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oBoj technologií, nebo boj o budoucnost?
Jsme svědky zásadního přelomu v telekomunikačních službách, pokud to mohu

nazvat ještě klasickým názvoslovím. Ke klientům telco operátorů se derou služby,

které ještě před pár lety měly pouze nádech sci-fi . Do domácností se dostává tele-

vize po dvojlince a různé služby přes internet začínají opravdu pomáhat lidem.

Všem z oboru je jasné, že zásadním klíčem k úspěchu je vysokorychlostní komu-

nikační infrastruktura. A je i zásadním klíčem k zajištění podnikatelských a eko-

nomických atributů do budoucnosti. 

To si ve velké míře uvědomují právě provozovatelé telekomunikačních sítí, kteří

jsou však velmi opatrní na investování do technologií, které mohou vysokorych-

lostní přenosy zajistit. Nelze jim vyčítat určitou váhavost v rozhodování, neboť 

tlak akcionářů na jasné hospodářské výsledky je po „bublinách ICT“ enormní.

Otázkou zůstává, do jaké vysokorychlostní technologie investovat. Zda do bez-

drátových, rychle aplikovatelných technologií, nebo do investičně náročnějších

optických sítí. 

Na druhé straně je obdivuhodné, jak rychle se rozhodují municipální politici,

kteří za využití různých dotací, grantů a veřejných rozpočtů investují do metropo-

litních sítí z důvodu modernizace komunikačních sítí veřejné správy. Důvodem

rychlých rozhodnutí je patrně kratší životní cyklus lokálního politika a mnohem

menší odpovědnost za návratnost realizované investice. Je velmi ušlechtilé, že třeš-

ničkou na dortu takové investice je blaho občanů, kdy mohou mít internet zdarma

nebo volný přístup na obecní webové stránky. Ale ruku na srdce, vždyť to, co k životu potřebujeme mnohem více, zadarmo

není a naopak se ceny za energii, vodu apod. neustále zvyšují. 

Je třeba ještě podotknout, že pro rychlé realizace vysokorychlostních sítí většinou radnice sahají po bezdrátových systé-

mech, jako je WiFi nebo na svět se deroucí WiMAX.

Jak dlouho však tyto technologie udrží krok s nároky zákazníků a s požadovanými parametry budoucích služeb? 

Je jasné, že investováním do optiky je zaručena mnohem delší životnost investice, zejména s předpokladem posunu broad-

bandové rychlostní hranice v blízké budoucnosti. 

V porovnání se zámořím se Evropa začíná teprve probouzet do masivnějšího nasazování optických technologií. Můžeme

sledovat, že některá evropská hlavní města jako Vídeň, Amsterodam, Paříž již začala budovat optické metropolitní sítě včetně

FTTH ve větším rozsahu. Možná je to i díky rychlému rozhodování politiků. Je pozitivní, že veřejné investice jdou do techno-

logií s dlouhodobou životností a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Doufejme však, že tyto nové sítě budou otevřené dalším

operátorům a nebudou narušovat hospodářskou soutěž. 

Přesto si myslím, že i provozovatelům telco sítí musí dojít, že investice do FTTH jsou snad jedinou možnou cestou k udr-

žení businessu v příštích deseti-patnácti letech. Jen na superrychlých sítích bude možné poskytovat služby, o kterých se nám

dnes ani nesní.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace
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y  IT si „najímají“ i menší fi rmy
Architektonicko-developerská společnost A PLUS Brno,

která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců a jejímž cílem

je poskytovat komplexní služby v procesu přípravy a reali-

zace investic, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého

oddělení IT. O správu a rozvoj informačních technologií se

tak od léta letošního roku stará externí dodavatel – společ-

nost Anect, která fi rmě pronajímá také veškerý potřebný 

hardware a soft ware. Outsourcing má společnosti A PLUS

přinést nejen kvalitní IT, ale také nemalé úspory.

Řešení kompletního outsourcingu IT znamená, že fi rma

nemá žádné vlastní IT vybavení ani specialisty a využívá

zdrojů externího dodavatele. To s sebou, podle obchodního

ředitele Anectu Marka Šoltyse, nese řadu výhod i fi nančních

úspor. Anect se stará o veškerou správu a rozvoj informačních

technologií společnosti A PLUS, potřebná zařízení a tech-

nologie bude fi rmě dodávat a instalovat na základě dohody 

o pronájmu. Celkové roční náklady odpovídajícího řešení IT

se pohybují v řádu několika milionů korun, outsourcing by 

měl fi rmě A PLUS přinést úspory až 750 tisíc korun.

Podle Jaromíra Černého, člena představenstva A PLUS,

ušetří zejména na platech a nákladech na vzdělávání IT

specialistů, dojde ke zjednodušení účtování všech služeb IT

(jedna měsíční faktura jedinému dodavateli), získají mož-

nost operativně a prakticky okamžitě rozvíjet podnikové

IT a nesporným přínosem je i lepší vzájemná provázanost

služeb a jednotné uživatelské prostředí. Díky outsourcingu

se fi rma bude moci lépe soustředit na svůj obor činnosti, na

který se specializuje a který jí přináší zisk.

V rámci uvádění projektu do praxe již proběhly audity 

soft waru a hardwaru, koncem srpna došlo k výměně pra-

covních stanic, byla navržena nová architektura sítě LAN

včetně jejího zabezpečení; v současnosti se zprovozňuje

poštovní server a na červen 2008 se plánuje spuštění nového

intranetového portálu.

 GTS Novera poskytuje konektivitu ministerstvu obrany
Společnost GTS Novera podepsala s Ministerstvem

obrany ČR smlouvy na pronájem a provoz mezinárod-

ních telekomunikačních okruhů pro lokality v Německu

a Polsku. Jedná se o spoje, které slouží k zabezpečení pře-

nosu dat v rámci NATO. GTS Novera zvítězila ve výběro-

vých řízeních díky nejnižší nabídkové ceně. Služby bude

zajišťovat od letošního podzimu až do roku 2012.

GTS Novera se orientuje především na dodávání teleko-

munikačních služeb fi remním zákazníkům a sektoru veřejné

správy a místních samospráv. Podle Milana Rusnáka, generál-

ního ředitele společnosti, vítězství v tendru potvrzuje kvality 

fi rmy právě v uvedené oblasti. Uvedl také, že mají v úmyslu

zúčastnit se i dalšího výběrového řízení ministerstva obrany,

které bylo vypsáno na konci srpna, a to na pronájem a provoz

mezinárodních telekomunikačních okruhů.

Jako vítěz dvou výběrových řízení bude společnost GTS

Novera Ministerstvu obrany ČR poskytovat mezinárodní

digitální okruhy o kapacitě 2 Mb/s pro lokality v Německu

a Polsku. Výběrová řízení vypsalo ministerstvo na jaře a GTS

Novera v nich nejnižší nabídkovou cenou porazila další tři

uchazeče. Příslušné smlouvy byly podepsány 25. července

a 27. srpna a společnost GTS Novera bude služby poskyto-

vat od poloviny října 2007 do konce roku 2012.

 Google Apps v češtině
Společnost Google uvádí hostované aplikace pro komu-

nikaci a spolupráci „Google Apps“ v češtině. Balík aplikací

obsahuje nástroje pro práci s dokumenty, elektronickou poš-

tou, tabulkami, aj. v režimu on-line, takže jsou uživatelům

dostupné prakticky kdykoli a kdekoli. V rámci programu,

jehož cílem je zajistit přístup k produktům a službám co nej-

širšímu počtu lidí v jejich mateřském jazyce, zavedl Google

podporu řady dalších jazyků – nově je to kromě češtiny také

arabština, hebrejština, dánština, maďarština a další.

Google Apps je sada aplikací určených pro fi rmy, vzdě-

lávací instituce a další organizace, které chtějí svým uživa-

telům dát možnost využívat komunikační nástroje, aniž by 

musely kupovat, instalovat a udržovat nezbytný soft ware

či hardware. Správci domén pomocí jednoduchého inter-

netového ovládacího rozhraní řídí svou doménu, nastavují

uživatelské účty, distribuční seznamy a zpřístupňují jednot-

livé služby konkrétním uživatelům apod. Koncoví uživatelé,

jimž správci zřídili uživatelský účet, se pak mohou přihlá-

sit z libovolného počítače a prohlížet i upravovat příslušné

dokumenty podle potřeby.

Google nabízí tři verze Google Apps:

–  Standard Edition je bezplatná služba, která umožňuje

fi rmám, rodinám nebo skupinám uživatelů využívat

Google Apps na jejich doménách.

–  Premier Edition je verze za poplatek 50 amerických

dolarů ročně na uživatele. Služby jsou nastaveny tak,

aby dokázaly uspokojit náročné fi remní požadavky 

na instalaci, propojení, úložné prostory a podporu.

Součástí balíku je i telefonická podpora, 10GB e-mai-

lové schránky a rozhraní API pro začlenění služeb do

podnikového systému.

–  Education Edition je bezplatná služba poskytovaná

univerzitám a vzdělávacím institucím. Její součástí je

nezbytná podpora, úložná kapacita a rozhraní API.

Správci sítí fi rem, univerzit a dalších institucí tedy 

mohou zpřístupnit uživatelům následující funkce a aplikace

v českém jazyce:

–  GMail – e-mailová služba nabízí 2 GB úložné kapacity 

na uživatele plus nástroje pro vyhledávání. Správci sítí

mohou vytvářet personalizované e-mailové účty, např.

uzivatel@priklad.com namísto uzivatel@gmail.com.

–  Dokumenty Google – aplikace pro tvorbu dokumentů

a tabulek s možností spolupráce uživatelů v reálném

čase. Nově je součástí „dokumentů“ také nástroj pro

vytváření on-line prezentací, který umožňuje uživate-

lům v reálném čase prezentace sdílet a upravovat, při-

čemž soubor je uložen na jediném místě na webu.

–  Startovací stránka – výchozí stránka, kterou uživatelé

Google Apps využívají ke kontrole e-mailové schránky,

prohlížení dokumentů, přístupu k základním doku-

mentům organizace a k prohledávání webu.

–  Nástroje pro přenos elektronické pošty – umožňují

správcům používajícím edice Premier nebo Education

přejít na GMail z jiných e-mailových systémů.
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Po čtyřměsíčním testovacím období společnost UPC

zahajuje řádné vysílání digitální kabelové televize. Digitální

vysílání je dostupné ve většině kabelových sítí UPC, např.

v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Chebu, Pardubicích, Zlíně,

Ústí nad Labem nebo Liberci, ve zbývajících bude zprovoz-

něno postupně během příštích týdnů a měsíců.

Digitální kabelová televize UPC aktuálně nabízí šede-

sát televizních programů všech žánrů včetně Novy, Primy 

a všech čtyř programů České televize. Z tohoto počtu

je výhradně digitálně (bez analogové varianty) vysíláno

13 televizních kanálů, v digitální i analogové podobě je

dostupných 30 kanálů (např. ČT, Nova a Prima) a zatím

pouze analogově se přenáší 17 televizních kanálů z nabídky 

UPC. V české nebo slovenské verzi je 41 kanálů.

Podle generálního ředitele společnosti UPC Václava

Bartoně digitální kabelová televize vychází vstříc všem divá-

kům, kteří si chtějí k základní televizní nabídce vybrat a pla-

tit jen ten televizní žánr, který je skutečně zajímá, a zároveň

vychází vstříc i těm, pro které byla analogová programová

nabídka již nedostatečná co do počtu programů. Divákům

nabídne i vysokou kvalitu obrazu a zvuku, možnost zobra-

zení ve formátu 16:9, výběr různých jazykových verzí a další

služby, jako jsou elektronický programový průvodce, rodi-

čovský zámek na pořady pouze pro dospělé a v neposlední

řadě i digitálně šířené rozhlasové programy.

Nabídka digitální kabelové televize začíná na nabídce

Starter, která obsahuje 16 televizních kanálů a stojí 299 Kč

měsíčně včetně DPH. Ke Starteru si lze přiobjednat různé

tematické balíčky, např. sport, fi lm, dokumenty či hudbu.

Divák, který chce sledovat jak nabídku Starter, tak všechny 

tematické balíčky, ušetří, jestliže si zvolí vyšší nabídku

Standard. Ta zahrnuje 56 televizních kanálů a stojí 599 Kč

měsíčně včetně DPH. K oběma nabídkám si lze dále přiob-

jednat prémiové balíčky HBO, HBO2, Cinemax, Cinemax 2

a Hustler. A konečně nabídka Supreme zahrnuje všechny 

nabízené televizní kanály včetně prémiových, a navíc

exkluzivní fi lmový TV kanál Nonstop Kino (stojí 1099 Kč

měsíčně včetně DPH).

UPC nově zařazuje do vysílání digitální televize také

kanál HBO Comedy, který se stane součástí prémiových

balíčků HBO a SuperFilm a nabídky Supreme. Cena uve-

dené nabídky digitální kabelové televize se po zařazení

HBO Comedy nezmění. Společnost UPC zatím neplánuje,

že HBO Comedy nabídne zákazníkům analogové kabelové

televize, a to z kapacitních důvodů. Stejně tak zatím neplá-

nuje zařazení tohoto televizního kanálu do nabídky UPC

Direct, zde je důvodem dosud probíhající jednání. Premiéry 

z HBO Comedy se v krátkém časovém odstupu objeví také

na HBO a HBO2, takže na své si přijdou i zákazníci analo-

gové kabelové televize.

Potřebný digitální přijímač (set-top box) a dekódovací

kartu propůjčuje UPC svým zákazníkům za symbolický 

jednorázový poplatek 1 Kč. Na druhém domácím televiz-

ním přijímači je možné sledovat programy analogové kabe-

lové televize. Kabelová přípojka umožňuje také poslech

rádií šířených v kabelové síti. Rozhodne-li se zákazník pro

další set-top box, zaplatí za něj měsíční poplatek 200 Kč.

UPC nadále provozuje a bude provozovat původní „ana-

logovou“ kabelovou televizi. Zákazníků společnosti se rov-

něž nijak nedotkne plánované vypínání terestrického tele-

vizního vysílání a nemusí si proto pořizovat set-top boxy.

 Nové iPody na českém trhu
Společnost Czech Data Systems, Apple IMC oznámila

uvedení nových iPodů na český trh. Jedná se o nový iPod

nano, iPod classic a iPod touch. iPod touch bude na českém

trhu k dispozici během října.

Czech Data Systems přichází také s novou servisní službu

pro přenosné počítače MacBook Pro a pracovní stanice Mac

Pro, která garantuje servisní zásah u zákazníka a zajištění opravy 

do následujícího pracovního dne, a představila nový podcastový 

portál DigitalUniverse (podcasting.apple.cz). Reaguje tak na

celosvětový obrovský nástup šíření souborů se zvukovými nebo

video záznamy (tzv. podcastů) po internetu a zároveň chce zvý-

šit zájem o tvorbu podcastů v České republice.

iPod nano je zcela novým přírůstkem řady iPod, který 

přináší přehrávání videa, zdokonalené uživatelské rozhraní

s funkcí Cover Flow (prohlížení obalů alb) a nový atraktivní

design. Představuje novou generaci tohoto zřejmě nejoblí-

benějšího hudebního přehrávače na světě (dosud bylo pro-

dáno přes 100 milionů iPodů), vybavenou dvoupalcovým

displejem s rozlišením 320 × 240 bodů (204 dpi), na kterém

mohou uživatelé sledovat své oblíbené fi lmy, televizní pořady 

a hudební videa ve stejné kvalitě, jakou dosud nabízel jen iPod

páté generace. Celokovový kryt iPodu nano je vyroben z elo-

xovaného hliníku a leštěné nerezové oceli a prodává se ve čty-

řech nových barvách – stříbrné, černé, zelené a tyrkysové.

Nový iPod classic s paměťovou kapacitou 80 GB a 160 GB

bohatě stačí pro uložení celé osobní kolekce hudby, foto-

grafi í, videa, podcastů a her (například až 40 000 písní

nebo 200 hodin videa). iPod classic představuje už šestou

generaci tohoto přehrávače, přináší všechny funkce, které

si zákazníci na přehrávačích iPod oblíbili plus zdokonalené

uživatelské rozhraní s funkcí Cover Flow a celokovový kryt.

Nový iPod touch má revoluční dotykové ovládání, které

umožňuje uživatelům vyhledávat a přehrávat hudbu, videa

a další obsah na velkém displeji pomocí několika dotyků

prstem. Dotykové ovládání, poprvé představené na telefonu

iPhone, využívá průkopnický soft ware a pro každou aplikaci

nabízí velmi kvalitní uživatelské rozhraní. iPod touch jako

první iPod obsahuje bezdrátové rozhraní WiFi a dvě aplikace,

které je využívají – internetový prohlížeč Safari s podporou

vyhledávacích služeb Google Search a Yahoo! oneSearch, a také

aplikaci Apple YouTube umožňující sledovat přes 10 milionů

bezplatných videoklipů na nejoblíbenějším videoserveru.
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Virtualizace se v počítačovém průmyslu využívá už mnoho

let jako prostředku ke zjednodušení práce, zavedení nových

funkcí, zlepšení výkonnosti, kapacity a dostupnosti. Vzhledem

k tomu, že jde spíše o techniku (nikoli o určitou technologii)

aplikovanou v různých oblastech, jako jsou servery, ukládání

dat, aplikace, desktopy a sítě, jsou její principy často špatně

chápány. Tento článek se pokouší objasnit způsoby, jakými je

virtualizace aplikována na úložné systémy, a naznačuje výhody,

které může virtualizace organizacím přinést.

Cílem jakéhokoli typu virtualizace je v podstatě abstra-

hovat soft ware tak, aby byl nezávislý na hardwaru, a odstí-

nit jej od složitostí nižších vrstev hardwarových prostředků.

Na té nejzákladnější úrovni je to způsob, jak umožnit, aby 

se více prostředků chovalo jako jeden nebo aby jedno zaří-

zení vypadalo jako několik různých zařízení. Například

u serveru se virtualizace používá k tomu, aby jedno fyzické

zařízení fungovalo jako více různých logických serverů.

Virtualizace úložiště zahrnuje obě funkce. Na jedné

straně je navržena tak, aby několik úložných systémů vypa-

dalo jako jeden s cílem zjednodušit správu úložiště a dato-

vých zdrojů, aby se vyrovnaly s rostoucí poptávkou po

úložné kapacitě a nových funkcích. Na druhé straně některé

aplikace umožňují vytváření diskových oddílů, takže jeden

úložný systém může vypadat jako více úložišť. Společným

cílem je poskytnout odpovídající kvalitu služeb a bezpeč-

nost aplikacím, které je třeba provozovat odděleně.

Podle agentury IDC se virtualizace úložišť ve všech svých

formách stává významnou podnikovou prioritou. IDC

v nedávné studii (z prosince 2006) zjistila, že 49 procent

organizací v současnosti vyhodnocuje řešení pro virtualizaci

datového úložiště a 34 procent ji už nasadilo do provozu.

Asociace SNIA (Storage Networking Industry 

Association) defi nuje virtualizaci jako „způsob abstraho-

vání, skrytí nebo izolace interního fungování úložného

systému nebo služby před aplikacemi, výpočetními servery 

nebo obecnými síťovými prostředky s cílem umožnit správu

úložiště nebo dat nezávisle na aplikacích nebo síti“.

Virtualizace úložiště tak umožňuje organizacím konso-

lidovat správu více různých úložných systémů tak, jako by 

se jednalo o jeden logický systém s mnohem transparent-

nějším přemisťováním dat. Jaký je však důvod toho, že se

tato technologie stala hlavní prioritou organizací i celého

počítačového průmyslu?

Problémy podniků
Organizace po celém světě čelí datové krizi. Prakticky 

v každém odvětví se nárůst objemu dat vymyká jakékoli

kontrole – exponenciálně roste množství vytvářených

informací a obsahu. Na informačních technologiích jsme

stále závislejší, a to vede k dalšímu přílivu dat a údajů, které

se musí někde uložit a řádně spravovat.

Každoročně se datová úložiště ve většině organizací roz-

růstají cca o 60 procent a výjimkou není ani více než stopro-

centní nárůst. Kromě klasických datově náročných funkcí,

jako jsou relační databáze, on-line transakce nebo podni-

kové aplikace, se IT manažeři musejí potýkat i s masivním

nárůstem dat z takových zdrojů, jako jsou video, audio

a další typy multimediálního obsahu, aplikace RFID (Radio

Frequency Identifi cation) a dalších technologií pro shro-

mažďování bezdrátových dat a dat uchovávaných z legisla-

tivních důvodů, jako jsou telefonní hovory nebo transakční

„žurnálovací“ soubory.

Mnoho organizací se obvykle snaží čelit rostoucím obje-

mům dat nákupem dalších diskových jednotek. Disky jsou

stále levnější, a jde o zdaleka nejjednodušší a nejrychlejší

řešení – když se kapacita vyčerpá, prostě přikoupíme něko-

lik dalších úložišť. Problém, který pak ale brzy musí řešit, je,

že se úložná infrastruktura prakticky nekontrolovaně zvět-

šuje a postupně se stává nezvladatelnou. A přitom se využití

takového systému nepřijatelně snižuje, často na úroveň 25

až 30 procent – organizace může používat jedno diskové

pole k podpoře jedné aplikace, ale nemá prostředky jak 

využít uspořenou kapacitu k podpoře jiných podnikových

aplikací. V některých případech je pak růst kapacity úlo-

žiště výrazně vyšší než nárůst dat, což znamená, že organi-

zace musí zvýšit své kapitálové a provozní výdaje i v souvi-

sejících „položkách“, jako je personál IT, energie, chlazení

a dokonce i plocha datových center.

Problémem také je, že zatímco objem dat roste, IT mana-

žeři stále musí uspokojovat všechny další požadavky, jako je

podpora nových a existujících aplikací a uživatelů, aby pod-

nik zůstal konkurenceschopný, dokázal řídit rizika, zajistil

kontinuitu podnikání a udržel soulad s legislativními poža-

davky a specifi ckými oborovými standardy.

Je zřejmé, že organizace musí přestat se stále většími

a většími nákupy diskové kapacity. Místo toho by se měly 

začít poohlížet po způsobech, jak mohou své existující pro-

středky konsolidovat, jak zvýšit jejich využití a zároveň zlep-

šit replikaci, zjednodušit přemisťování dat a snížit náklady.

Virtualizace úložiště je stále oblíbenější metodou řešení

těchto problémů. Umožňuje získat kontrolu nad přísluš-

nou infrastrukturou, rozšířit využití stávajících prostředků

a s rozumným rozpočtem zajistit odpovídající kontinuitu

podnikání a ochranu dat.

Virtualizace úložiště
Důležitým prvním krokem, který umožnil propojit sdí-

lené úložné systémy napříč aplikačními servery, bylo zave-

dení sítí SAN (Storage Area Network). I když sítě SAN

umožňují logické sloučení heterogenních úložných systémů,

aplikační servery stále musí pracovat s každým úložným

zařízením jednotlivě a nemohou sdílet funkce nebo kapacitu

napříč úložnými systémy. To znamená, že úložné systémy ve

skutečnosti zůstávají malými ostrovy dat. Jeden systém může

být využíván na 80 procent své kapacity, zatímco jiný na pou-

hých 15 procent. Místo toho, aby bylo oddělení IT schopno

přenášet data z jednoho systému na druhý a vyvážit tak zátěž

systémů, musí obvykle pro systém, který je již téměř plný,

Virtuální úložiště dat
Objemy zpracovávaných a ukládaných dat se rychle zvyšují a podniky čelí nekontrolovatelnému růstu potřebných úložných ka-

pacit. Společnost Hitachi Data Systems propaguje „virtualizaci“ jako řešení konsolidace úložných systémů, zvýšení jejich využití,

efektivity a snížení nákladů.
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dokonce kupují celé nové úložné systémy, aby fi rma stačila

držet krok s rychlým nárůstem objemu dat.

Cílem virtualizace úložiště je spojit skupiny hetero-

genních úložných systémů do jednoho společného logic-

kého úložiště. Dodavatelé k tomuto účelu využívají různé

metody. Jednou z nich je nechat virtualizaci úložiště na ser-

veru. Tento přístup má však svá omezení, protože server je

vyjmut z úložného systému a vykonává jiné řídicí funkce,

což vede ke snížení výkonnosti.

Virtualizace využívající sítě SAN přenáší virtualizační

funkce na síť samotnou – jde buď o zvláštní zařízení, nebo

o funkce vykonávající roli přepínače. „Virtualizátor“ tak 

může být zařízení, nebo přepínač, který obvykle vystupuje

vůči řadiči úložiště jako hostitel a jako řadič úložiště vůči

hostiteli. Problém takového řešení tkví v tom, že přidává

další vrstvu řízení a systém je tedy složitější, což může být

potenciálně úzkým hrdlem v propustnosti dat. Sítě SAN jsou

také třetí nejčastější příčinou selhání aplikací, s průměrným

výpadkem 25,5 hodiny ročně, takže nedává příliš velký smysl

do nich umisťovat inteligentní virtualizační funkce.

Jedním z nejrozšířenějších přístupů je v roli „virtualizač-

ního enginu“ využít inteligentní řadič úložiště. Místo zavá-

dění dalších hardwarových vrstev ve formě řídicích serverů,

aplikačních serverů, nových přepínačů a odděleného řídi-

cího soft waru mohou organizace využít výhody virtuali-

začních funkcí, kterými disponuje samotný řadič úložiště.

Instalací inteligentního řadiče úložiště nad svou datovou

infrastrukturu mohou společnosti nejen sloučit existu-

jící úložné systémy, ale také virtualizovat služby poskyto-

vané hostitelským aplikacím, jako jsou ochrana, replikace,

autorizace a monitoring dat. Tento přístup nabízí mnoho

výhod, např. zjednodušení správy, zvýšení využití úložných

prostředků, bezproblémovou integraci napříč vrstvami úlo-

žiště, zmenšení bariér bránících interoperabilitě a lepší inte-

graci společných funkcí.

Výhody virtuálního úložiště
Virtualizace úložiště zjednodušuje rozmanité a složité

síťové úložné systémy a nabízí řadu výhod. Organizace tak 

mohou zjednodušit správu své infrastruktury, konsolidovat

mnoho úložných systémů od různých výrobců do jediného

logického úložiště, skrýt složitost příslušné fyzické struk-

tury a značně zvýšit využitelnost úložiště.

Virtualizace navíc přináší výrazné snížení a zefektivnění

nákladů omezením požadavků na dodatečné soft warové

aplikace a licence, snížením dalších investic do hardwaru

(což ve výsledku znamená i nižší náklady na energii, chla-

zení a prostor) a také snížením nákladů na pracovní sílu

a zdroje potřebné ke správě rychle se zvětšujícího objemu

dat. Po zavedení virtualizace mohou administrátoři obvykle

spravovat třikrát až desetkrát větší úložnou kapacitu.

Virtualizace úložiště také umožňuje organizacím kon-

solidovat a využít existující úložné prostředky, prodloužit

jejich životnost (a tím i zvýšit celkovou hodnotu úložných

systémů). Využitím společného standardního rozhraní lze

dále konsolidovat řídicí a ukládací služby a sjednotit správu

ukládacích, archivačních a zálohovacích funkcí.

Organizace přitom mohou zvýšit svou akceschopnost,

lépe přizpůsobovat úložnou infrastrukturu požadavkům

aplikací a rychle reagovat na měnící se požadavky na úrovni

služeb. Virtualizace úložiště také umožňuje bezproblémové

přesuny dat mezi systémy, což znamená, že není nutné

odstavovat systémy při upgradech nebo replikaci dat napříč

heterogenním prostředím.

Pro mnoho organizací je velkou prioritou i energetická

náročnost spojená s dopady využití technologií na životní

prostředí a potenciálními potížemi se zajišťováním dodá-

vek elektrické energie. Virtualizace úložiště a s ní spojené

technologie, jako poskytování kapacity po malých částech

(„thin provisioning“), umožňují organizacím konsolido-

vat systémy, zvýšit jejich využití a díky tomu výrazně snížit

energetickou náročnost provozu a chlazení datových center.

To vede ke snížení negativních vlivů technologií na životní

prostředí a k úspoře nákladů na elektrickou energii.

Přístup společnosti Hitachi
Virtualizační technologie Hitachi Data Systems založená

na řadiči je jednoduchý, ale zároveň robustní způsob, jak do

stávajících úložných prostředí implementovat virtualizaci.

Systém je výsledkem mnohaletého vývoje a organizace jej

mohou využít ve formě vyspělé sady úložných služeb, které

jsou nyní k dispozici i pro externě připojená úložná pole.

Inteligentní vrstvená architektura úložiště Hitachi umož-

ňuje třídit data a poté je efektivně a bez přerušení provozu

přemisťovat do vhodné úložné vrstvy se současným zajiště-

ním nepřetržité dostupnosti aplikací. Data se mohou bez-

problémově přemisťovat mezi různými vrstvami přes logic-

kou řídicí a kontrolní vrstvu.

Díky virtualizačním řešením Hitachi lze data repliko-

vat jakýmkoli způsobem, bezproblémově je přemisťovat

a centrálně spravovat. Hitachi nabízí kompletní sadu řídi-

cích nástrojů usnadňujících shromažďování, přemisťování,

archivaci, zálohování a replikaci dat napříč heterogenními

úložnými systémy od mainframů po levná úložiště SATA.

Virtualizace v provedení Hitachi nepotřebuje další hardwa-

rové vrstvy, jako jsou servery pro správu úložiště, aplikační ser-

very, nové přepínače nebo oddělený soft ware pro správu. Vše

potřebné pro zavedení virtualizace je součástí platformy Hitachi

Universal Storage Platform nebo řadiče Hitachi Network Storage

Controller.

Zdroj: Hitachi Data Systems

Zpracoval Karel Šmondrk

V posledních pěti letech se objem dat ukládaných v organizacích zvýšil z de-

sítek na stovky terabajtů. V následujících pěti letech lze očekávat, že se budou 

ukládat petabajty, z nichž se časem stanou exabajty dat.

Zde je několik bodů signalizujících nejen manažerům IT vhodnost zavedení 

virtualizace jejich podnikového výpočetního prostředí:

1.  Je stále obtížnější spravovat úložnou infrastrukturu.

2.  Nakupujete další a další úložnou kapacitu, abyste zvládli narůstající objem dat,

ale úrovně využití zůstávají relativně nízké.

3.  Zjišťujete, že stále větší část svého rozpočtu utrácíte za správu a mzdy IT.

4.  Vyhýbáte se projektům přemisťování dat a upgradům, protože odstávky systé-

mů mají příliš velký negativní vliv na chod celého podniku.

5.  Chtěli byste snížit zatížení svých stávajících úložných kapacit.

6.  Vaše datové centrum trpí nedostatkem místa nebo elektrické energie.

7.  Máte heterogenní úložnou infrastrukturu s mnoha „datovými ostrovy“.
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Řešení Matlab serveru
Vzhledem k požadavkům na snadné vytváření a doplňo-

vání programů a dalších příspěvků na webu i pro snadnou

správu byl server vybaven volně dostupným redakčním sys-

témem phpRS, dále databázovým řešením MySQL, WWW

serverem Apache a především instalací prostředí MATLAB.

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické

výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu

a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídi-

cích a komunikačních systémů. Nejpodstatnější součástí

numerického jádra prostředí MATLAB jsou algoritmy pro

operace s maticemi reálných a komplexních čísel. 

Komponenta MATLAB Web server umožňuje ze sítě

Internet spouštět jednotlivé simulační programy. Princip je

následující: Autor nejprve vytvoří vlastní program v pro-

středí MATLAB. Pak k hotovému programu vytvoří vstupní

webovou stránku pro zadávání vstupních parametrů výpočtu

a výstupní webovou stránku pro zobrazování výstupů v tex-

tové podobě, tabulkách, obrázcích a grafech. Vše se umístí do

defi nované adresářové struktury webového serveru.

Uživatel, který si chce spustit vybranou simulaci, zadá do

úvodní stránky, která je řešena jako formulář publikovaný 

pomocí redakčního systému, počáteční parametry výpočtu

a následně spustí vlastní výpočet. Komponenta MATLAB

Web server se postará o vyčtení všech parametrů z webové

stránky a jejich předání příslušnému programu. Po skon-

čení výpočtu se opět postará o předání výsledků či grafů do

výstupní stránky simulačního programu.

Uvedené řešení je vcelku jednoduché a elegantní, ale

ukázalo se jako neperspektivní, neboť v dalších verzích

Matlab server pro výpočty a simulace 

z oblasti telekomunikací
Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr 

a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů či optimalizaci parametrů již fungujících technolo-

gií. Nezanedbatelnou oblastí je též vzdělávání, kde je nutné teoretické principy názorně přiblížit pro jejich snazší pochopení. Jeden

z možných nástrojů, který používáme na našem pracovišti, bychom rádi představili čtenářům. S použitím některých vybraných

programů dostupných on-line na webových stránkách bychom čtenáře rádi seznámili v dalších číslech časopisu

Již několik let na katedře telekomunikační techniky 

FEL ČVUT v Praze úspěšně pokračuje provoz serverů

access.feld.cvut.cz a matlab.feld.cvut.cz. Oba servery jsou

určeny pro prezentaci výsledků výzkumné činnosti široké

veřejnosti a podporu výuky. Elektronický recenzovaný 

časopis Access server (ISSN 1214-9675) vychází v roce 2007

v pátém ročníku a v jeho jedenácti tematických rubrikách

postupně přibývají odborné články i populárně naučné

texty pro širokou veřejnost. 

Pro technické výpočty a simulace dějů v různých technic-

kých oborech se často využívá prostředí MATLAB® společnosti

Th e MathWorks, Inc. Na katedře telekomunikační techniky je

prostředí MATLAB využíváno pro výzkumnou činnost i pro

výuku v řadě předmětů. Mimo vlastního výpočetního simu-

lačního prostředí se nám osvědčila i komponenta pro webovou

podporu MATLAB® Web server. Ta umožňuje snadný přístup

k vytvořeným simulačním programům ze sítě Internet a na ní

byl založen provoz Matlab serveru (obr. 1).

Obr. 1 Pohled na vstupní stránku Matlab serveru
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nuta a podpora pro ni ze strany Th e MathWorks, Inc., byla

ukončena. Vzhledem k těmto skutečnostem bude prav-

děpodobně nutné do budoucna překompilovat existující

simulační programy do jazyka Java nebo platformy .NET.

Tyto dvě varianty pro zpřístupnění programů v prostředí

MATLAB na síti Internet jsou nadále podporovány.

Přehled simulačních programů
Nejkomplexnějším programem, který je umístěn na

Matlab serveru a který je postupně rozšiřován, je program

Simulace přípojek xDSL. Program je dostupný na adrese 

http://matlab.feld.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2005071801. 

Jeho hlavním úkolem je simulovat přenosové prostředí

metalické přístupové sítě a pro konkrétní prostředí prová-

dět výpočty přenosových parametrů různých typů přípojek 

xDSL. Vstupními parametry jsou topologie účastnického

vedení, charakter přenosového prostředí a typ přípojky 

xDSL. Program, podle zadaných vstupních parametrů a pro

zadanou přípojku xDSL, spočte hodnoty teoretické výkon-

nosti přenosu a další požadované hodnoty. V průběhu roku

2006 byly do programu doplněny přenosové technologie

ADSL2+ a VDSL2 s různými frekvenčními plány. V tomto

roce přibyla přípojka SHDSL.bis s kódem 32-TCPAM.

Program pro simulaci přípojek xDSL byl také doplněn

o funkcionalitu pro nahrávání souboru s vlastním průbě-

hem rušení na Matlab server. Soubor musí mít defi novanou

strukturu a musí obsahovat vzorky rušení v časové nebo

frekvenční oblasti. Rušení nahrané na server lze dále pro

potřeby simulace doplnit o další přeslechové rušení, které je

spočteno na základě zadané kombinace okolních přenoso-

vých technologií ve vstupním formuláři. 

Pro oblast metalických vedení je dále k dispozici model

symetrických vedení, model nesymetrických vedení, model

kabelového stromu pro přípojky ADSL, simulace korekce

časové oblasti u ADSL. Pro optický přenos pak pro-

gramy Simulace šíření optického pulsu v optickém vlákně

a Program pro simulaci křížové modulace.

Další oblastí, pro kterou jsou k dispozici na Matlab

serveru vytvořené simulace, je hodnocení kvality hovo-

rové komunikace pomocí E-modelu a výpočtu R-faktoru. 

Program by použit pro formování limitních hodnot k plánu

přenosových parametrů ve veřejné telefonní síti, který 

byl i za účasti katedry telekomunikační techniky sestavo-

ván v pracovní skupině APVTS (vyšel v telekomunikačním

věstníku ČTÚ v září 2005). K dispozici je základní nástroj

pro výpočet, přepočet z MOS na R-faktor a program pro

výpočet parametrů spolupracujících sítí.

Prostřednictvím Matlab serveru si zájemci mohou stáh-

nout program TSIM, který je určen pro simulaci telekomu-

nikační sítě se spojováním okruhů z pohledu teorie hro-

madné obsluhy. Vybrané programy prezentované na Matlab

serveru byly přeloženy do angličtiny a zpřístupněny v ang-

lické verzi serveru na adrese http://matlab.feld.cvut.cz/en/.

Využití Matlab serveru pro výuku
Pro podporu výuky využíváme jednak komplexní výše

uvedené programy, použitelné v běžné technické praxi, 

jednak speciální programy pro osvětlení vybraných teo-

retických principů. Nejprve příklad první možnosti:

Student své vlastní zadání skladby rušicích systémů vloží

do vstupního formuláře programu Simulace přípojek 

xDSL. Podle zadaných vstupních parametrů program

spočte velikost přeslechového rušení (PSD šumu) a tedy 

míru ovlivnění propustnosti přípojky ADSL. Výstupem

jsou také teoretické hodnoty přenosové rychlosti a dále

jedna z možných realizací časového průběhu rušení.

Časový průběh rušení si student uloží do souboru

a použije při laboratorním cvičení. V průběhu labora-

torní úlohy časový průběh rušení nahraje do generátoru

rušení, rušení injektuje do vedení a zkoumá vliv simulo-

vaného přenosového prostředí na přenosové parametry 

modemu ADSL.

Speciálně k publikování programů pro ověřování vybra-

ných teoretických principů byla založena sekce Podpora

výuky. Zde je možno nalézt programy seznamující se

základními digitálními modulacemi, jako je PSK, QAM,

PAM, DMT a dále např. programy:

•  Výpočet chybovosti při přenosu s modulací QAM

a PAM – teoretický výpočet symbolové a bitové chy-

bovosti v závislosti na odstupu signálu od šumu (SNR)

pro gaussovský šum při použití Grayova kódu.

•  Výpočet útlumu a vstupní impedance vedení – pro-

gram používá pro demonstraci odrazů na vedení model

podle BT pro kabely různého typu a různých průměrů

jádra. Lze měnit zakončovací impedanci (včetně vedení

naprázdno a nakrátko), propojit dva úseky vedení růz-

ného typu a zařadit nezakončenou odbočku. 

•  Modelování přeslechů NEXT a FEXT a výpočet teo-

retické propustnosti přípojky – program ukazuje frek-

venční závislosti útlumu přeslechu NEXT a FEXT,

počítá signál a šum při zadaných podmínkách a počítá

teoretickou a praktickou propustnost přípojky.

•  Kompenzace přeslechu FEXT – program ukazuje prin-

cip potlačování přeslechu FEXT u modulace DMT.

Počítá se chybovost BER pro systém bez kompenzace

a s kompenzací přeslechu. Uvažován je jeden rušicí sys-

tém stejného typu.

•  Chybovost a Q-faktor u optického přenosu – pro-

gram počítá statistické charakteristiky signálu zatíže-

ného šumem a z něj velikost Q-faktoru a teoretickou

pravděpodobnost chyby. Zároveň čítá skutečné chyby 

vznikající při přenosu testovací sekvence v závislosti

na nastavené rozhodovací úrovni a zobrazuje oko

rozhodnutí.

 Závěr
Uvedené nástroje zveřejněné na webovém serveru

http://matlab.feld.cvut.cz slouží k podpoře technické praxe

i výuky předmětů vyučovaných na katedře telekomunikační

techniky. Plánuje se další rozvíjení oblastí a témat a doplňo-

vání simulačních programů například z oblasti CATV, PLC

a optického přenosu.

Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. [vodrazka@fel.cvut.cz]

Ing. Petr Jareš [jaresp@fel.cvut.cz]

Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze
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Základní způsob vyjádření faktoru R vyjadřuje vztah (1).

R=R0–IsII –IdII –IeII +A (1)

•  R0 –  výchozí hodnota odvozená z poměru signálu 

a šumu

•  IsII  – zhoršení způsobené lineárním zkreslením

•  IdII – zhoršení způsobené zpožděnímd

• IeII  – zhoršení způsobené nelineárním zkreslením

•  A – faktor očekávání zohledňuje nižší nároky účast-

níků při jiných výhodách oproti konvenční síti (např. 

mobilita)

Pro potřeby praktických výpočtů a rozdělení faktoru R 

v jednotlivých částech sítě je účelné zavést celkové zhoršení

ItotII  vztahem (2)t

R=100–ItotII +A (2)

kde ItotII zahrnuje všechny vlivy na zhoršení kvality:t

ItotII =IoII +IqII +IdteII +IddII +Ieeff II  (3)ff

• IoII   (Impairment Factor – noise and loudness rating) 

– faktor zhoršení vlivem šumu a odchylky míry 

hlasitosti

• IqII   (Impairment Factor – quantizing distortion) – fak-

tor zhoršení vlivem kvantizačního zkreslení

• IdteII    (Impairment Factor – talker echo) – faktor zhor-

šení vlivem ozvěny

• IddII    (Impairment Caused by too-long Absolute Delay)d

– faktor zhoršení vlivem zpoždění

• Ieeff II    (Eff ective Equipment Impairment Factor) – faktor ff

zhoršení vlivem nízkorychlostních kodeků zahrnu-

jící ztrátovost paketů

On-line model pro odhad kvality 

telefonního přenosu 
Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr 

a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů. V návaznosti na článek popisující obecné řešení 

simulačního serveru Matlab představujeme nyní jeden z programů dostupných on-line na webu, který vznikl v souvislosti se

zavedením plánu přenosových parametrů pro veřejné telefonní sítě zahrnujícího i tzv. sítě nové generace (NGN) pracující na

základě protokolu IP (VoIP).

Význam použitých parametrů:

•  OLR (Overall Loudness Rating) – celková míra hlasitosti

•  RLR (Receive Loudness Rating) – míra hlasitosti v přijímacím směru

•  SLR (Send Loudness Rating) – míra hlasitosti ve vysílacím směru

•  STMR (Sidetone Masking Rating) – míra potlačení vlastního hovoru

•  T (Mean one-way Delay of the Echo Path) – zpoždění ozvěny (v jednom směru)

•  TaTT (Absolute Delay) – celkové zpoždění

•  TELR (Talker Echo Loudness Rating) – míra hlasitosti ozvěny na straně hovořícího

•  Ie (Equipment Impairment Factor) – faktor zhoršení vlivem nízkorychlostních kodeků

Pro technické výpočty a simulace dějů v různých tech-

nických oborech se často využívá prostředí MATLAB® spo-

lečnosti Th e MathWorks Inc. Mimo vlastního výpočetního

simulačního prostředí se nám osvědčila i komponenta pro

webovou podporu MATLAB® Web server. Ta umožňuje

snadný přístup k vytvořeným simulačním programům ze

sítě Internet a na ní byl založen provoz serveru Matlab.

Blíže je o technickém řešení pojednáno v článku „Matlab

server pro výpočty a simulace z oblasti telekomunikací“ na

straně 8–9.

Pro komplexní hodnocení různých vlivů na kvalitu

hovorové komunikace se používá subjektivně prováděné

hodnocení pro získání parametru MOS (Mean Opinion

Score). Je výsledkem statistického zpracování subjektivního

hodnocení kvality hovorové komunikace posluchači a pou-

žívá bodovou stupnice 1 až 5. I řada objektivních metod

měření poskytuje parametr MOS jako výsledek srovnatelný 

se subjektivním hodnocením. K tomu, aby výsledky měření

byly vypovídající, slouží psycho-akustické modely vnímání

řeči implementované do měřicích algoritmů.

K posuzování kvality telefonní komunikace a pro potřeby 

plánování sítí byl vytvořen tzv. E-model (Ear), defi novaný 

v doporučení ITU-T G.107 a ITU-T G.108. Výsledný faktor

R (Rating), který nabývá hodnot od 0 do 100 (akceptova-

telná hodnota 50 až 100), zohledňuje vliv šumu, hlasitosti,

kvantizačního zkreslení, způsobu kódování, ozvěny, zpož-

dění atd. Faktor R se stanovuje pro celý přenosový řetězec

mezi akustickými rozhraními telefonní sítě, tzn. že zohled-

ňuje nejen vlastní telefonní kanál, ale i koncová zařízení.

Přenosový řetězec hodnocený faktorem R se zvýrazněnými

nejdůležitějšími vlivy na kvalitu přenosu hovorového sig-

nálu ukazuje obr. 1.

Obr. 1   Znázornění hodnoceného přenosového řetězce s nejdůležitějšími vlivy na kvalitu
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Plán přenosových parametrů respektující masivní nástup

mobilní komunikace a zavádění VoIP byl zveřejněn ČTÚ

v Telekomunikačním věstníku 13/2005 – Příloha 2 – „Síťový 

plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí“

č. SP/2/09.2005 [7]. Síťovým plánem přenosových parametrů

veřejných telefonních sítí se vymezují základní přenosové para-

metry veřejných telekomunikačních sítí se spojováním okruhů

i přepojováním paketů, případně kombinovaných, poskytují-

cích veřejně dostupnou telefonní službu i s ohledem na pro-

pojování sítí, připojování koncových zařízení a připojování

zařízení poskytovatelů služeb a neveřejných sítí. Cílem je, aby 

při poskytování veřejně dostupné telefonní služby byla zajiš-

těna integrita všech propojených sítí na území České repub-

liky. Síťový plán stanovuje požadavky na přenosové vlastnosti

sítí i jejich jednotlivých částí, které jsou nezbytné pro zajištění

kvality přenášeného signálu v rámci všech propojených sítí.

Pro každý ze sledovaných parametrů jsou síťovým

plánem stanoveny doporučené hodnoty nebo doporu-

čený rozsah hodnot a mezní hodnoty (maximální, pro

některé přenosové parametry minimální hodnoty) mezi

akustickými rozhraními koncových uživatelů. Překročení

mezních hodnot není přípustné. Na základě dvoustranné

dohody mohou jednotliví provozovatelé sítí čerpat pře-

nosové parametry nevyužité v ostatních spolupracujících

sítích. V případech, kdy se některý ze sledovaných přeno-

sových parametrů liší od doporučené hodnoty nebo vybo-

čuje z doporučeného rozsahu hodnot, je nutné provedení

kontroly faktoru R. Celkový faktor zhoršení (Itot) přitom

nesmí překročit hodnotu stanovenou síťovým plánem.

Dílčí faktor zhoršení v jedné ze sítí může být překročen

jen za předpokladu, že bude na základě dohody mezi pro-

vozovateli kompenzován nižší hodnotou faktoru zhoršení

v druhé síti.

Obr. 2   Znázornění dílčích sítí a působnosti doporučených a mezních hodnot

Situaci naznačuje obr. 2. Plán přenosových parametrů

počítá v referenční konfi guraci se dvěma propojenými

sítěmi A a B, nebo s případnou třetí sítí C, přes kterou

jsou sítě A a B propojeny. Parametry jsou vymezeny mezi

akustickými rozhraními účastníků, případně mezi propo-

jovacími body sítí. Koncovým zařízením může být klasický 

analogový či ISDN telefon, bezšňůrový telefon (DECT),

mobilní terminál (GSM, UMTS), IP-telefon apod. Do kal-

kulace je nutno zahrnout i případné pobočkové ústředny 

(PABX) a privátní sítě (PN) podniků či institucí.

Následující přehled uvádí sledované parametry a jejich

doporučené a mezní hodnoty. Tabulka 1 obsahuje cel-

kové hodnoty mezi akustickými rozhraními sítě, označené

obecně ABC (přes všechny tři dílčí sítě). Klíčové je dodr-

žení celkového činitele R vyššího než 50, čemuž odpovídá

celkový faktor zhoršení roven 50 (snížený o faktor očeká-

vání A – u mobilních sítí se započítává hodnota 10, u bez-

šňůrových terminálů hodnota 5).

Klíčový je vliv zpoždění v sítích NGN (u klasických sítí

se předpokládá nízká hodnota blízká nule ~0 ms, prakticky 

maximálně jednotky ms). U sítí s přepojováním paketů se

podle doporučení ITU-T Y.1541 požaduje mezi koncovými

body sítě a propojovacími body splnění parametrů kvality 

třídy 0, která je defi nována střední hodnotou zpoždění

(IPTD) maximálně 100 ms a kolísáním zpoždění (IPDV)

maximálně 50 ms. Vedle vlastního zpoždění při přenosu

se v kombinaci s nevyvážením vidlic i akustickou vazbou

mezi sluchátkem a mikrofonem projevují velice negativně

ozvěny. Sítě, pro které nelze garantovat vzhledem ke zpož-

dění hovorového signálu dostatečně vysokou míru hlasi-

tosti ozvěn na straně hovořícího TELR, musí být vybaveny 

potlačovači ozvěn.

Zkratka Anglický termín Český termín Jedn. ABCdop ABCmin ABCmax Pozn.

A Advantage Factor faktor očekávání - 0; 5; 10 -  -

qdu Quantization

Distortion Units

jednotka kvantizač-

ního zkreslení 

- 1 až 8 1 14

R Rating Factor přenosový činitel - 50 až 100  50 100

Itot-A Impairment Factor faktor zhoršení - 0 až 50 0 50

OLR Overall Loudness

Rating

celková míra 

hlasitosti

[dB] 0 až 18 -6 29,5 1, 2

Ta Absolute Delay celkové zpoždění [ms] ~0 až 200 ~0 500

TELR Talker Echo

Loudness Rating

míra hlasitosti

ozvěny na straně

hovořícího

[dB] 3

Tab. 1   Doporučené a extrémní hodnoty mezi koncovými body 

sítě (akustickými rozhraními)

Cdop (Cmin/max)

Adop (Amin/max)

propojovací body

akustické rozhraní

síť Bsíť A

síť C

PABX

PN

PABX

PN

ABCdop (ABCmin/max)
akustické rozhraní
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dílčí části sítě A nebo B (tab. 2) a mezilehlou síť C (tab. 3). 

Klíčové je dodržení dílčího faktoru zhoršení.

Zkratka Jedn. Adop Bdop Amin Bmin Amax Bmax Pozn.

A - 0; 5; 10 -  -

qdu - 1 až 4 1 5

Itot-A - 0 až 18 0 18 4

RLR [dB] –1,75 až 7,25 –4,25 13 1, 2

SLR [dB] 1,75 až 10,75 –1,25 16,5 1, 2

Ta [ms] ~0 až 100 ~0 200

TELR [dB] 3

Tab. 2   Doporučené a extrémní hodnoty pro koncové sítě 

(A nebo B)

Zkratka Jedn. Cdop Cmin Cmax Pozn.

qdu - 0 0 4

Itot-A - 0 až 14  0 14 4

RLR [dB] 0 0 0 1, 2

SLR [dB] 0 0 0 1, 2

Ta [ms] ~0 ~0 100

Tab. 3  Doporučené a extrémní hodnoty pro mezilehlou síť C

Pozn. 1 – Celková hodnota mezi mikrofonem, nebo přijímačem, a bodem s 0 dBr

Pozn. 2 – rozdíl mezi SLR a RLR musí být menší než 3,5 dB

Pozn. 3 –  dáno grafi cky v závislosti na zpoždění; pro větší doby zpoždění nutno použít 

obvody pro potlačení ozvěn, přičemž se předpokládá hodnota 65 dB

Pozn. 4 –  vyšší hodnota faktoru zhoršení v jedné síti (např. C) může být kompenzována nižší 

hodnotou v navazujících sítích (např. A nebo B)

Program pro výpočet faktoru R
Kontrolu přenosových parametrů v souladu s plánem

přenosových parametrů pomocí E-modelu je možno pro-

vést pomocí aplikace dostupné na webových stránkách

provozovaných katedrou telekomunikační techniky FEL,

ČVUT v Praze [6]. Do programu vstupuje celá řada para-

metrů, z nichž mnohé jsou nastaveny na doporučenou

výchozí hodnotu. Program byl použit i při vylaďování plánu

přenosových parametrů při formování plánu přenosových

parametrů na půdě APVTS.

Další program poslouží pro výpočet R-faktoru při

spolupráci více sítí [5] a umožňuje zadat nezávisle

parametry pro sítě A a B, v nichž se zakončuje hovo-

rová komunikaci u účastníka. Vedle toho umožní zadat

zpoždění a typ kodeku v mezilehlé síti C, přes kterou je 

hovor směrován (v případě, že není síť C využita, bude

zde nastaven kodek podle ITU-T G.711 a zpoždění

0 ms). Webové rozhraní pro zadávání vstupních para-

metrů ukazuje obr. 3.

Program pro spolupracující sítě počítá R podle stejných

algoritmů jako program [5], ale zavádí navíc možnost zadat

délku účastnické přípojky v km, pokud je účastník připo-

jen analogově. V tomto případě zadané parametry SLR 

a RLR odpovídají přímému připojení telefonního přístroje

k dvoudrátovému rozhraní ústředny a jsou programem pře-

počítány vzhledem k délce vedení.

Jako typ terminálu lze zadat speciálně bezšňůrový tele-

fon DECT připojený pomocí analogové telefonní přípojky,

kdy se automaticky připočte faktor zhoršení pro kodek 

ADPCM i faktor A. V případě jiného pohyblivého termi-

nálu (DECT připojený digitálně, bezšňůrový IP-telefon),

jakož i pro mobilní terminál se musí příslušný typ kodeku

zadat zvlášť v příslušné síti (např. GSM Full-rate). Zároveň

je nutno přizpůsobit hodnotu zpoždění, které musí zahrno-

vat i zpoždění kodeků.

Hodnocení kvality přenosu je obecně různé z pohledu

účastníka A a B jakožto přijímací strany. Program umožňuje

nezávisle provést výpočet pro oba směry přenosu. Největší

rozdíly může způsobit různá míra hlasitosti ozvěn a faktor

očekávání A, který se započítává jen na straně příslušného

pohyblivého či mobilního terminálu. Pro ověřování kvality 

se doporučuje ověřit různé kombinace sítí, kodeků a termi-

nálů, vč. analogově připojených telefonů DECT a mobilních

terminálů.

Obr. 3   Vstupní formulář programu s vyznačenými typy parametrů
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Plán přenosových parametrů veřejných telefonních

sítí představuje závažný technický, ale i právní dokument,

který má dopad na provozovatele veřejných telefonních sítí

i privátních sítí na veřejnou telefonní síť napojených. Nutí

provozovatele dodržovat dostatečnou kvalitu hovorové

komunikace a provádět účelné plánování sítí. K tomu může

sloužit výpočet pomocí E-modelu, případně systematická

měření prováděná v síti vhodnou měřicí metodikou posky-

tující přímo R-faktor, případně parametr MOS, který se dá

na R-faktor snadno přepočítat.

Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

má v oblasti zpracování hovorových signálů a hodno-

cení kvality telefonní komunikace dlouholetou tradici.

Dokladem toho je, že se aktivně podílela na přípravě plánu

přenosových parametrů v rámci pracovní skupiny APVTS.

Provozuje popsaný program pro odhad faktoru R dostupný 

on-line na webu, který vznikl v rámci projektu Národního

programu výzkumu 1ET300750402.

Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky, FEL ČVUT v Praze
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Konvergence hlasových a datových služeb
Dnes již zřejmým až triviálním faktem je konvergence

přenosových sítí do jedné, a to na základě IP-protokolu.

Toto tvrzení musíme nicméně upřesnit a dobře defi novat,

co vlastně onou přenosovou sítí myslíme a jak přesně se tato

konvergence projevuje v prostředí fi remní sítě.

Obecné rozdělení telekomunikačních sítí v době ještě

nedávno minulé respektovalo vertikální integraci jed-

notlivých sítí. Říkáme v době nedávno minulé, nicméně

musíme připustit, že v mnoha případech je to i dnes stále

přetrvávající realita. Pro pevné telefonní služby se pou-

žívala (a používá, viz předchozí poznámka) veřejná tele-

fonní síť (PSTN – Public Switched Telephony Network)

a její služby (POTS – Plain Old Telephony Service, ISDN

– Integrated Services Digital Network). Přenosová funkce

a funkce hlasové telefonie fakticky splývaly. I když šlo a jde

PSTN služby použít jako přenosové prostředí pro datové 

služby (vytáčené modemové spojení, pevné privátní spoje

při použití „baseband“ modemů), stále se v tomto případě

používá pásmo určené pro hlasovou telefonii a pro pří-

padné primární datové spojení pro společnost je použí-

vána jiná síť. Pro datové služby se používala odlišná síť,

a to několika možných typů. Můžeme zmínit X.25, Frame

Relay, ATM či IP. V každém případě šlo o další přípojku –

fyzické připojení – do dané společnosti a další zařízení na

straně zákazníka.

Pro mobilní služby jde opět o další oddělenou síť mobil-

ních telefonů, ať již bývalých NMT nebo současných GSM

(v České republice počínající UMTS ponechme v této části

stranou). Zde je nicméně situace velmi analogická pevné

telefonní síti PSTN. I když lze mobilní síť použít a používá

se i pro datové služby (GPRS, EDGE, ...), dá se považovat ve

zjednodušení za analogii modemového vytáčeného spojení

pevných sítí – sítě vertikálně integrující službu a přenos.

Služby mobilních sítí řeší s omezeními fi remní připojení,

ani neposkytují stejné rozhraní pro aplikace (pokud není

použit mobilní datový modem pro připojení např. osob-

ního počítače).

Ponecháváme v tomto případě (fi remní řešení) stranou

další telekomunikační síť, a to je síť šířící televizní či rádi-

ové vysílání. Pro poskytovatele služeb jde o další alternativu

šíření některých služeb či o konkurenta, pro rezidenčního

zákazníka jde o jednu ze základních potřeb v komunikač-

ních službách. Pro fi remní prostředí ji dále neprobíráme.

Máme tedy typicky tři přípojky do společnosti – pevnou

hlasovou telefonii (a pobočkovou ústřednu), datový spoj

(a datové zařízení – např. IP-router) a mobilní telefonní

přístroje.

Tyto sítě byly či jsou spojeny ve svých přenosových a apli-

kačních funkcích a vývoj posledních let tyto funkce oddě-

luje. Aplikace se obecně přesunují nad IP-vrstvu, začíná

tedy stačit jedna síť poskytující IP-rozhraní pro vyšší vrstvy.

Tato IP-vrstva poté skrývá před aplikacemi specifi ka nižších

vrstev, které mohou být vskutku rozličné – různé techno-

logie LAN ve fi remním prostředí, SDH, ATM, FrameRelay 

a další v prostředí WAN, bezdrátové technologie včetně

technologií mobilních sítí.

Jak se tento proces projevuje ve vlastní síti společnosti?

Tradičně má společnost pobočkovou telefonní ústřednu, od

které pokračuje telefonní rozvod k přístrojům. Datový roz-

vod potom v dnešní době reprezentuje 10/100/1000 Mbps

Ethernet jako de facto standard (Token Ring, FDDI a další

technologie LAN se zdají být minulostí) a rozvod mobilních

telefonů reprezentuje pokrytí signálem mobilního operá-

tora. V neposlední řadě jde o rozvod elektrické energie pro

napájení všech potřebných koncových zařízení.

Při přesunu všech aplikací nad IP-vrstvu docházíme

potom ke dvěma krokům integrace:

• první krok je integrace pevných sítí,

•  druhý krok je konvergence funkcí pevné a mobilní sítě.

V prvním kroku – a rozdělme jej na dvě oddělitelné

akce – dojde ke konvergenci PSTN a datových přípojek do

unifi kovaných ethernetových přípojek. Firemní síť potom

poskytuje IP-služby (nad strukturou Ethernetu) jak pro

osobní počítače, tak pro IP-telefony. Při využití napájení

IP-telefonů přes Ethernet a IP-telefonů s integrovanými

ethernetovými přepínači se redukuje i kabeláž ve společ-

nosti. Na jedno pracovní místo je potřeba jedna ethernetová

přípojka a jedno silové napájecí místo v porovnání s dřívěj-

šími dvěma přípojkami strukturované kabeláže a dvěma

napájecími místy. Stejně tak je třeba jeden port na přepínači

v infrastruktuře společnosti v porovnání s dřívějším jedním

portem na pobočkové ústředně a dalším portem na ether-

netovém přepínači.

Při kombinaci s mobilním přístupem přes IP-vrstvu již

v této fázi můžeme využívat jedno fi remní prostředí. Stále

nám ale zůstávají potenciálně dva přístroje pro hlasovou

telefonii a následně dvě různá telefonní – mobilní a pevné –

čísla pro každého pracovníka.

Proto v dalším kroku nastíníme postup konvergence

mezi pevnými a mobilními sítěmi.

 Konvergence fi xních a mobilních hlasových služeb
Váš hlasový operátor by měl být schopen nabídnout

odpovědi na následující potřeby:

•  pokud volám specifi ckou skupinu svých kolegů (jedno

prodejní místo, jeden stálý tým ...), chci mít možnost

speciálního cenového tarifu bez ohledu na to, zda jde

o pevná či mobilní čísla,

•  pokud jsem se svým mobilním přístrojem blízko

nějakého datového uzlu (kancelář, zasedací místnost,

domácí kancelář), chci volat za nejlevnější možný tarif,

tedy například přenášet hlas přes datovou síť (viz před-

chozí kapitola).

Konvergentní ICT řešení – komu ku prospěchu?
Konvergence hlasových a datových služeb znamená především to, že pomocí jedné technologie, ať fi xní či mobilní, můžete přená-

šet hlas i data. Z manažerského pohledu to vypadá především jako příležitost pro snížení nákladů. Když máte kvalitní datovou

síť, která umí přenášet i hlas, tak proč máte za hlasové řešení platit odděleně? Ono to není tak úplně jednoduché, nicméně princi-

piálně to o tom je. Navíc dostáváte potenciál nových služeb, například ovládání aplikací z telefonu. Následující článek je druhým

dílem seriálu, který jsme otevřeli v dubnovém čísle časopisu (Telekomunikace 1–3/2007, str. 12–14).
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První požadavek je, řečeno technickým žargonem, poža-

davek na billingovou hlasovou virtuální privátní síť, druhý je

požadavkem na fi xní tarif (VoIP-tarif) přes mobilní zařízení.

Praktická ukázka použití může být následující: Máte

fi rmu, kde jen část pracovníků sedí ve svých kancelářích

a většina se pohybuje po budově nebo areálu. Komunikace

přes normální mobilní telefon (a běžný tarif) se vám zdá

neúnosně drahá. Následující kapitolka přináší pro inspi-

raci srovnání dvou dostupných technologií. Bez nároku na

správnost si neodpustím následující předpověď. Budoucnost

patří IP/WLAN, bez ohledu na to, že aktuálně vypadá lépe

řešení DECT (tab. 1).

DECT/PWT IP/WLAN

standardizace *** **

hlasové služby *** *

kvalita hlasu *** **

datová a hlasová konvergence * ***

provozní náklady (OPEX) € €€

investiční náklady 1(Capex) € €€

1) předpokládáme výstavbu na zelené louce

Tab. 1  WLAN a DECT/PWT

S vývojem mobilního IP-terminálu (PDA s WiFi a GSM 

kartou, postupem času mobilní telefon s integrovaným roz-

hraním WiFi) se objevuje přirozená otázka přechodu hlaso-

vého volání přes mobilní síť do hlasového volání přes IP-síť, 

která je v tomto případě připojena přes IP-funkce onoho 

mobilního telefonu. Tato změna by se dala přirovnat ke 

změně, kterou je v případně fi xních sítí příchod technologie 

ADSL a použití stejné fyzické sítě pro IP-konektivitu (a pak 

případně přechod hlasu nad IP).

Statistiky a obecně publikované studie navíc uvádějí, 

že velká část hovorů z mobilního telefonu se odehrává 

z kanceláře nebo obecně v blízkosti fi xního telefonu. Proto 

přenos části mobilních hovorů zpátky do fi xní sítě (nebo 

datové sítě IP), s výrazně nižšími poplatky za hovorné, je 

vývoj vítaný a přátelský pro vlastní fi rmy a každý CFO či 

CIO uvidí ihned výhody. Z hlediska operátorů mobilních 

sítí pak tento vývoj příliš vítaný není, někteří se mu snaží 

bránit a asi nelze očekávat nadšený přechod mobilních 

operátorů k zavádění služeb VoIP v jejich sítích. Jednotlivé 

trendy, které lze očekávat v blízké budoucnosti (podle pre-

zentací dodavatelů v letech 2006–2007), jsou:

• šíření mobilních telefonů s rozhraním WiFi,

•  šíření aplikací pro mobilní telefony, které umožní 

VoIP-telefonii z mobilního telefonu (který je připojen 

do IP-sítě přes WiFi nebo mobilní technologii),

•  výběr směrování odchozího hovoru z mobilního tele-

fonu podle toho, jestli se telefon nachází v pokrytí 

dostupné WiFi sítě nebo v pokrytí mobilních sítí. Stále 

se používají dvě různá čísla, neexistuje předávání mezi 

WiFi a mobilními sítěmi,

•  řešení pro předání hovoru mezi mobilními a WiFi 

(VoIP) sítěmi („voice call continuity“),

•  řešení pro integraci u mobilních operátorů v tom smyslu, 

že uživatel bude dostupný pod jedním číslem bez ohledu 

na to, v pokrytí které sítě se nachází. Současně budou

aplikace uživateli umožňovat nastavit si svoje pravidla

pro dosažitelnost a preferenci výběru sítí.

Důsledkem pro fi remní infrastrukturu je další moti-

vace k začlenění řešení IP/WLAN jako integrální součásti

fi remní sítě.

Protože konvergence mezi fi xní a mobilní hlasovou tele-

fonií slibuje úspory nákladů pro uživatele, vidíme ji jako

téma velmi atraktivní pro CIO. Přináší mu možnost prezen-

tovat v rámci společnosti technologický vývoj fi remní infra-

struktury ICT (vzhledem k mobilitě pracovních sil, atd.)

a zároveň možnost snižování provozních nákladů – zcela ve

shodě s jeho rolemi popsanými na počátku této publikace.

Rozeberme si proto ještě jednou podrobněji téma kon-

vergence Fixed-Mobile (VoWiFi s přístupem GSM/3G) pro

poučeného CIO. Ve vnitřní síti společnosti lze nyní do jisté

míry používat bezdrátové telefony (ať již DECT nebo IP),

nicméně tento telefon nelze použít mimo dosah sítě vlastní

fi rmy – byť i toto je atraktivní pro fi remní řešení (viz výše).

Pro plnou konvergenci potřebujeme následující:

•  Bezdrátové telefony s dvěma rádiovými jednotkami –

mobilní (GSM/3G) a WiFi. Tyto telefony se objevují stále

ve větším množství, byť jde většinou o poměrně drahé

přístroje (smartphone nebo PDA s doplňky). Stejně tak 

zůstává otázka výdrže baterie telefonu při používání

WiFi, nicméně nové telefony s dvěma rádiovými jednot-

kami již vypadají jako obvyklé mobilní telefony.

•  Pevnou linku, přesněji telefonní číslo pevné telefonní

sítě, které používá obvyklý pevný kancelářský telefon

na pracovním stole. Může jít o přípojku POTS/ISDN

nebo i o účet VoIP.

•  Mobilní telefonní číslo (SIM kartu mobilního operátora).

• IP-připojení.

•  Tarifní plán podporující volání přes VoIP. V tomto

posledním bodě je vidět motivaci operátorů mobilních

i pevných sítí k implementaci těchto služeb. Operátor

pevné sítě věří, že získá zpět do svojí sítě hovory z mobil-

ních telefonů, které budou uskutečněny z blízkosti

jeho datového uzlu (WLAN v kanceláři, veřejné WiFi).

Operátor mobilní sítě, při vědomí si tohoto možného

postupu operátora fi xní sítě, může nabídnout tarifní plán

zahrnující i volání VoIP. Myslíme si však, že pro fi remní

aplikace má větší možnosti operátor fi xní sítě.

  Konvergence telekomunikačních operátorů a systémových
integrátorů IT
Někteří telekomunikační operátoři na požadavky kli-

entů v oblasti hlasové a datové komunikace reagovali

v minulých letech tím, že se snažili mít k dispozici jak 

fi xní, tak mobilní síť v maximálně integrované formě.

To vedlo k vlně akvizic či ke slučování operátorů v rámci

jedné fi nanční skupiny. Nicméně podle mého názoru ještě

zajímavější konvergence probíhá mezi telekomunikačními

operátory a systémovými integrátory IT. Zejména globální

přechod k IP-protokolu a i jiné faktory způsobují, že se do

konkurence dostávají subjekty, které dříve v konkurenci

nebyly. Aktuální oblasti zájmů tradičních telekomunikač-

ních hráčů znázorňuje obr. 1.
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Tradiční telekomunikační operátoři se v minulosti

soustředili na oblast konektivity a telekomunikačních

zařízení. Nicméně nyní prakticky všichni rozšiřují své

pole působnosti do správy veškeré infrastruktury včetně

datových center IT a podpory aplikací. Naproti tomu

tradiční hráči ve světě IT mohou v důsledku technolo-

gické konvergence poskytovat hlasové spojení a souvise-

jící služby s přidanou hodnotou. Tento trend způsobí,

že u zákazníka se střetává pravděpodobně méně firem

(v důsledku globální konsolidace v ICT), ale s mnohem

širším překryvným portfoliem produktů. Takže konku-

rence dále narůstá (obr. 2).

Obr. 1  Působení telekomunikačních operátorů v oblasti IT

Obr. 2  Globální bojiště bitvy mezi tradičními telekomunikačními poskytovateli a systémovými integrátory IT

Prakticky všichni světoví telekomunikační operátoři

poskytují služby IT a příjmy z těchto služeb u některých

z nich již přesáhly 10 % všech jejich příjmů (!).

Konvergence koncových zařízení
Konvergenci koncových zařízení odstartovali 

mobilní operátoři přenosem hlasové služby na PDA

nebo přenosem aplikační služby na mobilní inteli-

gentní telefony. Tato konvergentní zařízení otevírají

nové obchodní možnosti a vzorce chování koncového

zákazníka. Aktuální posedlost manažerů technologií

Blackberry je jen jedním z příkladů. Nicméně konver-

gence koncových zařízení zdaleka nekončí. Dnes jsou

zařízení MDA již běžně vybavena WiFi a je jen otázkou

času, kdy přijdou na řadu UMTS či HSDPA. Mobilní

telefony přicházejí v kombinaci s GSM/UMTS/WiFi.

Přestože někteří vizionáři tvrdí, že k úplné konvergenci

nedojde, neboť jednou preferujeme velkou obrazovku

a jindy úplnou mobilitu, je zřejmé, že koncová zařízení

jsou také konvergentní.
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Požadavky podnikání Řešení v obou jazycích Trendy v telekomunikacích

  podpora obchodních

operací

 rozvoj podnikání

 produktivita

 fl exibilita

integrace

obchodních 

procesů

CRM

IT integrace

 integrace s vertikálními aplikacemi

 bohatší a jednodušší obchodní interakce

(nadstavby VAS, ICT, CTI)

 konvergence zařízení

 rozvoj IP (konvergence data-hlas a další 

funkce)

 konvergence Fixed-Mobile

obchodní 

interakce

Instant Messaging

konference

kontaktní centra

obchodní 

komunikace

směrování hovorů

fi xní-mobilní služby

hlasové VPN

konektivita, 

provoz

široké pásmo

IP-konektivita

IP-VPN

fi xní-mobilní konvergence
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Konvergence rezidenčních a korporátních služeb
Nakonec jsem si nechal klienta – přestože čtenáře asi

napadne, že by měl být na prvním místě ☺. Chování

klienta se mění tak, jak ho konvergentní technologie

vystavují mnoha pokušením. Klient přestává rozlišovat

mezi tím, co patří k jeho soukromému životu a co k jeho

pracovnímu. Z kanceláře chce on-line přístup ke svému

digitálnímu fotoalbu a z domova chce přístup k firem-

ním aplikacím. Mé technologické požadavky na přístup

k soukromé poště a aplikacím se nijak neliší od poža-

davků obchodního cestujícího či pojišťovacího agenta.

Existuje sice stále skupina ryze firemních řešení, jako

jsou ta s velkými datovými přenosy, vysokou mírou

dostupnosti, speciálními požadavky na bezpečnost apod.

Nicméně překryv řešení použitelných ve všech segmen-

tech trhu se stále zvětšuje. Na závěr kapitoly o konver-

genci se pokusme na problematiku podívat ještě jednou

očima obou manažerů. Níže uvedený obrázek dává do

kontextu výše uvedené konvergenční trendy, obchodní

řešení a potřeby podnikání (obr. 3).

A na závěr to nejdůležitější: Je konvergentní svět lepší?
Nabízí se otázka, co z toho klient má, že svět je kon-

vergentní. Slovy klasika: „Budou snad buřty levnější?“

Vtip je v tom, že odpověď zní „ano“. Buřty budou levnější

a navíc budou mít novou chuť a bude jich víc. Jinými slovy,

konvergence může novými způsoby podpořit podnikání

organizace (ovšem z hlediska nákladů to znamená, že si

pravděpodobně koupíte buřtů více a náklady neklesnou).

Když se podíváte obchodním pohledem na služby ICT, je

to vlastně velmi jednoduché. Používáte koncové zařízení

jako stolní počítač, notebook, PDA, MDA, inteligentní

mobilní telefon a chcete se připojit k zdroji informací

– tedy typicky k aplikaci v datovém centru, Internetu 

a podobně. V ideálním případě požadujete stejnou kvalitu

služby a bezpečnost služby, stejnou schopnost komuniko-

vat a spolupracovat se svými spolupracovníky bez ohledu

na to, kde aktuálně jste a jaké koncové zařízení používáte.

Dokonce můžete požadovat hlasové i datové služby z jed-

noho koncového zařízení nebo speciální tarify hlasových

služeb podle toho, kde se zrovna nacházíte (v kanceláři,

doma) a kam voláte. Jako třešničku na dortu budete nepo-

chybně požadovat vysokou fl exibilitu služeb ICT pro pod-

poru svého předmětu podnikání. Řešíte dvě velké výzvy.

První je architektura infrastruktury, druhá je architektura

aplikací.

Ve třetím díle tohoto seriálu se zkusíme podívat, jaké jsou 

požadavky na výslednou architekturu.

Ing. RNDr. Zdeněk Kaplan, Telefónica O2

Článek vznikl s využitím materiálů časopisu

Data Security Management (www.dsm.tate.cz)

Obr. 3  Konvergenční trendy, obchodní potřeby a potřeby podnikání
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Architektury konvergentních telekomunikačních sítí,

trendy a dopady provozního a právního charakteru 
Telekomunikační sítě a jim příslušné systémy, které v těchto sítích pracují, tvoří určitý ucelený systém, který podléhá velmi dyna-

mickému vývoji. Srovnáme-li systémy IT se systémy v oblasti telekomunikačních sítí, zjistíme zajímavý stav. Systémy IT začaly 

procházet před řádově deseti, patnácti lety určitým vývojovým stadiem, kdy se po původně uzavřených systémech začaly postup-

ně prosazovat systémy s otevřenou architekturou. Rychlost a smysluplnost takovéto změny je s odstupem času logická – byla zde

snaha nastavit systémové prostředí tak, aby bylo otevřené a připravené na příjem aplikací, které neměly nativně nic společného

s výrobcem samotného hardwaru, resp. operačního systému. Období hardwarových a soft warových uzavřených systémů bylo

tedy jednou z logických vývojových etap, která však byla jak díky vývoji součástkové základny, tak vývojem operačních systémů

překonána. Svět IT dnes disponuje technologiemi a soft warovým vybavením, které není bezpodmínečně vázáno jedno na druhé.

V telekomunikacích to, co v IT začalo zhruba před 15 lety, začíná teprve nyní.

V současné době je především ve spojovacích technolo-

giích TDM (Time Division Multiplex) stále patrný, i když

na ústupu, trend a síla vertikálně orientovaných archi-

tektur, kdy nad povětšinou proprietárním hardwarovým

vybavením je „na míru ušito soft warové vybavení“, a to jak 

v podobě operačních systémů, tak i aplikací. Z jedné strany 

je to pochopitelné, neboť to, co nabízí IT, dosahuje jen velmi

obtížně robustnosti systémů, které jsou v telekomunikacích

potřebné (až několik milionů pokusů o spojení v rámci jedné

provozní hodiny BHCA (Busy Hour Call Attempts). Stejně

tak je za uvedených enormních kapacitních požadavků

velmi obtížné dodržet parametry spolehlivosti (dostupnosti

služby), které jsou u těchto kategorií telekomunikačních

systémů v řádu 99,99 % a vyšším.

Nicméně, podíváme-li se zhruba pět let nazpět a poku-

síme se v oblasti telekomunikačních technologií najít určitý 

jednotící trend a směr dalšího vývoje, je patrný vývoj toutéž

cestou, jakou prošly systémy a architektury IT. Je však jasné,

že faktory, které toto ovlivní a podpoří, nejsou absolutně

shodné s těmi, které iniciovaly procesy zásadních změn

v oblasti IT. Podobnost s telekomunikacemi tu však je a je

s ní třeba počítat.

Vývoj systémů a architektur v telekomunikačních
sítích a dopad na rozvoj služeb
Podíváme-li se nyní na kategorii spojovacích systémů

a síťových architektur, pak od období, které má smysl hod-

notit – kdy byly systémy již na takové úrovni, že se svou

podstatou shodovaly s výpočetními systémy – je patrných

několik vývojových etap a lze odhadnout i určité etapy smě-

rem do budoucna (obr. 1). K samotnému hodnocení na 

obecné úrovni není potřeba nic víc než jednoduchá logika.

S odstupem času jsou jednotlivé fáze, kterými vývoj prošel,

na první pohled velmi logické a zákonité. Bylo jasné, že vše

odstartoval hlad informační společnosti po přenosu zpráv 

různého typu, kdy již přenos hlasové zprávy nemohl posta-

čovat. Nepostačoval především díky potřebě komplexní

informace, byl však na druhou stranu stále ještě význam-

nou (majoritní) komoditou veškerých telekomunikací.

Kromě obecné informační nedostatečnosti zde byl

i poměrně významný nedostatek v ekonomické oblasti. Šlo

o to, že v době, kdy v telekomunikacích pro přenos hlasových

zpráv existovala poměrně velmi kvalitní, byť architektonicky 

uzavřená, a tím pro řešení nových aplikací velmi nepružná

řešení, síť, existovaly vedle této sítě pro hlasovou komunikaci

i další samostatné (vzájemně izolované) sítě, které realizo-

valy přenos dat. Různorodost sítí, jejich vnitřní technická

velmi sofi stikovaná řešení byla sice velmi výhodná z pohledu

odbytu technologií telekomunikačních výrobců, nebyla však 

vůbec výhodná z hlediska provozních parametrů (nákladů)

pro jednotlivé provozovatele a nebyla také stále více vhodná

pro rostoucí potřebu objemu a přenosu komplexních (multi-

mediálních) informací. Další vývoj a rozšiřování takovýchto

prostředí mohlo jít v podstatě dvěma směry – buď se bude

do takovýchto izolovaných struktur investovat stále více

fi nančních prostředků a struktury zůstanou ve své původní

izolované podobě, nebo se bude hledat technologicky jiné,

společné řešení jak pro přenos hlasu, tak dat, a do budoucna

i např. videa (obrazových) informací – a to vše v reálném čase.

Vzhledem k tomu, že se v obou základních typech tehdy exis-

tujících sítí jednalo o přenos informace v digitální podobě,

nebylo již tak komplikované, opět s využitím triviální logiky,

si představit, že jedinou výhodnou cestou dalšího vývoje je

hledání univerzálních struktur a technologických vybavení,

která v jedné síti dokážou realizovat na první pohled velmi

rozdílné požadavky. Pak již bylo potřeba „jen vyčkat“, až kon-

kurenční tlaky v oblasti výrobců telekomunikační techniky 

vykonají své.

Postupem času se začal prosazovat nový typ podstatně

efektivnějšího způsobu spojování, než jaký reprezentoval

klasický a dodnes plně funkční a užívaný princip okruhově

orientovaného spojování – TDM. Jeho zásadní nevýhodou

byla malá kapacita a především nutnost po celou dobu spo-

jení alokovat přenosovou kapacitu min. 64 kbps přes celou

síť, a to i pro případ, kdy se v daném okamžiku žádná infor-

mace nepřenášela. Bylo zřejmé, že takový způsob pro potřeby 

multimediálního přenosu, kdy je nutné počítat s přenosem

velkého množství dat daleko přesahujícího 64 kbps, a to vše

ještě s přísnými požadavky na udržení přenosu v reálném

čase, není dostačující.

Pro celkové zvládnutí nastolené problematiky bylo tedy 

nutné učinit zásadní krok směrem k novým technologiím,

novým typům podstatně efektivnějších přenosových proto-

kolů, a to vše promítnout do nových systémů a architektur

sítí. Postupem času se začíná prosazovat nový typ, tzv. pake-

tový způsob spojování, jehož zásadní odlišnost oproti prin-

cipu TDM spočívala v tom, že byl aktivní jen v okamžiku

potřeby přenesení informace. V okamžiku, kdy tato potřeba

neexistovala, byla přenosová kapacita plně nabídnuta jinému

komunikačnímu spojení. Tento nový princip spojování
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a s ním spjatý nový typ signalizačního přenosového proto-

kolu (IP), který toto byl a je schopen zajistit, představoval

první revoluční krok směrem k realizaci multimediálního

portfolia služeb, tedy portfolia odpovídajícího maximálním

požadavkům zákazníků na přenos hlasu, dat a videa s využi-

tím principů spojování v reálném čase.

Samozřejmě že za tím vším musela být dostatečná technická

podpora začínající od velmi výkonné součástkové základny až

po koncepčně nové architektury soft warově řízených zařízení

a nové architektury samotných telekomunikačních sítí.

V období začátku využívání IP-protokolu a s ním

spojeného paketového přenosu informací se začínají

negativně projevovat rysy do té doby podporovaných

architektur. Tyto architektury byly velmi výkonné, spo-

lehlivé, avšak nepružné, a to především díky tomu, že

každá aplikace byla „napevno“ svázána s konkrétním

řešením operačního systému, který byl většinou propri-

etární. Nutnost změny byla vedena snahou o otevření

takových architektur, o jejich zpřístupnění i dalším

subjektům s cílem podpořit tvorbu nových řešení jak 

v řídicích elementech, tak v aplikacích telekomunikač-

ních systémů. Jedinou možnou a dodnes realizovanou

cestou byl přechod od vertikálních struktur na struk-

tury horizontální.

Tak se architektury telekomunikačních systémů začaly 

vydělovat do oblastí pro řízení (Basic Call Processing Layer)

a do oblastí pro aplikace (Service Application Layer) s pod-

porou a snahou o standardizaci komunikace mezi těmito

dvěma vrstvami prostřednictvím otevřeného API rozhraní

(obr. 2).

Obr. 1  Vývoj systémů a architektur v telekomunikačních sítích

Obr. 2  Nový architektonický pohled na telekomunikační prostředí a dekompozici jednotlivých vrstev

nová architektura s užitím 

IP-sítě

implementace platformy Service Delivery v rámci 

aplikační vrstvy, architektura IMS

1. stupeň

decentralizace

striktně centralizovaná 

aplikační logika nad 

proprietárním HW vybavením

systémy, ze kterých se vydělila 

určitá část logiky 

(Service Switching – SSP/ 

Control Point – SCP)

zavedení nového

architektonického modelu

v rámci IP-sítě (NGN)

využití architektonického modelu NGN, implementace nové

architektury v rámci aplikační vrstvy v architektonickém

modelu IMS, Service Orchestration

Typicky TDM spojovací systémy z po-

čátku 80. let

Případy zavedení inteligentní plat-

formy služeb v podobě SCP se samo-

statným managementem (SMP)

Unifi kace vrstev modelu OSI do hori-

zontální architektury, snaha o unifi -

kaci na úrovni aplikační vrstvy

Pokračování v unifi kaci horizontální 

síťové architektury

Služby
-  service-related intelligence mimo jádro sítě 

(přesun do aplikační vrstvy)

- client-server call processing

-  otevřené API rozhraní pro realizaci služeb

Síť (IP/MPLS)
-  dynamické spojování

-  nelimitovaná přenosová kapacita

-  vysoká spolehlivost a bezpečnost přenosu 

informace

-  garantovaná kvalita služby 

-  paketový způsob spojování a směrování

Separace řešení služeb od síťové vrstvy

Service

Applications

Basic Call

Processing

Services

Routing

& 

Switching

Optical

Transport
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S příchodem architektury NGN nastalo zásadní

strategické zjednodušení a byl dosažen takový stupeň

unifikace, která již byla následujícím vývojem jen zdo-

konalována, nikoliv překonána jiným, dokonalejším

principem.

Vývoj tedy dospěl do stadia, kdy byla jasná představa

o tom, proč a jak musí vypadat architektura nového typu

sítě, která s sebou přinesla ambice na vytvoření sítě pro

multimediální služby, jediné přenosové a technologické

prostředí s takto širokým pojetím. Toto byl ale jen začátek,

neboť již mnohokrát se v minulosti stalo, že nová myš-

lenka nakonec vyústila v komplikace především proto, že

proces standardizace byl pomalejší než konkurenční snahy 

výrobců, kteří chtěli přinést vždy „o něco více“ než jejich

konkurence. Nebyl-li k dispozici standard, bylo z jejich

pohledu nutné vyvinout proprietární řešení, což způsobilo

fatální zkomplikování situace a vybudování bariér pro další

technologický posun vpřed.

Aby se takové komplikace neopakovaly, vznikla dvě

významná uskupení expertů, jednak expertní skupina

3GPP, jednak skupina při poradním sboru ETSI-TISPAN.

Obě skupiny měly za cíl najít specifi kaci standardního

architektonického modelu, který by obecný pojem NGN

posunul do konkrétní polohy. Zde je podstatný výsledek 

skupiny ETSI-TISPAN, která dopracovala původně vytvo-

řený architektonický model skupiny 3GPP pro potřeby apli-

kací a řešení v pevných sítích.

Výsledkem činnosti byl obecný architektonický model

pro celkem dva základní okruhy aplikací:

1.  subsystém pro náhradu původní sítě PSTN (TDM) –

PSTN/ISDN Emulation Subsystem,

2.  subsystém pro realizaci multimediálních služeb – IP

Multimediation Subsystem (IMS).

Oba tyto subsystémy jsou součástí celkového modelu

ETSI-TISPAN. Vzhledem k zaměření úvah v tomto textu

bude pro další objasnění podstatný jen subsystém pro rea-

lizaci multimediálních služeb – IMS (IP Multimediation

Subsystem), neboť jen ten reprezentuje směr, kterým se

bude další vývoj ubírat.

Předností této standardizace je hned několik. Jednak se

podle ní mohou a díky konkurenčním tlakům i budou řídit

výrobci. Jednak takový stupeň dekompozice architektury 

a její standardizace až do úrovně komunikačních rozhraní

mezi jednotlivými funkčními bloky tohoto obecného celku

zvýší tlak na výrobce směrem k otevření aplikační vrstvy,

a tím i vzniku dalších řešení služeb třetích stran. Tedy mimo

samotné výrobce nativního řešení. Jednak takovýto prohlu-

bující se stupeň standardizace vybudí zpětně konkurenční

Jednalo se tedy o koncepce a trendy, které jsou velmi jed-

noduše sdělitelné, avšak velmi komplikované pro realizaci.

Byť je to vcelku logický vývoj, naráží tento postup na celou

řadu fatálních překážek a komplikací. Jednak bylo nutné

vyhnout se problémům, které doprovázely celou předešlou

etapu vývoje telekomunikačních technologií – velká míra

proprietárnosti, jednak bylo třeba přijít s novým chápá-

ním síťové architektury, která by vydělila jednotlivé speci-

fi cké funkce sítě a alokovala je do jednoznačně oddělených

částí (Layers), což lze přirovnat bez potíží k obecnému OSI

modelu. Vznikla tedy potřeba unifi kace a standardizace smě-

rem k nové síťové architektuře založené na IP-protokolu.

Tato architektura, striktně horizontálně členěná do

Access, Control a Application Layers, se od počátku svého

zveřejnění nazývala síťovou architekturou nové generace –

New Generation Network (NGN) (obr. 3).

Obr. 3  Základní schéma architektury NGN, přechod od vertikální k horizontální architektuře

Koncepce sítě Next Generation Network

Původní stav
síťová architektura Single-Service

Architektura NGN
síťová architektura Multi-Service

 NGN je horizontální struktura 

 Každá síťová vrstva zajišťuje dedikované funkcionality end-to-end

 Možnost jednoduché realizace multimediálních typů služeb
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prostředí i vůči jednotlivým elementům tohoto obecného

architektonického modelu.

Klíčová je přitom ve všech ohledech oblast aplikační

vrstvy a tlak na její nezávislost na zbytku systému, na zbytku

architektury IMS.

Důležitým faktem je navíc také to, že výše uvedené infor-

mace, byť na první pohled platí jen a pouze pro systémy 

a síťové architektury ve veřejném telekomunikačním pro-

storu, mají svou absolutní míru přenositelnosti a platnosti

i v řešeních privátních sítí a systémů, které tato telekomuni-

kační prostředí podporují.

  Řešení systémů na principu NGN – architektury IMS
v privátních sítích
Ihned na počátku této části je třeba dát pomyslné rov-

nítko mezi to, co bude vznikat ve veřejném síťovém pro-

středí, a to, co vznikne, byť zřejmě později, v prostoru pri-

vátním. Důvodem, proč pravděpodobně dojde k určitému

skluzu v případě privátních řešení, je, že v tomto prostředí

existuje v současnosti velmi rozsáhlá a propracovaná míra

proprietárnosti jednotlivých řešení, použité systémy ani

zdaleka nejsou typy využívající ve většině schopnosti sítě IP,

jsou zatím plně funkční a určitý čas bude trvat, než se při-

tažlivost multimediálního typu služeb přenese z veřejného

do privátního prostoru.

První případy multimediálních systémů pro privátní

oblasti jsou již na trhu k dispozici, otázkou je však vždy 

na prvním místě efektivnost těchto investic s uvážením

toho, jaká je zbytková hodnota používaných zařízení

a reálná potřeba multimediální komunikace v privátních

sítích.

Nicméně, postupné prosazení tohoto trendu je jen otáz-

kou času. Směr je nastaven, zbývá jen vyřešit faktor naléha-

vosti, což je jen a pouze otázkou času a vazby na potřebné

výše investic pro obměnu technologie.

Aplikujeme-li nový architektonický princip sítě NGN

s využitím subsystému IMS do reality síťového prostředí

jak veřejné, tak privátní sítě, dostaneme se k topologickému

vyobrazení, jak je uvedeno na následujících dvou obrázcích

(obr. 4 a , b).

Z obou vyobrazení je zřejmé, nakolik je architektonický 

princip IMS obecný, aplikovatelný jak na veřejné, tak na

privátní řešení. V každém případě se jedná o revoluční

krok, který posune významným způsobem oblast reali-

zace multimediálních aplikací. Ve veřejných sítích, kde

se jedná o velmi výkonné systémy obsluhující v reálném

čase mnohdy až miliony zákazníků, je základním zájmem

robustnost, spolehlivost a otevřenost aplikační vrstvy pro

nabídky třetích stran v oblasti přídavných aplikací. Zde se

dá odhadnout, že výrobci telekomunikační techniky budou

nuceni rozhraní do aplikační vrstvy (z CSCF – Call Session

Control Function) otevřít podstatně dříve, než tomu bude

u řešení pro privátní sítě.

V privátních sítích bude zájem o to vybrat si takového

dodavatele (obvykle E2E – Enterprise to Enterprise), který 

bude schopen maximálně zúročit historicky vložené inves-

tice do původní infrastruktury (data + hlas, koncová zaří-

zení) a který v pozici korporátního aplikačního serveru

bude schopen dodat nejen řešení pro nativní VoIP, ale také

pro specifi cká použití – integrované soft warové balíky např.

pro bankovnictví, zdravotnictví, školství, vězenství atd.

Základním prvkem služeb v této oblasti je maximální snaha

přiblížit se potřebám zákazníků.

Podíváme-li se na oblast privátních telekomunikačních

aplikací, lze učinit obecnější závěry směřující k tomu, že

nadcházející vývoj přinese koncovým uživatelům podstatně

vyšší míru užitné hodnoty a podstatně širší nabídky služeb

a koncových řešení, neboť právě tímto směrem se ubírá

koncepce univerzální sítě NGN a oddělení aplikační vrstvy 

od jádra řešení (Control Layer).

4a)

4b)

Obr. 4 Aplikace nového architektonického principu sítě NGN 

s využitím subsystému IMS do reality síťového prostředí privátní 

a veřejné sítě
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  Požadavky na privátní sítě a jejich systémy z pohledu
veřejných sítí a legislativy
Z hlediska skladby požadavků na privátní sféru je situace

poměrně dobře zpracována v novém telekomunikačním

zákonu (zák. č. 127/205, Sb.). Telekomunikační zákon sám

o sobě je technologicky neutrální a nerozlišuje, zda je hla-

sová služba realizována jako TDM, či na IP-principu jako

VoIP. Navíc, telekomunikační zákon neupravuje žádným

způsobem chování v rámci vlastní (privátní) sítě, upravuje

jen chování veřejné sítě jako takové a chování v přístupo-

vém bodě k této síti. Zákonem upravené požadavky se týkají

chování a služeb dostupných pro hlasovou službu z pozice

hlavní telefonní stanice (HTS) a nově, tzv. Secondary 

Subscriber Line, což je VoIP-varianta klasické hlasové pří-

pojky s omezenou funkcionalitou (nová entita vložená do

zákona díky VoIP, hlasová služba s negarantovanou kvali-

tou a některými funkčními omezeními ve vztahu k HTS).

Toto je celkový pohled ze strany rezidenčního zákazníka,

resp. ze strany přístupového bodu z privátní sítě.

Bez ohledu na tato specifi ka defi nuje telekomunikační

zákon povinnosti provozovatele veřejné sítě (síť elektronic-

kých komunikací), jak se má síť k jednotlivým připojeným

zákazníkům resp. privátním sítím chovat, jaké služby jsou

těmto subjektům garantovány, atd. Na druhou stranu jsou

v zákoně také vymezení toho, co musí řešení v privátních

sítích v případě komunikace do sítí veřejných splňovat. Tím

je vlastně z obou stran vymezen jak pojem „přístupový bod

k veřejné síti elektronických komunikací“, tak i chování

obou spolupracujících sítí v samotném přístupovém bodě.

Základní právní povinnosti z hlediska dostupných funkcí

v přístupovém bodě tedy jsou:

1. možnost přenosu volby DTMF,

2.  možnost volby podle rozsahu DDI zahrnující scree-

ning (kontrola ve veřejné síti obdrženého A-čísla vůči

původně přidělenému rozsahu DDI),

3.  realizace přenositelnosti čísla do jiné sítě (geografi cké

číslo),

4.  podpora doplňkových služeb na straně veřejné sítě

(ACR, IIFC, OCB, CFU, CFB, CFNR, identifi kace zlo-

myslných volání, CLIP, CLIR, CLIR override),

5. zajištění právně podporovaného odposlechu,

6. zajištění tísňových volání v rámci veřejné sítě,

7.  zajištění dosažitelnosti jakékoliv cílové destinace podle

veřejného číslovacího plánu,

8.  přístup na služby prostřednictvím CS, resp. CPS

s možností CS override ve veřejné síti,

9.  splnění přenosových parametrů podle normativu –

síťový plán přenosových parametrů.

Podle telekomunikačního zákona jsou všechny tyto

služby a parametry povinností na straně provozovatele

veřejné sítě, vyžadují však určitou míru technické spo-

lupráce s technologií, která je použita v privátní síti. Pro

provozovatele privátních sítí sice žádná přímá povinnost

neplyne, nicméně v telekomunikačním zákoně existuje také

pojem „celistvosti sítě“ a povinnost „nenarušení celistvosti

sítě“, což je pojem v chápání funkčních vlastností z pohledu

E2E. Tento pohled E2E aplikovaný nad množinou funkcí

dostupných v přístupovém bodě mezi veřejnou a privátní

sítí současně znamená, že řešení privátní sítě nemusí tyto

atributy využívat, nesmí je ale pro spolupracující účastníky 

ve veřejných sítích destruovat. Nedá se tedy říci, že by v při-

pojovacím bodě byla povinnost jen na straně veřejné sítě.

V současné době, bez přispění technologie NGN-IMS

a odpovídajících architektur privátních sítí, jsou tyto poža-

davky dostupnými technologiemi obecně plněny, takže

aplikace principů NGN-IMS přinese do privátních prostorů

především ekonomickou výhodnost řešení VoIP a zvýšení

konkurenčního prostředí, a tím i bohatší nabídky služeb

pro koncové (privátní) zákazníky.

V předcházejícím textu jsme si objasnili, jakými milníky 

prošel vývoj jak samotných technologických celků v tele-

komunikačním prostředí, tak odpovídající vývoj síťových

architektur. Vše má své vysvětlení, takže ani princip NGN-

IMS se neobjevil náhodou. Je to jednoznačný produkt hle-

dání co nejefektivnějšího, nejfl exibilnějšího řešení, a to jak 

pro výrobce, tak především pro zákazníky a uživatele.

Uživatelská veřejnost, i ta reprezentující privátní oblasti,

si může být jista, že další vývoj povede směrem k multime-

diálním aplikacím a tomu odpovídajícím architekturám sítí

(NGN-IMS). Díky univerzálnosti a otevřenosti to budou

architektury spolehlivé, robustní, disponující velkou škálou

nabízených řešení, aplikací mnohdy „šitých na míru“ niko-

liv z hlediska svého technického řešení (proprietární), ale

nastavitelná parametricky. Toto je trend, na který se musí

připravit organizačně jak telekomunikační operátoři, tak 

i odpovědné složky společností provozující privátní sítě

a řešení.

Ing. Jiří Pavel

Telefónica O2 Czech Republic
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Znáte to. Když si koupíte počítač, připojíte modem, router, switch na tiskárnu a všechny ty ostaní periférie...
Nejen, že vznikne velký chaos kabelů a komponentů pod stolem, ale je to také důvod častých poruch spojení a částečně 

i zdroj nebezpečí, protože vaše nohy na kabely neustále šlapou. 

 Proto přichází M Box – důmyslné a učelné zařízení, které  fl exibilně zajistí všechny kabely a periferie, které dříve ležely 

nekontrolovaně pod stolem. M Box Vám přinese řadu výhod a bude eliminovat bývalá rizika.  Veškeré periferie, kabely a 

zařízení jsou jednoduše přichyceny k zadní mřížce konstrukce, která je řešena tak, že napájecí kabely mohou přicházet 

do boxu ze 3 stran.  Systém umožňuje rovněž propojení jednotlivých produktů vedle sebe, což je výhodné zejména v 

případě, že zařízení, které potřebujete do M Boxu umístit má větší rozměry nebo je periférií opravdu hodně.

M Box – kabely na správném místě.
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Koncem minulého století vznikl díky postupné popularizaci

protokolu IP nápad konvergovat telekomunikační, počítačové

i vysílací sítě. V té době však realizaci této ideje bránilo velké

množství technických i administrativních omezení, a tak jsme

si na akci museli počkat až do aktuálního tisíciletí. Na jeho

počátku telekomunikační obor přijal tzv. architekturu NGN

(Next Generation Network), v jejímž centru k přesměrování

hovorů sloužily soft warové přepínače. Dnes konvergenční 

řešení nabízí hned několik fi rem, jednou z největších je přitom

čínský telekomunikační gigant ZTE.

Přelomovost NGN tkví v její hierarchické architektuře, v níž

jsou od sebe různé služby navzájem odděleny. Tradiční verti-

kální model service provisioningu (neboli poskytování slu-

žeb) je tak nahrazen modelem horizontálního provisioningu,

který výrazně urychluje vývoj a efektivní poskytování nových

služeb. Zároveň jsou tak podporovány multimediální služby 

včetně přenosu hlasu, dat a videa. Raná soft switchová archi-

tektura NGN je vhodná pro nahrazení pevných sítí jako napří-

klad veřejných komutovaných telefonních sítí (PSTN neboli

Public Switched Telephone Network). Partnerský projekt

3GPP (3rd Generation Partnership Project) představil koncept

mobilních soft warových switchů (založený na konceptu soft -

switchů v pevných sítích NGN) ve standardu 3GPP Release 4,

a v pátém vydání standardu (3GPP Release 5) již svou pozor-

nost směroval na IMS (IP Multimedia Subsystem) 3G sítě. IMS

je univerzální přístupové schéma k UMTS, CDMA2000 i fi xně

mobilním službám, které má nahradit dosavadní rozdělení na

okruhový (CS) a paketově spínaný (PS) přístup. U UMTS je

defi nována od UMTS Release 4. Právě proto, že IMS je defi -

nováno jak pro sítě 3G, tak pro fi xní telefonní sítě, označuje se

také za službu fi xně/mobilní konvergence a za součást defi nice

NGN. NGN, které již nebudou postaveny na soft switchích, ale

na IMS, jsou budoucím trendem v oblasti konvergence fi xních

a mobilních sítí (FMC neboli Fixed Mobile Convergence).

  Proč konvergovat?
Konvergence se stává nevyhnutelným trendem v budoucím

rozvoji sítí. Pro zákazníky z ní plyne například možnost per-

sonalizovaných služeb. Operátoři zase tímto způsobem ušetří

náklady a zkvalitní svou servisní nabídku, čímž přilákají nové

zájemce a v důsledku vydělají více.

Pro konvergenci sítí se využívá obecných technolo-

gií, a technologií postavených na otevřených standardech.

Takovým příkladem je řešení ZIMS společnosti ZTE – jedině

tak lze dosáhnout propojení/konvergence různých sítí a síťo-

vých prvků. Jako taková konvergence násobí účinek síťových

zdrojů – například místo analogové a datové sítě vzniká jediná

konvergovaná – čímž snižuje náklady na provoz a zvyšuje kon-

kurenceschopnost provozovatele. Konvergence fi rmám umož-

ňuje rovněž poskytování rozmanitějších služeb, nehledě na to,

zda se zákazník momentálně nachází v pevném či mobilním

prostředí. 

  Co konvergovat?
Konvergence sítí zahrnuje konvergenci služeb, vnitřní sítě,

přístupové sítě, terminálů, provozu a údržby.

Konvergence služeb obnáší, že operátor „sváže“ několik 

služeb dohromady a uživatelům je pak nabízí za nižší ceny.

V tomto případě jde o tzv. obchodní konvergenci, která neza-

hrnuje nižší vrstvy síťové technologie. Služby se vztahují k pří-

stupové síti a terminálu. Výhodou této konvergence je plné

využití dostupných síťových zdrojů (= není třeba kompletní

restrukturalizace síťové infrastruktury) k uspokojení zákaznic-

kých požadavků na sjednocenou komunikaci. Tento typ kon-

vergence začal již poměrně dávno, když v roce 2002 americká

společnost Bell spustila službu, která v sobě spojovala možnost

lokálních hovorů, dálkových hovorů, připojení k internetu

a mobilní služby – k přístupu ke všem těmto funkcím pak 

zákazníci využívali jediného účtu a telefonního čísla, pochopi-

telně tedy vše dostávali s výraznou slevou.

Konvergence vnitřní sítě zahrnuje spojení několika různých

vrstev (core bearer layer, core control layer a service layer).

Konvergence přístupové sítě a terminálů musí zajistit kon-

vergovaný přístup ze všech možných sítí (drátových/bezdrá-

tových, broadbandu/dial-upu) a koncových stanic, z nichž lze

vždy přistupovat ke všem typům služeb – to vše bez jakýchkoli

negativních dopadů na zákazníka.

Konvergence služeb a údržby je důležitá hlavně pro účely 

komerčního provozu konvergované sítě. Dovoluje totiž využí-

vat jednotného systému pro billing i zákaznickou péči, a uni-

fi kovaného přístupu pro provoz i údržbu celé síťové infra-

struktury. Jednotnými účty a uživatelským rozhraním to však 

nekončí – konvergence umožňuje rovněž unifi kovanou správu

zákaznických dat a nabízení personalizovanějších služeb za

nižší ceny (údržba a správa totiž stojí méně). 

 Řešení? ZIMS!
Společnost ZTE, lídr v oblasti telekomunikačního vyba-

vení a síťových řešení, letos na akci Global NGN Summit 2007

uvedla vlastní IMS řešení síťové konvergence ZIMS.

ZIMS je kompletní end-to-end řešení podporující konver-

genci různých sítí. ZTE při vývoji brala v potaz výsledky vlast-

ních analýz současných vývojových trendů a potřeby podniků

pro adaptaci služeb k novému průmyslovému prostředí.

Manažer produktové řady IMS společnosti ZTE Ye Zheng

k tomu dodává: „Transformace v integrovaného poskytovatele

informačních služeb a přechod na využívání jediné konvergo-

vané IP-sítě je dnes pro globální operátory více než alternati-

vou – jde o strategickou nutnost. ZIMS umožňuje konvergenci

fi xních i mobilních sítí ICT a operátorům dovoluje i nadále

poskytovat diferencované služby.“

ZIMS pokrývá všechny funkční moduly defi nované orga-

nizacemi 3GPP, 3GPP2 a TISPAN. Poskytuje síťové vybavení

pro všechny potřebné vrstvy (access layer, bearer layer, con-

trol layer, service layer a user data layer), a podporuje vícero

přístupových režimů. ZIMS nabízí na otevřené architektuře

postavená a přizpůsobitelná konvergenční řešení ICT, čímž

zcela splňuje současné požadavky na konvergenci v teleko-

munikačním odvětví. ZIMS umožňuje vícero služeb FMC

jako například Voice Call Continuity (VCC) či dynamický 

adresář. Dále ZIMS společnosti ZTE zahrnuje i unikátní kon-

vergovanou aplikaci Soft  Digital Assistant (Soft DA), která,

kromě jiného, obsahuje také funkce instant messagingu,

kontroly přítomnosti či hlasového/video/kombinovaného

conferencingu.

Patrik Khudhur

Trendy a budoucnost konvergence sítí
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