sip:volany@nejakado-

mena.cz. ve zprávě INVITE indikuje požadavek na zabez-

pečení celé cesty pomocí protokolu TLS. Oslovený SIP

proxy server mu pošle odpověď spolu s veřejným certifi ká-

tem. V následujícím kroku si vymění klíče spojené s vytvo-

řením relace, díky nimž budou probíhající data šifrována,

respektive dešifrována. Poté SIP proxy server kontaktuje

vedlejší uzel a podobným způsobem si „dohodne“ spojení

přes TLS s tím, že spojení SIP přes kanál TLS bude využito

po celé komunikační trase. Protože každý proxy server na

cestě mezi zdrojem a cílem přidává do SIP záhlaví své smě-

rovací informace, musí se zabezpečení pomocí TLS realizo-

vat mezi každými dvěma zařízeními v cestě. Tento způsob

zabezpečení se označuje jako Hop-By-Hop (obr. 7). Další7

podmínkou je použití TCP jakožto protokolu transportní

vrstvy a existence PKI pro správu certifi kátů resp. klíčů.

Obr. 7  Zabezpečení Hop-By-Hop

IP Security (IPsec)

IPsec je zcela obecný nástroj k realizaci bezpečných šif-

rovaných spojení. Pracuje na síťové vrstvě a je tvořen třemi

základními protokoly – AH, ESP a IKE. Pro zabezpečení

SIPu lze použít protokoly AH nebo ESP v transportním

režimu. Protokol AH dokáže zajistit pouze autentizaci a inte-

gritu spojení, proto se v praxi více používá protokol ESP,

který kromě autentizace a integrity dokáže zajistit i utajení

přenášených dat. Protokol IKE slouží k nastavení bezpeč-

nostních asociací a podporuje jak autentizaci pomocí PSK

(Pre-Shared Key – předsdílené klíče), tak i na základě PKI

SIP terminál

SIP terminálSIP proxy SIP proxy

zabezpečeno

počítačová síť

( , , )(LAN, Internet, ...)

zabezpečeno zabezpečeno
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(Public Key Infrastructure – infrastruktura veřejných klíčů).

Varianta s PSK se nehodí pro sítě s velkou fl uktuací kli-

entů. Tam se hodí spíše verze s certifi káty X.509 a PKI. Tato

varianta je ovšem náročná nejen z fi nančního hlediska, ale

i vyšší obtížností konfi gurace (v porovnání s PSK). Dalším

negativním rysem této technologie je skutečnost, že IPSec

šifruje data po celé trase spojení (end-to-end) (obr. 8), 

což brání SIP proxy serverům, které jsou umístěny mezi

spolu komunikujícími uzly SIP, v interpretaci nebo pří-

padné modifi kaci informací obsažených ve zprávách SIP.

Obr. 8  Zabezpečení End-To-End

Pozměňování signalizačních zpráv nemusí být pouze cílem

útočníka, ale může mít legitimní důvod – např. uživatelem

nastavené přesměrování na jiný terminál. Z toho důvodu

se IPsec příliš nehodí a je lepší využívat technologie, které

nabízejí zabezpečení označované jako hop-by-hop, to zna-

mená na úrovni dvoubodového spoje mezi přímo komuni-

kujícími subjekty (např. terminál-SIP Proxy).

Zabezpečení streamů RTP

Způsoby autentizace:

DH –  Diffi  e-Hellman

PSK – Pre-Shared Key

PKI –  Public Key

Infrastructure au
te

nt
iz

ac
e

ut
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SRTP

(Secure RTP)
PSK ANO ANO

klíče se musí dopředu

distribuovat nějakým jiným

způsobem

ZRTP

(Zimmermann RTP)
DH ANO ANO

klíče jsou dohodnuty pomocí 

modifi kovaného algoritmu DH.

Zatím není schválen IETF

IPSec PKI ANO ANO velká režie, problémy s NAT

Tab. 2  Možnosti zabezpečení streamů RTP

Hlasové (ale i obrazové) streamy se v IP-sítích přená-

šejí pomocí protokolu RTP (Real-Time Protocol), který 

jako transportní protokol používá UDP. Aby měla vysí-

lací strana informace o kvalitě přijímaného proudu, pří-

jemce v pravidelných intervalech odesílá pomocí RTCP

(Real Time Control Protocol) zprávy obsahující potřebné

informace o parametrech spojení. Protože audio- a video-

přenosy jsou velmi citlivé na zpoždění (delay) a kolísání

zpoždění (jitter), nesmí žádná metoda, kterou budeme

zabezpečovat data (ať již z hlediska utajení nebo integrity),

nijak významně ovlivňovat tyto parametry (tzn. zpoždění

a jitter). Existují dva standardizované kryptografi cké pro-

tokoly, které vyhovují tomuto zadání a jsou k dispozici,

a jeden, který je zatím ve stadiu návrhu. Jedná se o pro-

tokoly IPsec, SRTP a ZRTP. Jejich základní vlastnosti jsou

shrnuty v tabulce 2.

IPsec

O protokolu IPsec jsme se již zmiňovali v části zabezpe-

čení signalizačních zpráv. Pro zabezpečení streamů RTP je

možné využít stejných bezpečnostních asociací (SA), jaké

byly použity při zabezpečení signalizačního kanálu. Hlavní

nevýhodou IPsecu je zde jeho velká režie (37 B na RTP

paket v případě šifrování pomocí 3DES a 53 B na RTP paket

v případě použití algoritmu AES-128) a špatná schopnost

průchodu paketů IPsec skrz NAT.

Secure RTP (SRTP)

Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) představuje

rozšíření RTP. Základním cílem je pro pakety protokolů

RTP a RTCP zajistit utajení, autentizace a ochranu proti

„replay“ útokům (útok opakovaným přehraním zpráv).

O utajení se stará moderní algoritmus AES v režimu CTR,

který nijak nezvětšuje velikost přenášených dat. Data jsou

zvětšena pouze o autentizační hlavičku, která každý paket

navýší o 10 B.

ZRTP

Nejmladším protokolem určeným k zabezpečení RTP

streamů je ZRTP. Stejně jako SRTP je i ZRTP rozšíření stan-

dardního RTP. Popisuje implementaci Diffi  e-Hellmanova

algoritmu pro výměnu klíčů, který umožňuje vygenerovat

sdílenou tajnou informaci, kterou lze poté použít k sesta-

vení zabezpečeného spojení pomocí SRTP. Jedním z autorů

je známý Phil Zimmermann (autor PGP). Návrh ZRTP

je v současné době posuzován. Jednou z výhod ZRTP je

skutečnost, že k sestavení zabezpečeného spojení nepo-

třebujeme mít vybudovanou PKI nebo používat předsdí-

lené klíče (PSK). Původní Diffi  e-Hellmanův algoritmus

byl náchylný na útok typu MitM (Man-in-the-Middle).

Z toho důvodu používá ZRTP mechanismus SAS (Short

Authentication String), který tuto zranitelnost napravuje.

Spočívá ve výpočtu haše dvou Diffi  e-Hellmanových hod-

not. Každá strana si spočítá hodnotu SAS na své straně

komunikačního řetězce. Jiným telekomunikačním kaná-

lem (např. pomocí SMS) si sdělí vypočtenou hodnotu SAS.

Pokud jsou stejné, pak s velkou pravděpodobností není

kanál předmětem útoku. Útočník může pouze odhadovat,

jaké SAS má odeslat a již při malých velikostech SAS je jen

málo pravděpodobné, že jeho útok nebude odhalen. Pro

SAS délky 16 bitů je pravděpodobnost odhalení více než

99,9985 % (1:65535). Dalším prvkem zvyšujícím odolnost

proti útokům MitM je tzv. kontinuita klíčů. Obě strany si

uchovávají haše z klíčů použitých v daném hovoru, aby je

v příštím hovoru smíchaly se sdílenou tajnou informací

vyměněnou pomocí Diffi  e-Hellmanova algoritmu. Tento

postup zajistí, že pokud nebyl útok MitM veden při sesta-

vování prvního hovoru, nemůže být úspěšný ani v žádném

dalším.

SIP terminál

SIP terminálSIP proxy SIP proxy

zabezpečeno

počítačová síť

( , , )(LAN, Internet, ...)
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Závěr
Přestože možnosti zabezpečení komunikace VoIP exis-

tují, v praxi se zatím používají takřka výjimečně. Otázka

zabezpečení VoIP není v současnosti zřejmě ani pro teleko-

munikační operátory, ani pro jejich klienty natolik důležitá,

aby se jí věnovali. S dalším rozšiřováním IP-telefonie však 

důraz na zabezpečení bude jistě narůstat a snad se tedy již

brzy dočkáme doby, kdy schopnost realizovat zabezpečený 

hovor bude stejně důležitá jako nízká cena a vysoký faktor

MOS1 . Trochu paradoxně je nyní z hlediska odposlechů

nejlepší používat uzavřený a proprietární protokol Skype,

u kterého je přenos vždy šifrován algoritmem AES s klíčem

délky 256 bitů. Výměna klíčů je pak zabezpečena pomocí

algoritmu RSA. I když ani zde si samozřejmě nemůže být

uživatel jist, zda program neobsahuje nějaká zadní vrátka

a „velký bratr“ neposlouchá…

Tomáš Vaněk

Katedra telekomunikační techniky, ČVUT-FEL

1  MOS (Mean Opinion Score) – subjektivní míra kvality 

telefonického volání, parametr defi novaný ITU (International 

Telecommunications Union) v doporučení P.800
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V odborných časopisech o telekomunikacích se v sou-

časnosti velice často setkáváme s články na téma optického

přenosu informace. V některých případech to dokonce

může budit obecný dojem, že všechny principy, které se

dnes v tomto oboru používají, jsou výsledkem posledních

několika let vývoje. Opak je však pravdou. Historická data

a důležité mezníky výzkumu v oblasti optických vláken

a systémů sahají velice často až do první poloviny minulého

století.

Hlavní důvod dnešní popularity optického způsobu pře-

nosu dat tkví především v příčině, která způsobila takový 

dramatický rozvoj tohoto oboru, a tou je neustále rostoucí

poptávka po větších přenosových kapacitách telekomuni-

kačních okruhů. Není též tajemstvím, že příčinou toho růstu

je neustále se zvyšující popularita sítě Internet a pokračující

liberalizace telekomunikačního sektoru v celém světě.

Pro uspokojení nároků na nárůst přenosových rychlostí

bylo nutné dovést zmíněné výsledky výzkumu k praktické

realizovatelnosti a dosáhnout technologické úrovně umož-

ňující sériovou výrobu jak dílčích komponent, tak i celého

optického přenosového systému.

Optické vlákno
Optické vlákno je přenosové médium, kterým lze za jed-

notku času přenést značný objem informace. Laboratorní

testy prokázaly, že lze realizovat funkční systém přenášející

datový tok rychlostí několik jednotek Tbit/s (1012 bit/s), při-

čemž délka optické trasy bez použití opto-elektrické kon-

verze dosahuje až několika set kilometrů. Optické vlákno,

vyráběné typicky z materiálu SiO2, je dnes jediným typem 

vlnovodu nabízejícím tak značnou kapacitu pro přenos

informace.

Významné omezující přenosové parametry optického vlákna

I když optické vlákno poskytuje výše zmiňované vyso-

kokapacitní možnosti, neobejde se přenos při terabitových

rychlostech bez nutnosti řešit celou řadu omezujících vlivů

nastávajících při šíření světla vláknem. Některé z nich si zde

stručně shrňme.

Útlum

Tento faktor způsobuje pokles výkonu optického záření

podél vlnovodu (optického vlákna). I když se za posledních

třicet let významně pokročilo v plošném snížení měrného

útlumu až na hodnotu přibližně 0,2 dB/km, zdá se, že není

stále ještě novým objevům konec. Řada fi rem vyrábí vlákna,

u kterých se podařilo díky inovacím ve výrobním procesu

významně omezit pohlcování (absorpci) záření na hyd-

roxylových iontech OH a otevřít tak další část optického

spektra pro přenos v rozmezí od 1 440 nm do 1 530 nm

(tzv. S-band). Navíc, při provozování v tomto pásmu vlno-

vých délek vykazuje klasické jednovidové optické vlákno

lepší disperzní vlastnosti, než je tomu v okolí vlnové délky 

1 550 nm. To umožní překlenout delší vzdálenost mezi kon-

covými uzly přenosu. Za zmínku stojí též fakt, že se již celou

řadu let intenzivně provádí výzkum alternativních materi-

álů, u nichž lze v některých případech předpokládat, alespoň

teoreticky, hodnotu měrného útlumu až 0,01 dB/km. Zatím

je to však pouze teoreticky vypočítaná hodnota, a i tak toto

platí pro relativně dlouhé vlnové délky (vzdálená infra-

červená oblast), pro které dnes ještě nemáme k dispozici

vhodné zdroje a detektory s požadovanými vlastnostmi.

Disperze

Tento parametr významně ovlivňuje maximální dosa-

žitelnou přenosovou rychlost a překlenutelnou vzdálenost

optického přenosového systému. V analogové oblasti se

projevuje např. jako snižování amplitudy detekovaného

harmonického proudu fotodiody při zvětšování modu-

lační frekvence intenzitně modulovaného zdroje záření

na začátku optické trasy. Intenzitní modulace je v tomto

případě zvláštním případem amplitudové modulace

nosné vlny, kde se lineárně v rytmu modulačního signálu

mění výstupní výkon optického zdroje. Disperze je způ-

sobena několika příčinami podle typu optického vlákna.

V mnohavidovém vlákně je dána rozdílným okamžikem

příchodů jednotlivých vidů (dílčích paprsků s různou tra-

jektorií) na konec vlákna, kdežto u jednovidových vláken

je nutné příčinu spatřovat v konečné šířce spektra zdroje

záření a též v závislosti indexu lomu použitého materiálu

(většinou SiO2 s vhodnými dotovacími prvky) na vlnové

délce. V tomto případě dorazí na konec vlákna v jiných

časových okamžicích jednotlivé části spektra optického

zdroje a způsobí rozšíření a zmenšení amplitudy pulsu

na výstupu (obr. 1), tj. disperzi. Disperzi lze zmírnit

nebo téměř odstranit tím, že do trasy zařadíme speciální

optický prvek, který vykazuje opačný charakter disperze

než vlastní trasa.

Obr. 1  Vliv disperze optického vlákna na změnu tvaru 

optického pulsu

Polarizační vidová disperze

PMD (Polarisation Mode Dispersion) je velice významný 

jev související s anizotropní vlastností materiálu jádra (popř.

pláště) optického vlákna. Materiál jádra totiž po výrobě

vykazuje odlišný index lomu v závislosti na směru, v jakém

jej zkoumáme. Tato skutečnost má za následek různou

rychlost šíření dvou navzájem kolmých rovin polarizace

a fi nálně vede opět k rozšíření optického pulsu na výstupu,

nyní však vlivem polarizační vidové disperze. Značná nevý-

hoda PMD tkví v tom, že ji nelze jednoduše kompenzovat,

protože vykazuje časově náhodné chování a může se měnit

i s teplotou či deformacemi vlákna. Právě tento parametr

Optické sítě s technologií DWDM
Cílem toho článku je seznámit čtenáře se základními pojmy a trendy v oblasti optického přenosu ve vysokorychlostních páteř-

ních sítích tak, jak se postupně ve světě rozvíjely. Pozornost je věnována zejména systémům s hustým vlnovým multiplexováním

(DWDM), sledovaným parametrům vláken a optickým síťovým prvkům.
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témů s přenosovou rychlostí 10 Gbit/s a výše.

Nelineární jevy

Tyto jevy lze u dnes využívaných systémů na bázi mul-

tiplexu s hustým vlnovým DWDM považovat za negativní,

nicméně u solitonového systému přenosu tvoří jejich exis-

tence základ funkčnosti. Zde totiž jejich přítomnost kom-

penzuje deformační vliv disperze na tvar pulsu. Omezující

vlivy z hlediska dnešních systémů lze spatřovat ve čtyřvln-

ném směšování FWM (Four Wave Mixing), vlastní fázové

modulaci SPM (Self Phase Modulation), křížové fázové

modulaci XPM (Cross Phase Modulation) a dále potom

ve fyzikálních jevech nelineárního rozptylu souvisejících

s nadprahovými hustotami optického výkonu ve vlákně. Do

této množiny patří stimulovaný Brillouinův SBS (Stimulated

Brillouin Scattering) a Ramanův rozptyl SRS (Stimulated

Raman Scattering) – ten lze s výhodou použít též jako zesi-

lovací efekt v Ramanových optických zesilovačích.

 Systémy DWDM s hustým vlnovým multiplexováním
Princip vlnového multiplexoru je v podstatě velice jedno-

duchý. Využívá starého a známého principu frekvenčního

dělení kanálů (FDM – Frequency Division Multiplexing),

avšak ve vysoce položených pásmech optických kmitočtů,

typicky v okolí 196 THz, které již nazýváme optickým záře-

ním. Na straně vysílací se (multiplexorem) vlnově (frek-

venčně) sloučí jednotlivé optické signály modulované na

různých vlnových délkách a na straně přijímací se opět vzá-

jemně (demultiplexorem, obr. 2) oddělí.

Obr. 2 Blokové schéma systému DWDM bod-bod

Původní pokusy s těmito metodami slučování využívaly 

prostý systém WDM, kde rozestup optických nosných byl

několik desítek až stovek nanometrů. Postupem času se

však vyvinuly optické technologie umožňující od sebe sepa-

rovat podstatně blíže k sobě přimknuté nosné kmitočty,

a tak vznikl systém s hustým vlnovým dělením, označovaný 

DWDM (Dense WDM). U něj se pro vyjádření rozestupu

optických nosných nepoužívají jednotky v nanometrech,

protože by to byla nepřehledná desetinná čísla, ale přímo

kanálová rozteč vyjádřená v jednotkách GHz. Mezinárodní

telekomunikační unie ITU-T stanovila za účelem zachování

kompatibility budoucích systémů DWDM jednotný rastr

s volitelnou hustotou vzájemné separace optických nosných

s krokem 100, 50, 25 a 12,5 GHz. Pro zmenšující se roze-

stupy mezi jednotlivými kanály je velice náročné zvládnout

stabilitu laserového zdroje na vysílací straně u všech kanálů

najednou. Totéž platí i pro optické fi ltry.

Lze se setkat s produkty komerčních fi rem, které nabí-

zejí systémy DWDM s kapacitami až čtyřicet či osmdesát

vlnových délek současně, popř. i více. Tyto systémy pracují
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tam, kde lze všechny kanály DWDM jednotně a současně

zesílit pomocí vláknového optického zesilovače dotovaného

erbiem – EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifi er). Klasický 

zesilovač EDFA zesiluje signál přibližně v optickém pásmu

od 1 525 nm do 1 565 nm (C-band). Vhodnou úpravou

EDFA však lze posunout spektrální oblast až k hranici

1 610 nm (L-band), což umožní rozšířit celkové zesilované

pásmo až na 80 nm.

Parametry měřené u systémů DWDM

Pro přenos bod-bod, kdy se využívá princip DWDM jen

jako multiplexní metoda pro zvýšení přenosové kapacity,

ale též při posuzování kvalitativních parametrů optického

signálu po průchodu plně optickou sítí, je nutné defi novat

množinu měřených parametrů, z nichž nejdůležitější jsou

tyto:

•  odstup středního výkonu daného optického kanálu od

šumu – SNR, příp. vyjádřený tzv. Q-faktorem – souvisí

také s celkovým útlumem a disperzí optické trasy,

•  střední optické výstupní výkony jednotlivých kanálů

DWDM,

•  střední vlnové délky kanálů DWDM a jejich vzájemné

rozestupy,

•  přeslech mezi kanály u demultiplexoru DWDM,

•  celková hodnota středního optického výkonu na

výstupu multiplexoru, tedy po sloučení jednotlivých

kanálů DWDM,

•  velikost celkové chromatické disperze optické trasy 

– její příliš velká hodnota vede typicky ke známému

efektu deformace optického pulsu a intersymbolové

interferenci, naopak její příliš malá hodnota u systémů

DWDM může znamenat vznik značného množství

nelineárních produktů (v důsledku FWM), což vede ke

zhoršení odstupu SNR pro sledované kanály,

•  polarizační vidová disperze PMD – ta je dnes důležitá

jak pro optický princip časového sdružování kanálů

OTDM s výslednou přenosovou rychlostí překračující

5 Gbit/s, tak i pro systémy DWDM, kde může zname-

nat v kombinaci s nelineárními efekty vlákna snížení

překlenutelné vzdálenosti systému.

Optické sítě

Navýšení přenosové kapacity

Princip DWDM se v současné době v převážné míře

používá pro zvýšení celkové provozní kapacity u jednoho

či více optických vláken. Připomeňme, že zvyšování pře-

nosové kapacity dálkových kabelových tras lze realizovat

z praktického, ekonomického a strategického hlediska

třemi způsoby:

•  instalací dalšího optického kabelu – to může podle

situace, hlavně pak u dlouhých tras, znamenat značné

fi nanční náklady,

•  využitím optických vláken, která již v dříve instalova-

ném kabelu představovala rezervu do budoucnosti.

Pokud se tímto způsobem zvyšuje přenosová kapacita,

jedná se o systém s prostorovým sdružováním (děle-

ním) v rámci jednoho kabelu (SDM – Space Division

Multiplexing). Tato metoda je ekonomicky rozumná,

pokud jsou k dispozici volná vlákna již v nainstalo-

vaném kabelu (tzv. „dark fi bre“). Není-li tomu tak, je

vhodné zvážit použití systému DWDM,

• použití systému DWDM (popř. CWDM) s vlnovýmM

sdružováním kanálů.

Využití DWDM pro realizaci optické sítě

S rozvojem technologie výroby optických prvků a s neu-

stále se zvyšující oblibou DWDM se začalo široce disku-

tovat o realizaci nové telekomunikační vrstvy optické sítě.

Základní motivací je v maximální možné míře eliminovat

nutnost konverze signálu z optické roviny do elektrické

a naopak. Původně se totiž v přenosovém uzlu transportní

sítě, kde se použily prvky DWDM, prováděla nejprve

demultiplexace, poté převod na elektrický signál, přepojení

v elektrické rovině a zpět. Efektivnějším řešením je přepo-

jení vlnové délky pouze v optické rovině.

Systém optické sítě lze de facto postavit na dvou základ-

ních principech, kterými jsou:

• Všesměrové vysílání vzájemně sdružených optických

signálů, kde si konkrétní uzel sítě vybere kanál vždy 

podle svého požadavku. Zde se uplatňují optické pře-

laditelné polovodičové lasery a fi ltry. Hlavním optic-

kým prvkem je pasivní rozbočovač. Nevýhodou je,

že se po všech sekcích sítě přenáší optické signály se

všemi vlnovými délkami a tedy některé segmenty vlá-

ken jsou zatíženy toky, které přijímač v daném čase

nebude používat.

• Systém se směrováním vlnových délek, kdy každý uzel

sítě funguje jako optický přepojovač směrující jednu

vlnovou délku na vstupu, např. vlákno č. 1, na stej-

nou nebo odlišnou vlnovou délku na výstupu, např.

vlákno č. 3. Tento princip je mnohem fl exibilnější,

protože nepotřebuje pro větší počet komunikujících

koncových zařízení velký počet vlnových délek, jako

v předchozím případě. Pro zvýšení fl exibility tohoto

systému je ale nutné v optických přepojovačích reali-

zovat systém vlnové konverze, kdy se na zcela optické

bázi převede modulační signál z jedné optické nosné

λ1 na jinou λ2.

Základní systémové bloky optické sítě

V optické vrstvě telekomunikační sítě lze v zásadě identi-

fi kovat tři nejdůležitější systémové funkční bloky (obr. 3):

• Optický přepojovač (OXC – Optical Cross Connect) –č

ten umožňuje přepnout libovolnou optickou nosnou

z jakéhokoliv vstupního vlákna na libovolný výstup

s libovolnou optickou výstupní nosnou. Blok OXC

může plnit buď jednoduchou funkci prostorového

spojovacího optického pole, nebo v lepším případě

může ještě realizovat vlnovou konverzi, potom se jedná

o vlnové prostorové spojovací pole. Obdobou zde může

být prostorové a časové spojovací pole u digitálních

spojovacích zařízení – ústředen.

• Optický vydělovací muldex (OADM – Add Dropx

Multiplexer) umožňuje v jedné trase v optické síti
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do jiného směru a naopak tyto vlnové délky (teď už

ale s jinými modulačními signály) včlenit do původní

trasy. S oblibou se OADM používají v kruhové topolo-

gii s možností snadného zálohování provozu.

• Koncový prvek optické sítě (OTM – Optical Terminalě

Multiplexer) – jeho funkce spočívá v přizpůsobení

optické sítě jiným datovým či přenosovým techno-

logiím, jako jsou ATM, SDH, SONET, 10gigabitový 

Ethernet, atp. V tomto prvku se typicky provádí kon-

verze z oblasti optické do oblasti elektrické.

Obr. 3 Příklad optické sítě s DWDM

Optické sítě menšího rozsahu

Optické sítě a jejich prvky se dnes velice často konci-

pují pro použití v relativně rozsáhlých transportních sítích.

V těchto případech je investice spojená s instalací a pro-

vozem ekonomicky zdůvodnitelná. Jiná situace je ovšem

v metropolitních sítích menšího rozsahu, kde by apliko-

vání všech funkčních bloků z páteřních sítí znamenalo

značné fi nanční náklady a nenávratnost investic v rozumně

dlouhé době. Z tohoto důvodu se dnes usilovně pracuje na

vývoji levných optických komponent pro metropolitní sítě,

jako jsou zesilovače EDFA, rychlé laserové diody na bázi

technologie VCSEL apod. I systémový návrh plně optické

metropolitní sítě musí odrážet její odlišné specifi cké rysy 

a způsob použití. Byly standardizovány systémy s hrubým

vlnovým dělením CWDM (Coarse Wavelength Division

Multiplexing), které mají nižší přenosovou kapacitu (větši-

nou jen několik vlnových délek s roztečí 20 nm), jsou však 

podstatně levnější než řešení s DWDM.

 Závěr
Jak bylo naznačeno, vývoj směřuje k páteřním sítím

OTN (Optical Transport Network) budovaným na čistě

optickém principu. Logický vývoj se ubírá cestou plně

optických síťových prvků založených na vlnovém multi-

plexování DWDM. Pro tyto účely byla standardizována

optická hierarchie OTH (Optical Transport Hierarchy).

Pracuje se na systémech pro automaticky přepínané optické

sítě ASON (Automatic Switching Optical Network). Vedle

toho optický přenos proniká i do přístupových sítí s kon-

cepcí FTTx.

Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační

techniky

bohac@fel.cvut.cz
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ÚČINNOSŤ PRENOSU CEZ ADSL

Na obr. 1 je znázornená procedúra, ktorej sa podrobujú

užitočné dáta pri prenose. Ide o protokolový stoh, ktorý 

obsahuje dve hlavné časti:

▶ protokolové vrstvy,

▶ vrstvu prenosu ADSL.

Protokolové vrstvy zahrňujú:

•  vrstvu užitočných dát s vlastnými protokolmi (HTTP, 

Telnet, ARP, SNMP, FTP, atď.),

•  vrstvu protokolu na riadenie prenosu TCP,

•  vrstvu internetového protokolu IP,

•  vrstvu na zostavenie a udržanie spojenia medzi dvoma

bodmi PPP,

•  vrstvu ethernetového medzibodového protokolu PPPoE,

•  vrstvu ethernetových rámcov,

•  vrstvu asynchrónneho prenosového režimu ATM.

Vrstva prenosu ADSL obsahuje:

•  vytváranie rámcov ADSL,

•  vložené ochranné bajty cyklického zabezpečovacieho

kódu CRC,

•  vložené ochranné bajty s opravou chýb v prenose na 

strane príjmu FEC,

•  vložené bajty prevádzkového a doplnkového kanála 

EOC, AOC,

•  diskrétnu mnohotónovú moduláciu DMT s možným 

uplatnením mrežového (trellisového) kódovania,

•  vytváranie multirámcov so synchronizačnou značkou.

V súčasnosti najrozšírenejším ponúkaným širokopásmovým pripojením prostredníctvom technológie ADSL je rýchly prístup na

internet, kedy sa prepraví smerom k zákazníkovi rádovo niekoľko megabitov za sekundu. Článok sa zaoberá účinnosťou prenosu

v prístupovej časti siete cez klasické pripojenie ADSL.

Obr. 1  Protokolový stoh ADSL

Na to, aby koncový používateľ obdržal na zobrazovacej

jednotke svojho koncového zariadenia požadovaný infor-

mačný obsah, je nevyhnutné spolu s užitočnými bitmi,

ktoré vytvárajú tento obsah, preniesť aj isté množstvo nad-

bytočných bitov. No tieto nadbytočné a z hľadiska konco-

vého používateľa neužitočné bity sú z hľadiska smerova-

nia, prepravy a ochrany užitočnej informácie voči chybám

v prenose a strate nepostrádateľné. Pomer množstva užitoč-

ných bitov k celkovému prenesenému počtu bitov za určité

časové obdobie sa nazýva účinnosť prenosu.
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Tieto dáta sú protokolom TCP rozdelené do dátových

balíkov (segmentov) s 20-bajtovým záhlavím. Dáta prená-

šané v protokole TCP sa vložia do protokolu IP, ktorý ku

každému segmentu pridá svoje 20-bajtové záhlavie. Spolu

oba tieto protokoly sa vkladajú do rámcov PPP, ktoré pri-

dávajú 2-bajtové záhlavie, potom do rámcov PPPoE, ktoré

pridávajú 6-bajtové záhlavie. Takto zostavený dátový 

paket môže mať najväčšiu dĺžku 1500 bajtov. Na užitočné

dáta ostáva 1500 – 20 – 20 – 2 – 6 = 1452 bajtov. Celý 

dátový paket sa potom vloží do ethernetového rámca

so 14-bajtovým záhlavím. Takto zostavený ethernetový 

rámec má najväčšiu dĺžku 1500 + 14 = 1514 bajtov. Pred

vkladaním do buniek ATM sa každý ethernetový rámec

doplní o 8-bajtové zápätie, v ktorom je 1 bajt vyhradený 

na priamy prenos informácie medzi dvoma používa-

teľmi, 3 bajty na dĺžku informačného poľa ethernetového

rámca a posledné 4 bajty chránia všetky dáta pred chy-

bami. Vznikne tak protokolová dátová jednotka PDU

s dĺžkou 1514 + 8 = 1522 bajtov. Pretože ethernetové

rámce sú dlhšie než informačné pole ATM bunky, musia 

sa pred vložením do ATM bunky rozsekať. Vkladanie

užitočných dát v tvare PDU do ATM buniek majú na sta-

rosti obvody a k nim prislúchajúce programové vybave-

nie, nazývané prispôsobovacia vrstva AAL. Na rozdiel od

internetových paketov a ethernetových rámcov, ktorých

dĺžka informačného poľa sa podľa potrieb prenosu mení,

je dĺžka ATM bunky nemenná. Jej informačné pole má

vždy dĺžku 48 bajtov a záhlavie 5 bajtov. Ak dĺžka ether-

netového rámca nie je celistvým podielom dĺžky infor-

mačného poľa ATM bunky, na každý ethernetový rámec

pripadne vždy jedna ATM bunka, ktorej informačné pole

nie je úplne zaplnené údajmi z ethernetového rámca.

Neobsadené miesta v informačnom poli ATM bunky 

sa musia vyplniť jalovými bajtami, ktoré nenesú žiadnu

informáciu. 1522-bajtová protokolová dátová jednotka

plne obsadí informačné pole v 1522:48 = 31 ATM bun-

kách. Na 32. ATM bunku pripadne 34 bajtov. Zvyšok 

48 – 34 = 14 sú jalové bajty. Pri uvažovaní maximálnej

dĺžky dátového paketu 1500 bajtov je celková dĺžka PDU

32×(48 + 5) = 1696 bajtov.

Nakoniec sú bunky ATM povkladané do rámcov ADSL

na vrstve ADSL. Na tejto vrstve predpokladáme:

•  najväčšiu dovolenú dĺžku rámca BR = 255 bajtov,

•  najvyššiu ochranu prenášaných dát s BF = 16 zabezpe-F

čovacími bajtami FEC v rámci,

•  že v každom rámci je 1 bajt vyhradený na prenos správ 

prevádzkových kanálov EOC, AOC alebo na zabezpe-

čenie predchádzajúceho multirámca cyklickým kódom

CRC (CRC je vždy 1. bajt v 1. rámci multirámca),

•  že ide o technológiu ADSL prevádzkovanú nad základ-

ným prístupom ISDN, kde v zostupnom smere je vyu-

žiteľných pre moduláciu najviac N = 190 nosných tónov N

a vo vzostupnom smere najviac N = 31 nosných tónov N

a modulovaný je každý nosný tón,

•  multirámec obsahuje 68 rámcov ADSL a synchroni-

začnú značku s dĺžkou 68 bajtov v zostupnom smere

a 68 bitov vo vzostupnom smere.

Výpočet celkovej účinnosti prenosu spolu cez vrstvu ADSL

a protokolové vrstvy sa zakladá na skutočnosti, že ak máme

dva dátové bloky, ktoré majú dĺžku B1 a B2 bajtov, potom počet

bajtov, po ktorých sa spoločne vyskytnú zase 1. bajty v oboch

dátových blokoch, je najmenší spoločný násobok B1 a B2:

BC =C B1.B2

Hodnota BC predstavuje dĺžku spoločnej periódy. Na C obr. 2

je príklad pre dátové bloky s dĺžkami B1 = 7 a B2 = 3 jednotky,

takže BC = 7×3 = 21.C

Obr. 2  Dátové bloky

Za uvedených predpokladov urobíme výpočet najprv pre

zostupný tok.

Pri prístupe na internet sa protokolové dátové jednotky 

PDU vkladajú do rámcov ADSL a vytvárajú multirámec.

Najprv PDU a ADSL rámce vytvoria spoločnú periódu.

Potom spoločné periódy PDU s ADSL rámcami vytvoria

s multirámcami multiperiódu.

Protokolová dátová jednotka obsahuje 32 ATM buniek,

ktoré majú 5×32 = 160 nadbytočných bajtov vo svojich záhla-

viach a 14 + 6 + 2 + 20 + 20 + 14 + 8 = 84 nadbytočných

bajtov pochádzajúcich zo záhlaví a zápätí protokolových

vrstiev (viď obr. 1). Spolu protokolová dátová jednotka obsa-

huje 160 + 84 = 244 nadbytočných bajtov a 32×53 = 1696

všetkých bajtov.

Podľa predpokladu každý rámec má rovnakú dĺžku

BR = 255 bajtov. Z nich je 16 + 1 = 17 nadbytočných bajtov 

a 255 – 17 = 238 užitočných bajtov, do ktorých môžeme

vkladať dáta z PDU.

Počet všetkých bajtov v spoločnej perióde PDU a ADSL

rámcov je 1696×238 + 1696×17 = 1696×(238 + 17) = 432 480.

Rámec sa v spoločnej perióde opakuje 1696-krát a PDU

238-krát. Počet nadbytočných bajtov v spoločnej perióde je

1696×17 + 238×244 = 86 904.

Multirámec ADSL obsahuje 68 rámcov ADSL a jednu

synchronizačnú značku s dĺžkou 68 bajtov. V každom ADSL

rámci je nadbytočných 16 + 1 = 17 bajtov. Celkový počet

nadbytočných bajtov v multirámci, vlastných rámcom ADSL

a multirámcu, je 68×17 + 68 = 1224. Počet všetkých bajtov 

v multirámci je 68×255 + 68 = 17 408. Z nich počet bajtov,

do ktorých môžeme vkladať dáta zo spoločnej periódy PDU

a ADSL rámcov, vrátane nadbytočných, pochádzajúcich

z rámcov a z protokolových vrstiev, je 17 408 – 68 = 17 340.

Pridŕžajúc sa princípu na obr. 2 bude počet všetkých bajtov 2

v multiperióde 255×68×17 408 = 7 528 611 840. Multirámec sa

v multiperióde opakuje 432 480-krát a spoločná perióda PDU

a ADSL rámcov 17 340-krát. Počet nadbytočných bajtov v mul-

tiperióde bude 432 480×68 + 17 340×86 904 = 1 536 324 000.
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Účinnosť prenosu na protokolových vrstvách je daná

počtom užitočných bajtov k celkovému počtu bajtov proto-

kolovej dátovej jednotky:

Účinnosť prenosu na samotnej vrstve ADSL je:

Celková účinnosť prenosu bez uvažovania mrežového

kódovania bude:

Pri mrežovom kódovaní sa v každej modulačnej perióde

pridá ešte ďalších

nadbytočných bajtov. V každej modulačnej perióde sa

moduluje jeden ADSL rámec. V multiperióde sa nachádza

432 480 multirámcov. V nich je 68×432 480 = 29 408 640

rámcov. Potom celkový počet nadbytočných bajtov v spolo-

čnej perióde v dôsledku mrežového kódovania bude

pri použití všetkých nosných tónov v zostupnom smere.

Potom účinnosť prenosu, berúc do úvahy aj vplyv mrežo-

vého kódovania, vyjde:

Uplatnenie mrežového kódovania zhorší celkovú účinnosť 

o 3,7 %.

Z uvedeného pri dodržaní daných podmienok môžeme

odvodiť pre účinnosť prenosu všeobecný vzorec:

BR – dĺžka rámca ADSL

BS – dĺžka synchronizačnej značky

BF –F počet ochranných bajtov FEC v rámci ADSL

N – počet modulovaných nosných tónov

NATMNN – M počet buniek ATM v PDU

Pre vzostupný tok by sme za predpokladu, že na 16 baj-

tov ADSL rámca pripadá jeden zabezpečovací bajt FEC

(tak isto ako pri zostupnom smere), podobným spôsobom

vypočítali, že η = 0,749. V dôsledku kratších ADSL rám-

cov je účinnosť prenosu vo vzostupnom smere nižšia o 1 %

oproti zostupnému smeru.

 Záver
Uvedený výpočet bol urobený pre najväčšiu možnú dĺžku

dátového paketu 1500 bajtov. V skutočnosti táto hodnota

kolíše a v priemere je vždy menšia. To znamená, že aj podiel

neužitočných bajtov v správe je v skutočnosti horší. Preto

vypočítané hodnoty účinnosti prenosu sú najlepšie, aké by 

bolo možné dosiahnuť. Z toho vyplýva, že ak prevádzko-

vateľ hodlá poctivo ponúknuť zákazníkovi službu rýchleho

prístupu na internet cez klasickú technológiu ADSL, mal

by mu ponúknuť čistú prenosovú rýchlosť a k nej pre svoje

potreby pripočítať ešte aspoň 25 %.

Na obr. 3 sa udáva, ako sa mení účinnosť prenosu v závis-

losti na počte buniek ATM v protokolovej dátovej jed-

notke, ktorá závisí na dĺžke dátového paketu. Čím je počet

užitočných bajtov v PDU menší, tým je kratšia PDU a tým

je podiel nadbytočných bajtov väčší a účinnosť prenosu

nižšia.

Doc. Ing. Gustáv Čepčiansky, CSc., PhD.,

Ing. Ján Maruščák,

T-Com

Obr. 3  Účinnosť prenosu
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Svět poznává vyspělé čínské technologie
ZTE – celosvětová expanze čínského telekomunikačního draka
Čína se dnes stává synonymem strmého ekonomic-

kého růstu a technologického pokroku. Ten, kdo tuto zemi

navštívil v poslední době, nemohl přehlédnout všudypří-

tomná vyspělá telekomunikační zařízení a možnosti, které

tamní ICT trh nabízí. Sledování fotbalového utkání anebo

večerních zpráv na mobilním telefonu již dávno není sym-

bolem pouze Japonska a podobných zemí. Velkou zásluhu

na dnešním stavu má i čínský telekomunikační gigant ZTE

Corporation, který nyní rozšiřuje své aktivity do celého

světa.

ZTE Corporation je přední světový poskytovatel a nej-

větší čínský výrobce a dodavatel telekomunikačního vyba-

vení a síťových řešení. Společnost byla založena roku 1985

v Shenzhenu, ve velké hi-tech industriální zóně blízko

Hongkongu, kde od té doby vyrostlo rozsáhlé administra-

tivní, vývojové a výrobní centrum fi rmy.

Produktové portfolio ZTE je jedním z nejcelistvějších na

světě, což dokazuje schopnost uspokojit poptávku po prak-

ticky každé oblasti drátového i bezdrátového propojení, ať 

už jde o koncové trhy, nebo trhy se službami.

Z Číny na světové trhy
ZTE je jedním z průkopníků čínského průmyslu ICT,

který dokázal úspěšně přenést své znalosti a dovednosti

na mezinárodní trh. Firma tak dnes dodává svá zařízení

a služby do více než 100 zemí a počet zaměstnanců pracují-

cích mimo Čínu přesahuje 4000. ZTE se celosvětově zamě-

řuje především na začlenění pokročilých telekomunikač-

ních inovací do běžného komerčního použití a vynakládá

i významné úsilí na rozvoj inovativních výrobků podporu-

jících standard 3G.

Není náhodou, že jediným čínským IT a telekomunikač-

ním výrobcem zařazeným do seznamu časopisu Business

Week „Information Technology 100“ v roce 2005 bylo právě

ZTE, které se o rok později objevilo i na seznamu stejného

časopisu v kategorii dvaceti nejvýznamnějších čínských

značek „China’s Top 20 Brands”.

Výzkumný potenciál jako základ růstu
Dnes ve světě funguje již 15 výzkumných a vývojových

center ZTE, a to v Číně, Spojených státech, ve Švédsku, v Indii,

v Pákistánu a ve Francii. Přibližně 10 % z obratu věnuje ZTE

každoročně na výzkum a vývoj, na kterém pracuje kolem

40 % zaměstnanců společnosti, tj. přes 12 000 odborníků.

Kromě toho zastává přední pozice v řadě mezinárodních

organizací pracujících na telekomunikačních standardech.

Společnost ZTE, která v současnosti zaměstnává přes

30 000 zaměstnanců, v minulosti zaznamenala rapidní růst

jak na domácím trhu, tak, jako první z čínských telekomu-

nikačních fi rem, na zahraničních trzích, které pro podnik 

průběžně získávají na stále větším významu (hlavně po

částečném propadu domácí poptávky, způsobeném opož-

děným nasazením sítí 3G z minulého roku). ZTE dnes spo-

lupracuje s již více než 500 operátory ve více než 120 zemích

světa, a dále expanduje.

Rychlý rozvoj dokazuje například i to, že v pouhých

dvou měsících, červnu a červenci 2007, získalo ZTE

Corporation jako první čínský výrobce mobilních tele-

fonů světově uznávané ocenění za produktový design

„Red Dot Design Award“ a oznámilo spolupráci s před-

ními telekomunikačními společnostmi hned na šesti

významných trzích, včetně USA.

Zaoceánská expanze
Až donedávna byl americký trh pro čínské výrobce

telekomunikačního zařízení zapovězeným. Dvě největší

čínské firmy v této oblasti, ZTE a Huawei Technologies, se

však rozhodly tuto bariéru naplno prolomit a významně

rozšířit své aktivity také na rozvinutý severoamerický trh.

V rámci toho rozšiřují své týmy ve Spojených státech a ve

větší míře tam směřují investice do marketingových akti-

vit. V jejich prospěch hraje známý fakt, že jimi vyráběné

produkty dosahují obdobných kvalit jako ty „ze západu“,

přitom se však prodávají za mnohem příznivější cenu.

ZTE se 17. července podařilo uzavřít jednu z nejvý-

znamnějších smluv pro čínsko-americkou spolupráci

v oblasti telekomunikací. Společnost se v ní zavázala

firmě Sprint Nextel dodat zařízení pro bezdrátový širo-

kopásmový internet a podporu sítě WiMAX. Kromě

toho zde ZTE uzavřelo i další obchody menších rozměrů.

Podle vyjádření generálního ředitele americké pobočky 

ZTE George Suna je společnost velmi blízko dohodě,

která jí umožní distribuovat v USA mobilní telefony 

vlastní značky. „Konečně se nám podařilo významně

prorazit i na zdejší trh,“ dodává.

A ono „konečně“ v Sunových slovech nefi guruje

nadarmo. Prvotní „významnější“ vstup ZTE na americký 

trh se datuje zpátky do roku 2005. Tehdy do Spojených

států ZTE vyslalo část vedení a založilo americkou

pobočku. Sun vzpomíná, že tehdy řídil jen hrstku zaměst-

nanců, kteří před sebou měli nadlidský úkol zabezpečit

prodeje i marketingové aktivity pro celé Spojené státy. Od

té doby ZTE ve Spojených státech najalo několik desítek 

nových zaměstnanců a založilo kanceláře ve Washingtonu,

v Chicagu, v Kansas City, v Tampě a ve městě Jacksonville

na Floridě. Díky tomu se společnosti podařilo uzavřít

řadu významných obchodů, například minulý prosinec

s fi rmou ClearTalk Wireless, která poskytuje bezdrátové

služby v rámci několika menších měst. Té ZTE prodalo

vybavení pro sítě 3G (pro hlas, data, i multimédia).

Čerstvé úspěchy v Evropě
V České republice je společnost ZTE známa díky vybu-

dování sítě CDMA pro provozovatele čtvrtého mobilního

operátora MobilKom a jako výrobce levných mobilních

telefonů (tzv. ULCH — Ultra Low Cost Handsets) pro

společnost Vodafone, které se prodávají ve vybraných

obchodech od začátku srpna tohoto roku.

V Polsku ZTE spolupracuje se společností Polkomtel

S.A., jedním ze tří mobilních operátorů v Polsku, na

vytvoření rozšířeného přístupu k multimediálním služ-

bám a mobilním internetovým aplikacím. V Estonsku

bude ZTE budovat celonárodní síť UMTS/HSDPA pro

holdingovou společnost PGH spojující virtuálního mobil-

ního operátora Bravocom a pevného operátora ViaTel.
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Na Ukrajině potom uvedlo ZTE ve spolupráci s prv-

ním tamním poskytovatelem sítě 3G, společností

PEOPLEnet, mobilní telefon ZTE D Evolution, který 

mimo jiné umožňuje vkládání textu latinkou i cyrilicí.

 Inovace čínských výrobců
Důkazem vyspělého výzkumu a vývoje ZTE v oblasti

mobilních telefonů je například více než 870 patentů

spojených s mobily, ale i uznávaná mezinárodní oce-

nění. ZTE Corporation je prvním čínským výrobcem

mobilních telefonů, který získal v červnu 2007 prestižní

ocenění „Red Dot Product Design Award“ za dva své

mobilní telefony – model ZTE D90 a S900.

ZTE D90

Telefon ZTE D90 disponuje klávesnící Fastap – první

klávesnicí svého druhu na světě, která integruje písmena

a interpunkční znaménka kolem standardní numerické

klávesnice.

Klávesnice ZTE D90

Model S900 oproti tomu nabízí čistý a jednoduchý 

design a vyniká jednoduchým ovládáním využívajícím

dotekový displej.

ZTE S900

Ocenění „Red Dot“ uděluje německá designerská asoci-

ace jako uznání výjimečných mezinárodních produktových

návrhů již od roku 1955. Toto ocenění je zcela první, které

bylo uděleno čínskému výrobci mobilních telefonů.

Pověst čínských výrobců
Agresivní cenová politika čínských společností tedy 

nese úspěch, to však nebude trvat věčně, nezajistí-li si

výrobky firem z východu dobrou pověst také svou kvali-

tou. Západní konkurenti do velké míry přesouvají výrobu

do Asie, což jim průběžně umožňuje produkovat levnější

výrobky a dýchat firmám jako ZTE po této stránce na

záda.

Předsudek, že „Made in China“ automaticky označuje

nekvalitní produkt, je v Evropě i ve Spojených státech

značně rozšířený. A právě s tímto mýtem čínští techno-

logičtí giganti v čele se ZTE bojují, hlavně v souvislosti

se započetím masivních prodejů koncovým zákazníkům

v USA i Evropě.

Blýskání na lepší časy
Již dnes se však blýská na lepší časy. Společnosti, které

se s čínským ZTE rozhodnou spolupracovat, postupují

zcela racionálně – veškeré čínské výrobky podrobují

zevrubným testům na kvalitu a spolehlivost. Většina

zástupců těchto firem pak shodně tvrdí, že si k výrob-

kům ZTE vybudovala naprostou důvěru a je spokojena.

A ačkoli jsou aktivity ZTE v USA obecně ještě poměrně

omezené, slibují velké obchody, jako ten s firmou Sprint

Nextel, že v budoucnu o čínském drakovi ve spojitosti se

Spojenými státy ještě uslyšíme a i v Česku bude možno

využívat možností pokročilých telekomunikačních sítí.
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