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www.cz.o2.com

Nabídka platí do 31. 5. 2008 pro O2 Internet ADSL 2 Mb/s při uzavření smlouvy se závazkem na 12 měsíců. Od 7. měsíce je cena 474, 81 Kč s DPH měsíčně. 
Od 1. 4. 2008 se ruší pravidla FUP. Tok dat může být řízen, např. při přetížení sítě. Více informací a ověření dostupnosti na www.cz.o2.com

Volejte 800 02 02 02

Pořiďte si ø Internet ADSL 
na půl roku za polovinu

Žádné objemové limity pro přenos dat

Nyní 2 Mb/s za 237 Kč s DPH měsíčně
Aktivace za 1 Kč
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oJe telekomunikační operátor stále ještě takovým operátorem, jak si ho většina uži-
vatelů-účastníků představovala v nedávné době?

Klasický operátor, který vybudoval kabelovou nebo rádiovou síť, byl v prvé řadě 

provozovatelem telekomunikační sítě poskytující zejména hlasové a později i nějaké 

datové služby. Operátor se rozlišuje podle druhu provozované sítě. Provozovatel 

mezinárodní sítě si stále zachovává svou podobu a drží si statut poskytovatele pře-

nosu objemných množství dat z kontinentu na kontinent, z jedné země do druhé.

Provozovatel tzv. dálkových a přístupových sítí se však mění nejen v oblasti tech-

nologické, ale zejména v oblasti produktové. Nový operátor musí získávat nové 

zákazníky, a to jak zajímavou, efektivní službou, tak i nabídkou zajištění konektivity 

v přístupové síti. Proto musí budovat sítě mnoha technologií, protože se nemůže 

spolehnout pouze na klasickou „metaliku“ vybudovanou v dobách megainvestic 

z devadesátých let. Musí instalovat sítě rádiové či optické. To platí o i o alternativ-

ních operátorech, kteří nemohou své podnikání opřít o své vlastní sítě.

Provozovatelé se mění zejména díky změnám v nabídkách služeb. Zde jsou vidět 

trendy, které vyplývají z významného působení informačních a komunikačních tech-

nologií na všechny oblasti lidského žití a podnikání. ICT zasahuje do domácností, 

do průmyslu a výzkumu, do školství, do zdravotnictví, do pracovních postupů, do 

řízení budov, do výroby, dopravy, energetiky, bankovnictví, do ochrany životního 

prostředí, prostě do všeho. A to je samozřejmě výzva nejen pro tvůrce aplikací a sys-

témů, ale i pro provozovatele sítí, bez kterých by patřičné informace nemohly být přeneseny. Někteří si to uvědomují, někteří

ne. Ti, kteří si dokážou strategicky nastínit budoucí model své podnikatelské podoby s ohledem na vývoj a investice do apli-

kační vrstvy zákazníků, mohou generovat zisky z jiných netelekomunikačních oblastí. 

Proto někteří provozovatelé sítí a služeb instalují datové technologie pro zajištění vysokých rychlostí a přenosových kapa-

cit, investují do budování efektivnějších datových skladů, do ochrany dat, do dohledových a řídicích systémů. Samozřejmě

se na změny připravují i v oblasti lidských zdrojů a orientují se i na jiné odbornosti. Akvizice aplikačních a integrátorských

fi rem je toho dokladem.

Klasický telekomunikační operátor, který přežije divoké konkurenční prostředí, se určitě významně změní. Jeho podoba

například v roce 2015 bude určitě velmi zajímavá a stojí za to o tom psát v našem časopisu. Přestože neseme stále standardní

jméno časopisu, které vyplývá z názvu branže, ve které pracujeme, musíme psát i o věcech, které již ryzími telekomunikacemi

nejsou.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



Cena platí do 31. 5. 2007 pri viazanosti na 24 mesiacov pre službu Magio Start a pre zákazníkov, ktorí majú pevnú linku od T-Comu.

Magio – digitálna televízia

Vychutnajte si jedinečné funkcie 
digitálnej televízie Magio:  

nakombinujete si vlastný balík televíznych programov podľa žánrov,
 ktoré pozeráte najradšej 

priamo z televízie si prostredníctvom Magio Boxu nahráte až 60 hodín obľúbených   
 programov aj bez DVD alebo videorekordéra 

z ponuky domácej videopožičovne si požičiate fi lm v pohodlí vašej obývačky 
sledovaný program si môžete zastaviť, pretočiť späť alebo neskôr dopozerať
prehľadné informácie o programoch na jednotlivých kanáloch na 2 týždne dopredu   

 si nájdete priamo na vašej obrazovke

www.t-com.sk 0800 123 456 T-Centrum

magio inzercia.indd   1 30.10.2007   12:04:41



3
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

Obsah čísla 3/2008 o
b

sa
h

Vydává CNG s.r.o.

Ročník XLV

Číslo 3/2008

Cena 39 Kč, 70 Sk

Roční předplatné 390 Kč, 700 Sk

Řídí redakční rada

Předseda: Ing. Jan Vašátko

Místopředseda: Ing. Svatoslav Novák 

Členové:

Ing. Tomáš Prokopík 

Doc. Ing. Boris Šimák, CSc. 

Ing. Martin Roztočil

Ing. Miroslav Krahulec

Šéfredaktor

RNDr. Petr Beneš

Adresa vydavatele

K Červenému dvoru 25a/3269,

130 00  Praha 3

Produkce

Otakar Novák – DTP L.A. \Liberal Agency

Táborská 125,

615 00  Brno

Předplatné v ČR

Časopis lze objednat v redakci

e-mailem: convergence@convergence.cz

telefonicky: 274 819 625 (linka 23)

faxem: 274 816 490

poštou na adrese redakce (viz níže)

Distribuce v ČR

Česká pošta, s.p. – Postservis

SUWECO CZ, s.r.o.

Ústřední distribuce tisku, a. s.

Předplatné v SR

Slovenská pošta – Účelové stredisko

predplatiteľských služieb tlače

Nám. Slobody 27,

810 05  Bratislava

tel.: +421 2 544 19 912

Objednávky přijímá každá pošta a poštovní 

doručovatel.

Distribuce v SR

Magnet-Press Slovakia, s.r.o.

Šustekova 10, 

851 04  Bratislava-Petržalka

P.O.Box 169, 830 00  Bratislava

tel.: časopisy +421 2 672 019 21–22

předplatné +421 2 672 019 31–33

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

e-mail: casopisy@press.sk

predplatne@press.sk

Volný prodej časopisů

ACADEMIA – knihkupectví

Václavské nám. 34, Praha 1

Prodejna technické literatury ČVUT

Bílá 90, 

166 36  Praha 6

© CNG s.r.o. 

MK ČR E 4874

ISSN 0040-2591

Index (MIČ) 0565

Příjem inzerátů

Redakce časopisu Telekomunikace

Uhříněveská 40,

100 00  Praha 10

tel.: 274 819 625

fax: 274 816 490

Zveřejňujeme jen plošné inzeráty, které 

jsou v souladu s tematickým zaměřením

časopisu. Za jejich obsah odpovídá inzerent.

Toto číslo vychází 21. 4. 2008

Časopis je recenzovaný. 

Nevyžádané rukopisy redakce nevrací. 

Přetisk zveřejněných článků povolen jen 

se souhlasem redakce.

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

   Partneři časopisu

 Úvodní slovo 1

 Zprávy, novinky 4

 Kam dále směřují telekomunikace? 8

 V. Křepelka

 Jakost a spolehlivost služeb nových technologií není samozřejmostí 11

 V. Křepelka

 Digitální účastnické přípojky xDSL 17

 J. Vodrážka

 Elektronické kurzy pro oblast telekomunikací 21

 J. Vodrážka

foto na obálce: photos.com



4
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

zp
rá

v
y

 •
 n

o
v

in
k

y  Posílení zabezpečení systému OpenSolaris
Společnost Sun Microsystems a Národní bezpečnostní

agentura Spojených států (NSA) oznámily dohodu o spo-

lupráci v rámci komunity OpenSolaris. Spolupráce se týká

výzkumu a vývoje bezpečnostních vylepšení, která doplní

stávající bezpečnostní mechanismy systému OpenSolaris.

Jedná se především o integraci další formy povinného

řízení přístupu (MAC), která bude založena na architek-

tuře Flux Advanced Security Kernel (Flask). Cílem spo-

lečného výzkumného projektu je doplnit bezpečnostní

mechanismy povinného řízení přístupu technologie Solaris

Trusted Extensions. Architektura Flask podporuje širokou

řadu zásad zabezpečení, takže umožňuje integrovat různá

bezpečnostní pravidla a nakonfi gurovat tak zásady zabez-

pečení odpovídající konkrétním bezpečnostním cílům růz-

ných počítačových prostředí.

Národní bezpečnostní agentura je považována za jednu

z nejuznávanějších autorit na poli zabezpečení informač-

ních technologií, a ve spojení s bohatými zkušenostmi Sunu

s poskytováním řešení povinného řízení přístupu, spolu

s jeho jednoznačnou podporou otevřených standardů, před-

stavuje výbornou základnu pro zkoumání možností využití

architektury Flask v operačním systému OpenSolaris. Je to

příležitost jak ještě zlepšit relativně velmi bezpečné pro-

středí OpenSolaris, což určitě ocení zejména zákazníci ve

státní správě i komerčním sektoru.

Komunita OpenSolaris je „otevřený“ projekt, který v roce

2005 založila společnost Sun Microsystems s cílem vybudo-

vat komunitu vývojářů okolo operačního systému Solaris.

Je určen pro vývojáře, správce systémů, studenty a uživa-

tele, kteří chtějí přispět k vývoji a zdokonalování operač-

ních systémů. V listopadu 2007 bylo na webu OpenSolaris.

org zaregistrováno přes 80 000 členů komunity. Komunita

OpenSolaris User Group aktivně spolupracuje s desít-

kami dalších komunit a projektů, které vznikají na webu

OpenSolaris.org.

 Portál MPSV
Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí

v současnosti nabízí více než 102 000 volných míst shro-

mážděných ze všech úřadů práce. Při výběru volného

místa mohou zájemci hledat i podle dostupnosti hromad-

nou dopravou do určitého časového intervalu (30, 60,

90 minut). K dispozici je rovněž údaj o čase, ceně a potřeb-

ném množství přestupů příslušného spojení. 

Zájem o práci mohou uživatelé portálu projevit i vlože-

ním vlastního inzerátu. Uchazeči evidovanému na úřadě

práce může zprostředkovatel na vyžádání vytvořit „auto-

matický“ životopis z dat, která o něm úřad práce vede.

Zaměstnavatelé pak mají k dispozici aplikaci pro údržbu

volných míst, kde mohou také zjistit, kolikrát byla jejich

nabídka zaměstnání klienty zobrazena. Využít mohou

rovněž systém EURES, který nabízí kromě možnosti zpro-

středkování zaměstnání v zemích Evropské unie i pomoc

zaměstnavatelům při hledání pracovníků v těchto zemích. 

Portál dále obsahuje komplexní informace ze sociální

oblasti – o všech dávkách státní sociální podpory, hmotné

nouzi a sociálních službách. Samozřejmostí je i adresář

kontaktních míst úřadů práce a státní sociální podpory, a to

včetně úředních hodin. Nechybí ani popis dávek sociální

péče pro osoby se zdravotním postižením. U všech těchto

agend jsou k dispozici elektronické formuláře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provozuje na pra-

covištích úřadů práce (pro oblast zaměstnanosti a pro oblast

státní sociální podpory) rovněž informační kiosky. Návštěvníci

zde získají veškeré informace týkající se státní sociální pod-

pory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti,

ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z více než

500 kiosků, které budou letos v provozu, se 330 novějších

postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí.

Zvláštní programový modul se zvukovým výstupem jim

umožní také ovládání jízdních řádů a vyhledávání dopravních

spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice.

 Satelity a digitalizace v Evropě i ČR
Podle nejnovějšího každoročního průzkumu společnosti

SES ASTRA Satellite Monitor jsou 83 procenta domácností

přijímajících satelitní televizi v Evropě a severní Africe digi-

talizována. To je více než čtyřnásobek v porovnání s kabelo-

vým přenosem, kde „digitálních“ je v průměru jen 20 pro-

cent domácností. S podílem 58 procent všech digitálních

domácností představuje satelitní televize nejrozšířenější

způsob příjmu digitálního vysílání. 

Z výsledků průzkumu vyplývá, že z 239 milionů ana-

logových a digitálních TV domácností, napočítaných ve

35 zkoumaných zemích v Evropě a severní Africe, je téměř

100 milionů digitálních a z nich je 56,8 milionu digitálních

satelitních domácností; 41,1 milionu těchto domácností

přijímá digitální služby přímo ze satelitů ASTRA nebo

SIRIUS. Více než 99 % evropských satelitních TV kanálů

tvoří digitální kanály. Spojené satelitní systémy SES ASTRA

a SES SIRIUS obsluhují celkem 117,2 milionu analogových

a digitálních domácností v Evropě a severní Africe. Z těchto

domácností 50,3 milionu přijímá signály přímo ze satelitů

ASTRA nebo SIRIUS (přenos Direct To Home, DTH).

Zbývajících 66,9 milionu domácností přijímá satelitní vysí-

lání zprostředkovaně přes kabel.

Průzkum SES ASTRA je prováděn každoročně vybra-

nými instituty pro průzkum trhu v příslušných zemích na

vyžádání společnosti SES ASTRA. Pro zjištění stavu bylo

koncem minulého roku uskutečněno po celé Evropě více

než 70 000 telefonických a osobních rozhovorů. Metodika

a výsledky jsou kontrolovány nezávislými institucemi. 

Satelitní platformy ASTRA a SIRIUS v Evropě zahrnují Sky 

ve Velké Británii, Canal + ve Francii, Premiere v Německu,

Sogecable ve Španělsku, Canal Digitaal v Nizozemí a UPC,

Czech Link a Sky Link ve střední a východní Evropě.

Nový průzkum satelitních služeb potvrzuje, že satelit stojí

v čele digitalizace v celé Evropě a zůstává nejatraktivnějším

způsobem příjmu digitálního signálu. Satelitní infrastruk-

tura je i nadále jednou z nejrychleji rostoucích televizních

infrastruktur a během uplynulých pěti let se v 35 zkouma-

ných zemích rozšířila o 50 %. Satelity ASTRA a SIRIUS jsou

předním evropským systémem pro přímý příjem televize.

Pokud jde o výsledky průzkumu v České republice, který 

pro společnost Astra CEE realizovala koncem roku 2007
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domácností je těch se satelitním příjmem 16,8 %, tj. 710 tisíc

domácností, což představuje v průběhu roku 2007 nárůst

o 230 tisíc. Z průzkumu dále vyplývá, že nejrozšířenějším

způsobem příjmu televize u nás zůstává příjem vysílání

pozemních vysílačů (tzv. terestrický), který dosahuje 60,9 %,

tj. 2,58 milionu televizních domácností, i když v roce 2007

zaznamenal pokles o 450 tisíc domácností. Celkem 21,6 %

(0,92 milionu) TV domácností je připojeno na síť kabelové

televize a zbytek 0,7 % (30 tisíc) domácností využívá nové

služby televize přes DSL.

 Unifi kovaná komunikace Avaya
Společnost Avaya představila řešení Avaya one-X™

Communicator, které kombinuje telefonování s počítačo-

vým videem, podporuje vizuální hlasovou schránku, infor-

mace o dostupnosti, e-mail, systémy okamžitého zasílání

zpráv, konferenční hovory a rovněž obsahuje adresáře a his-

torii kontaktů. Z této aplikace lze jediným kliknutím spustit

prakticky jakoukoliv formu komunikace, včetně aplikací od

jiných dodavatelů, využívajících odlišné protokoly. Nově

navržené, intuitivně použitelné rozhraní maximalizuje

pohodlí a produktivitu zaměstnanců.

Avaya one-X Communicator podporuje komunikační

protokoly H.323 a SIP. Řešení je určeno pro zavedení fl exi-

bilní a výkonné komunikace v podnicích. Prostřednictvím

jediné počítačové aplikace si mohou uživatelé přesněji

a efektivněji volit způsob a čas komunikace. Avaya one-X 

Communicator dodává informace o dostupnosti uživatelů do

počítače, který podporuje Avaya Intelligent Presence Server

(IPS). Úvodní verze aplikace one-X Communicator kombi-

nuje sledování dostupnosti z řešení Avaya Communication

Manager se systémem okamžitého zasílání zpráv na ser-

veru Microsoft  Offi  ce Communications Server; další verze

Intelligent Presence budou podporovat i další zdroje.

Strategický partner společnosti Avaya, společnost Polycom,

poskytuje technologie pro zpracování videa. Integrace řešení

Polycomu a prostředí unifi kované komunikace Avaya umož-

ňuje jednoduché využití vizuální komunikace. Video se tak 

stává praktickým rozšířením komunikačních nástrojů pro

každodenní práci v rámci intuitivního prostředí unifi kované

komunikace. Aplikace one-X Communicator tedy nabízí

i vizuální a zvukové konference, díky nimž zaměstnanci vidí,

kdo se připojil a kdo vstoupil do konferenčního hovoru v sys-

tému Avaya Meeting Exchange. 

Avaya one-X Communicator bude celosvětově

dostupný v květnu jako součást řešení „Avaya Unifi ed

Communications for Teleworkers and for Mobile Workers“

a „Avaya Unifi ed Communications Standard Edition“.

V rámci strategické aliance s Avaya bude společnost Lenovo

dodávat také verzi pro notebooky Th inkPad/Th inkCentre.

 Recyklace mobilních telefonů
Na 1. dubna přichystala společnost T-Mobile pro širokou

veřejnost akci Den mobilní etikety. Stěžejním tématem

letošního programu byla recyklace mobilních telefonů.

Akce, která je součástí úspěšného projektu jaXmobilem,

se konala za podpory Městské části Praha 1 a pod zášti-

tou jejího starosty Petra Hejmy. Odborným garantem byla

nezisková společnost REMA Systém, zabývající se recyk-

lací elektrických a elektronických zařízení. Ve stanu Dne

mobilní etikety bylo na ploše 160 m2 připraveno mnoho

zajímavých informací i zábavních atrakcí.

Zvýšení zájmu lidí o šetrný přístup k životnímu prostředí,

vyjádřený mimo jiné zodpovědnějším nakládáním s vyslou-

žilými telefony, patří mezi dlouhodobé cíle T-Mobile.

Cílem Dne mobilní etikety bylo zajímavou formou přiblížit

všechny informace o recyklaci mobilních telefonů.

Vzdělávací panely návštěvníkům Dne mobilní etikety 

přiblížily životní cyklus mobilních telefonů a seznámily je

s jejich složením i mírou toxicity některých použitých mate-

riálů. Přínosy recyklace starých přístrojů ukázaly konkrétní

příklady ostře kontrastující s ekologickou zátěží v případě

jejich vyhození na skládku. Teoretickou část doprovodily 

praktické dílny, v nichž si zájemci mohli na vlastní kůži

vyzkoušet demontáž vysloužilých telefonů.

Vzdělávací část Dne mobilní etikety byla zpestřena

bohatým doprovodným programem. Návštěvníci se napří-

klad mohli zapojit do soutěže o nalezení „zlatého“ mobilu,

vyzkoušet výrobu módních doplňků ze součástí starých

telefonů, shlédnout „recyklované“ módní přehlídky sku-

piny návrhářek Kolouchův sen nebo si vyslechnout živá

vystoupení hudebních skupin.

Letošní vzdělávací akce navázala na úspěšnou loňskou

oslavu prvního Dne mobilní etikety. Návštěvníci zde mimo

jiné mohli shlédnout výstavu jaXmobilem, jejímž prostřed-

nictvím byli seznámeni s mobilním desaterem shrnujícím

zásady ohleduplného zacházení s mobilními telefony (nepo-

užívat mobil při řízení auta, ve zdravotnických zařízeních

nerušit ostatní hlasitým vyzváněním ani hovorem, respek-

tovat pokyny posádky v letadle, na veřejnosti telefonovat

diskrétně, ohleduplně ke kolegům při poradách a jedná-

ních, nevolat v nevhodnou dobu, nerušit okolí vyzváněním,

v divadle, kině a jiných veřejných prostorech nastavit tele-

fon na tichý režim, netelefonovat při posezení s přáteli např.

v restauraci, nekontrolovat nikomu tajně mobil a nedávat

cizím lidem číslo telefonu bez vědomí jeho majitele – sou-

kromí je nedotknutelné).

Oslavy Dne mobilní etikety jsou součástí projektu jaX-

mobilem, jemuž se T-Mobile věnuje soustavně od roku

2006, kdy spustil stránky www.jaxmobilem.cz. Neformální

svátek Dne mobilní etikety byl stanoven na 3. dubna. Právě

v tento den se totiž v roce 1973 v New Yorku uskutečnil

první hovor z přenosného telefonu, přímého předchůdce

dnešních mobilních přístrojů.

Komplexní program společenské odpovědnosti zahrnuje

rovněž Fond T-Mobile, zaměřující se na podporu místních

iniciativ v celé republice, zaměstnanecký dobrovolnický 

program a ekologické hospodaření ve fi rmě. Zpětný odběr

starých telefonů, které následně předává k ekologické likvi-

daci, zahájil T-Mobile v roce 2005.

Recyklaci mobilů T-Mobile nedávno podpořil také kam-

paní, při níž od 7. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 za každý 

vrácený přístroj poskytovala poukázku, tzv. recyklístek,

v ceně 200 Kč na nákup nového telefonu, Twist sady nebo

příslušenství ve svých značkových prodejnách. Zákazníci
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je 70krát více než za celý rok 2006. Poskytnuté poukázky 

dosáhly hodnoty 10 110 800 Kč.

 Linka technické podpory 14141
Bezplatná linka technické podpory společnosti Telefónica

O2 číslo 800 184 084 je od 1. února 2008 doplněna o speci-

ální linku 14141, která se soustřeďuje na zcela specifi ckou

oblast konfi gurace PC a datových zařízení. Jednotná linka

14141 pro nastavení datových služeb O2 je určena uživa-

telům fi xních i mobilních služeb.

Na bezplatné lince technické podpory 800 184 084

operátoři poskytují první rady, ověřují, zda je v pořádku

nastavení na straně operátora nebo zaznamenávají pří-

padné poruchy. Pokud zjistí, že je problém v konfi guraci

PC nebo jiného zákazníkova zařízení, odkáží ho na place-

nou asistenční službu 14141. 

Zákazník tak ve věcech konfi gurace PC a různých dato-

vých zařízení jako modem, mobilní nebo fi xní telefon,

v souvislosti s instalací nebo provozem internetu nemusí

spoléhat na návštěvu IT specialisty, jehož služby se pohy-

bují v řádu stokorun. Nová linka technické podpory 14141

mu nabízí přijatelnou alternativu, kdy za volání v síti O2

zaplatí 6 Kč za minutu. Přitom doba čekání na spojení

s pracovníkem linky je bezplatná a na zpoplatnění této

linky je zákazník automaticky upozorněn před započetím

hovoru s operátorem.

Doplnění služeb bezplatné linky technické podpory 

speciální placenou linkou má zlepšit kvalitu služby na

zákaznických linkách. Při řešení požadavků na lince 14141

asistují speciálně vyškolení pracovníci linky technické

podpory, kteří jsou díky testovacímu hardwaru schopni

problémy simulovat a hledat individuální řešení. K dispo-

zici jsou denně od 8 do 22 hodin. 

Během prvního měsíce provozu linky byl ze strany vo-

lajících největší zájem o pomoc s nastavením připojení

k internetu pomocí CDMA, ADSL, WiFi, UMTS a GPRS,

dále o pomoc s nastavením e-mailu a o pomoc s prvotní

instalací PC a jeho připojením k internetu. Časté byly také

dotazy týkající se funkčnosti a možnosti využití hardwaru

(modemu, mobilních telefonů a dalších datových zaříze-

ní) a nastavování datových funkcí telefonů (WAP, MMS,

Video, E-mail, O2 Navigace).

 Březen – měsíc internetu
Více než 330 knihoven po celé republice nabídlo široké

veřejnosti v rámci projektu Březen − měsíc internetu

možnost seznámit se blíže s internetem. V duchu motta

Internet – výhoda pro znevýhodněné se soustředí zejména

na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na

mateřské dovolené a nezaměstnané. Novinkou letošního

11. ročníku BMI, jehož hlavním partnerem je ministerstvo

práce a sociálních věcí, byl Net vlak, který od 10. března

navštívil během 12 dnů sedm měst. Vypravily jej České

dráhy a ČD Cargo a kvalifi kovanými lektory a technikou

jej vybavila Chráněná ICT pracoviště Deep Boskovice.

Projekt Net vlak měl zájemce seznámit mimo jiné

s možnostmi využití internetu pro cestování, včetně sys-

témů plánování cest (www.vlak.cz – IDOS), nákupu jízde-

nek on-line (www.eshop.cd.cz), rezervace jízdenek a slu-

žeb pro cestující s handicapem (www.cd.cz/bezprekazek),

a současně ukázat, jak České dráhy umožňují dopravu také

lidem s pohybovým omezením. Lektoři, sami zdravotně

znevýhodnění, kromě internetových školení a konzultací

přiblížili široké veřejnosti také mobilní informační tech-

nologie a zařízení, jako jsou PDA, navigace GPS a služby 

spojené s internetem a mobilními telefony.

Veřejné knihovny se již tradičně připojily ke kampani

Březen – měsíc internetu. Zájemcům nabízejí své tra-

diční i elektronické služby a hledají cesty i k těm, kdo jsou

znevýhodněni – zdravotně, sociálně, jazykově. Usilují

o odstranění bariér v knihovnách, a tak část svých služeb

nabízejí k využití i z pohodlí domova, tedy elektronickou

cestou. V on-line katalozích si mohou čtenáři prohlédnout

a vybrat potřebné dokumenty a v mnoha knihovnách si je

pak také elektronicky objednat nebo rezervovat, výpůjčky 

si elektronicky prodloužit, případně nahlížet do vlastního

uživatelského konta. Souhrnné katalogy je nasměrují i do

dalších knihoven v ČR, v nichž si lze potřebný dokument

najít a vypůjčit. Tam, kde nejsou k dispozici on-line kata-

logy, pomohou uživatelům katalogy naskenované. Portály 

umožňují v jednotném prostředí přístup k více českým

i zahraničním zdrojům on-line; případně některé doplň-

kové služby. Dostupné jsou další databáze, elektronické

služby referenční i faktografi cké, a objevují se také napří-

klad i zvukové seznamy knih na webu. 

Přístup k veřejnému internetu v současné době posky-

tuje na 4000 knihoven, a to i v nejmenších obcích. Zhruba

50 z nich umožňuje využívat internet také zrakově handi-

capovaným. Ve 330 knihovnách v březnu přibyly k běžně

poskytovaným službám různé instruktáže a školení počí-

tačové a informační gramotnosti, práce s internetem, pre-

zentace speciálních elektronických zdrojů, webových por-

tálů a stránek v duchu hesla „tahle myš nekouše“. Proběhla

školení nakupování na internetu, trendy v hardwaru, práce

s digitální fotografi í, možnosti komunikace (Skype, ICQ).

V březnu měli návštěvníci knihoven volný přístup do

několika rozsáhlých tuzemských databází. Česká tisková

kancelář nabídla volné prohlížení dokumentačních data-

bází Biografi e, Země světa, Česká republika, Kraje, Svět,

Výročí, Sporty a Evropská unie. Společnost Anopress

IT uvolnila přístup do databází TamTam s miliony textů

a zpráv z českého periodického tisku a elektronických

médií, a do databáze AnopressKOMPENDIUM, kterou

tvoří 49 titulů encyklopedického charakteru. Oblast infor-

mačních technologií pokrývá databáze Computer Press.

Nezaměstnaným pomohli v knihovnách orientovat se

na webu, jak hledat práci, jak psát strukturovaný životopis,

jak elektronicky komunikovat s potenciálním zaměstnava-

telem. Zdravotně znevýhodnění mohli kromě kurzů navští-

vit společenské akce, výstavy, besedy, exkurze, prezentace

výhodných služeb, portálů a webových stránek. K dispozici

byly nejen zvukové knihovny (nově i ve formátu MP3), ale

objevuje se také promítání speciálních zvukových verzí

fi lmů pro těžce zrakově postižené a nevidomé. Nejvíce

aktivit se věnovalo seniorům a maminkám na mateřské
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mie a univerzity třetího věku, trénování paměti, setkávání

generací například při získávání dovedností v práci s ICT

a internetem, sociální poradna on-line.

Knihovny si letos jako novinku připravily „Týden

čtení“ (10.–16. března) a tradičně březen uzavřou mezi-

národní Nocí s Andersenem (28. března), jistě s rekordní

účastí nocujících dětí i „spacích míst“, neboť těch se při-

hlásilo více než pět set. V průběhu března také proběhl

devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven

Biblioweb 2008.

Pro účastníky akcí v knihovnách vytisklo stejně jako

vloni Ministerstvo vnitra ČR leták s popisem nejdůleži-

tějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhod-

něné skupiny. Patří sem integrovaný informační portál

MPSV (portal.mpsv.cz), na kterém je soustředěna nabídka

volných pracovních míst ze všech úřadů práce. Nově zde

zájemci mohou hledat i podle dostupnosti zaměstnání

hromadnou dopravou do určitého časového intervalu (30,

60, 90 minut). K dispozici je i údaj o čase, ceně takového

spojení a potřebném množství přestupů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provozuje na

pracovištích úřadů práce informační kiosky. Návštěvníci

zde získají veškeré informace týkající se státní sociální

podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstna-

nosti, ale mohou kiosky využít také k přístupu na inter-

net. Z více než 500 kiosků, které budou letos v provozu,

se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně

používat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvu-

kovým výstupem jim rovněž umožní ovládání jízdních

řádů a vyhledávání dopravních spojení pomocí šesti tlačí-

tek slepecké klávesnice. 

Dalším tématem března byl bezpečný internet. Pro tuto

oblast jsou dobrým informačním zdrojem stránky pro-

jektu SaferInternet (Český kombinovaný uzel pro bezpeč-

nější internet – www.saferinternet.cz), které soustřeďují

informace o možných hrozbách internetu vůči dětem.

Hlavním cílem projektu je propagace zásad bezpečného

používání internetu a on-line technologií obecně, psy-

chologická a sociální asistence dětským obětem interne-

tové kriminality prostřednictvím zřízené Asistenční linky 

(www.internethelpline.cz) a boj proti ilegálnímu obsahu

pomocí „horké linky“ (www.internethotline.cz), kam

mohou občané hlásit nelegální obsah, především dětskou

pornografi i a další formy komerčního a sexuálního zneu-

žívání dětí. 

Projektem BMI byla vyhlášena soutěž Mobilstory (www.

mobilstory.cz), která je určena pro mládež do 16 let. Mladí

tvůrci mohou zasílat multimediální příspěvky vytvořené

pomocí mobilu nebo webové kamery od března do konce

května. Cílem soutěže je upozornit děti na pravidla bez-

pečného použití mobilních technologií.

Součástí Března − měsíce internetu byly tradičně

i odborné konference zaměřené na různé skupiny uživa-

telů internetu. Dne 5. března se v Praze uskutečnila kon-

ference E-learning fórum (www.e-univerzita.cz), která

se soustředí na využití e-learningu při různých typech

vzdělávání. 

Konference INSPO – internet a informační systémy 

pro osoby se specifickými potřebami musela být přelo-

žena pro velký zájem do větších prostor. Její 8. ročník 

se uskutečnil v sobotu 8. března v Kongresovém centru

Praha. Objevilo se na ní mimo jiné i několik žhavých

technických novinek usnadňujících lidem s různým

postižením ovládání počítače, jednání bylo převáděno

do psané podoby na plátno, což umožnilo účast i nesly-

šícím, kteří neovládají znakový jazyk. Současně zde

byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku literární soutěže

Internet a můj handicap, do které přišlo rekordních

42 příspěvků líčících pohnuté životní osudy lidí s nej-

různějším postižením.

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost orga-

nizací je název 9. ročníku konference, která se koná

26. března na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a zaměří se

mimo jiné na kyberkriminalitu a kyberterorismus

v současných společenských podmínkách. 

Více než 300 dětí a mladých tvůrců se přihlásilo do

internetových soutěží předcházejících konferenci Junior

Internet, která se již podeváté uskutečnila 29. března

v Praze. Se 129 přihláškami byl největší zájem o soutěž

JuniorWeb, následovaly soutěže JuniorText (93 přihlá-

šek), JuniorDesign (54) a JuniorProject (18 přihlášek).

Vítězové kategorie JuniorErb, která byla vyhlášena

poprvé stejně jako kategorie JuniorMobil, představili

svoje práce i na konferenci Internet ve státní správě

a samosprávě, která se konala 7. a 8. dubna v Hradci

Králové.

Na konferenci ISSS organizátoři očekávali účast více

než 2000 účastníků. Její součástí byla mezinárodní kon-

ference LORIS a workshop delegací zemí Visegrádské

čtyřky V4DIS. V předvečer zahájení konference byla

udělena cena Český zavináč, v rámci společenského

večera prvního dne konference převzali ceny vítězové

dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, meziná-

rodní evropská soutěž Eurocrest či hodnocení webo-

vých stránek knihoven Biblioweb.

 Telefónica O2 ruší datové limity
Příjemné překvapení přichystala svým zákazníkům

Telefónica O2. Od 1. dubna 2008 zrušila limity pro pře-

nos dat u všech tarifů rychlostí služby O2 Internet ADSL.

Zároveň se tím vzdala uplatňování tzv. politiky férového

uživatele FUP, kdy po dosažení určitého limitu dat uživateli

snížila přenosovou rychlost. 

K tomuto rozhodnutí fi rma došla na základě průběžného

sledování požadavků trhu a významnou roli přitom hrála

také implementace nových technologií v síti, které umož-

ňují lépe se přizpůsobit potřebám zákazníků. Zákazníci již

nemusí hlídat množství přenesených dat a obávat se zpo-

malení svého připojení. V případě přetížení sítě poskytova-

teli zůstává možnost řízení toku dat. 

Zrušení objemových limitů pro přenos dat platí pro nové

i stávající zákazníky služby O2 Internet ADSL, včetně vyso-

korychlostního internetu ADSL v rámci balíčků O2 Trio,

O2 Duo, O2 Duo Mobil a u služeb O2 Internet Komplet

a O2 Internet Komplet Business.
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Za základní téma kongresu byla zvolena širokopásmová

cesta k budoucnosti. Na kongresu bylo v celkem devíti 

zasedáních předneseno 38 příspěvků, naneštěstí z větší části

v souběžných sekcích. Protože jak autoři, tak i moderátoři

jednotlivých zasedání představují průřez odborníky celé

Evropy (včetně jednoho ze zámoří), stručná rekapitulace

sdělení představuje mnohostranný pohled na současnost

a budoucnost telekomunikací.

Širokopásmová cesta k budoucnosti
Úvodní blok moderovaný Wojciechem Halkou, býva-

lým ministrem a nyní prezidentem pořádajícího SIT –

Stowarzyszenie Inżynierów Telekekomunikacji, zásadním

způsobem naplňoval odborný název kongresu.

Prezentaci hlavní myšlenky o stavu a možnostech širo-

kopásmových služeb v domácích podmínkách přednesl

Jaroslaw Paskiewicz ze skupiny pro platformu sítí a služeb

tp – Telekomunikacja Polska. Zjevně velmi rozsáhlý pro-

stor k rozvoji představují méně rozvinuté země, což v hos-

titelském Polsku platí v případě rozsáhlého a přitom neroz-

vinutého venkova v nebývalé míře. Deset procent polských

domácností nevyužívá vůbec (!) žádných telekomunikačních

služeb. Sem se přitom žádná konkurence netlačí, dominantní

provozovatel tp spíše hledá investiční partnery. Problém je

samozřejmě ve vzdělání venkovského obyvatelstva a s tím

spojeného, často diskutovaného „digitálního předělu“. Pojem

Digital Divide je spíše pojem sociologický, samozřejmě

spojený s obchodními dopady do hospodářských výsledků

podnikatelských subjektů na telekomunikačním trhu. Do

budoucna ovšem hrozí mj. vzrůstající polarizací společ-

nosti dílem podle vzdělání a větším dílem podle věku. Zatím

pouze 44 % polských domácností je vybaveno samotným

počítačem; tuto statistiku přitom zachraňují města. Z tohoto

podílu je počítačů připojených k internetu podstatně méně;

širokopásmově zatím jenom v procentech.

Dvěma přednáškami přispěli zástupci Deutsche Telekom.

Marc Schröder z T-Online hovořil o úsvitu nové éry komu-

nikace a zábavy. Tato započala v roce 2006 získáním práv 

k vysílání Bundesligy prostřednictvím IPTV na příští tři

léta, s možností dalších atraktivních služeb, jako je archiv 

utkání. Následovala nabídka Triple Play pod obchodním

názvem T-Home. Významnou složkou v tomto procesu

je používání nové distribuční platformy médií na základě

„multicastu“ a gigabitového Ethernetu. Obchodní základ

úspěchu spočívá v přidané hodnotě archivace, možnosti

časového posunu, a to vše v HD kvalitě. K tomu účelu byla

vybrána platforma Microsoft  IPTV. Provozovatel pevné sítě

T-Com urychluje rozšiřování širokopásmové infrastruktury 

prostřednictvím ADSL2+ rychlostí 16 Mbit/s. Současně

Deutsche Telekom investuje do nových vysokorychlostních

přípojek VDSL až do 50 Mbit/s výhledově až v 50 městech.

Koncem roku 2007 jich bylo již 26. A co lze očekávat dále?

Zdá se, že půjde o integraci funkčností PC a TV. Vývoj je

urychlován rozšiřováním programového produktu Web 2.0.

V USA se 50 % populace věkové skupiny 18–24 let účastní

interaktivně života v internetové komunitě.

Uwe Janssen a Sebastian Speicher z T-Mobile Inter-

national přiblížili iniciativu NGMN – Next Generation

Mobile Network, která se zabývá zpracováním vizí bezdrá-

tového šíření širokopásmových služeb za rok 2010 a dále.

V této souvislosti byly nastíněny dvě slibné příležitosti, a to

„samoorganizující se“ sítě a a pokrytí domácností. Tyto vize

plně podporují operátoři podílející se na zmíněné iniciativě,

zbožným přáním je zvládnutí jejich vývoje a implementace

podle vzoru nebývale úspěšné GSM.

 Může širokopásmová komunikace dosáhnout zisku?
Skutečnost, že technologický vývoj bez zohlednění obchodních

možností je zavádějící, není již delší dobu žádnou novinkou.

Francis Pereira se spoluautorkou Elizabeth Fife

z University of South California zaujal představením dal-

ších příležitostí pro telekomunikační operátory v oblasti

telemedicíny. Finanční objem zdravotní péče v USA před-

stavuje roční obrat 2 biliony (!) USD, který navíc do roku

2010 může vzrůst až na dvojnásobek. A právě telemedicína

představuje prostředek ke zpomalení tohoto nežádoucího

růstu. Na rozdíl od Evropy se v USA potýkají s nespoluprací

jednotlivých sítí – za příklad může sloužit plošně nefunkční

SMS. Úspěch závisí na jednoduchosti rozhraní a přívětivosti

přístupu. Cena lékařské konzultace prostřednictvím tele-

medicíny se sníží ze stávajících USD 174,- na 71,-. Ačkoli

již 200 projektů bylo uvedeno úspěšně do provozu, rozvoj

zde stále nedosahuje mezí svých možností.

Z pohledu BT na evropské straně oceánu je pro

obchodní úspěch klíčové vyhodnocení faktorů ovlivňují-

cích obchodní případy pro projekty NGN. Toto vyplynulo

z příspěvku Joe Martucciho ze známého BT výzkumného

centra v Ipswichi.

Rozsáhlé pole působnosti představují také televizní pře-

nosy v rámci Triple Play a veškeré obchodní činnosti spo-

jené s jejich obsahem. Velká pozornost je v souvislosti se

zaváděním digitální televize věnována otázkám zpoplatnění

samotného obsahu. Čtyřčlenný kolektiv autorů z několika

španělských univerzit v čele s Beatriz Sainz představil vlastní

návrh oceňování digitálního obsahu pro vysílací služby,

ve kterém slučuje do jednoho schématu placené televizní

kanály, volně dostupnou televizi a IPTV. Pro realizaci zavá-

dějí pojem „lenny“, což je složenina leisure a penny. Použití

této kvazifi nanční jednotky může pomoci vymezit hodnotu

audiovizuálního obsahu, která není výrazem jeho výrob-

ních nákladů, ale spíše nesnadno postižitelné hodnoty, kte-

rou zákazníkovi poskytuje.

Kam dále směřují telekomunikace?
Průřez 46. telekomunikačním kongresem ve Varšavě

Výraz „směřování“ vlastně překotnost vývoje telekomunikací ani není stavu plně postihnout. K nástinu vývoje je možno využít 

poznatků ze 46. kongresu FITCE (Federace telekomunikačních inženýrů evropského společenství), který proběhl od 30. srpna do

1. září 2007 ve varšavském hotelu Marriott.
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Nové služby – nová pravidla a regulace
Zde je nutno zmínit nekončící diskusi o perspektivách

rozvíjejícího se trhu a s tím spojené nadnárodní regulaci,

jinými slovy o evropském „superregulátoru“. Názory na

tento jev jsou stejně protikladné jako u nás.

Příspěvek o domácí multimediální platformě (MHP) byl

opět zpracován spoluautorsky dalším čtyřčlenným kolekti-

vem, tentokrát z Universidad de Politécnica de Madrid na

čele s Claudio Feijóo. Je v něm analyzována normalizace,

práva duševního vlastnictví – IPR – Inetellectual Property 

Rights – a jejich dopady pro komerční uplatnění. Analyzuje

normalizační proces domácí multimediální platformy 

podle návrhu projektu DVB, původně zamýšlený jako zcela

otevřená norma pro potřeby odvětví v souvislosti s konver-

gencí tradičního vysílání, interaktivních vysílacích služeb

a internetu.

Nový prostor spolu s řadou otazníků přináší také prů-

nik technologie RFID do teleinformační sféry autorky Eleni

Kosta, právní odbornice působící na Katolické univerzitě

v belgické Lovani. Tyto technologie nabízejí nesmírný 

potenciál pro nejrůznější aplikace. RFID používané jako

prostředí pro sběr a přenos osobních dat stejně pro lokali-

zaci fyzických osob představují otevření Pandořiny skřínky 

s ohledem na ochranu osobních dat. Příspěvek poukázal na

hlavní hrozby narušení soukromí, které vyplývají z rozší-

ření používání technologie RFID.

Mobilní komunikace za pohybu
Tři ze čtyř prezentací byly věnovány telekomunikacím na

železnici.

Příspěvek sedmi autorů z výzkumného pracoviště při uni-

verzitě v Gentu Obchodní model pro širokopásmový přenos 

internetu do vlaku přednesl Jan van Ooteghem, mimocho-

dem syn bývalého prezidenta FITCE. Jsou v něm rozebrány 

technické možnosti jednotlivých technologií a následně

jejich ekonomická použitelnost. Vyhodnoceny byly mobilní

sítě, bezdrátové datové sítě a satelitní přenosy. Je na místě

zmínit, že Jan van Ooteghem získal v rámci tohoto kon-

gresu ocenění nejlepšího mladého přednášejícího.

Diskutována byla funkčnost úspěšného GSM-R při

provozu vysokorychlostních vlaků a perspektivní zajištění

širokopásmového přenosu internetu do vlaků. Zmíněno

bylo řešení kombinující prvky technologií GPS a GSM, ve

hře jsou i zvláštní sítě a technologie WiMAX. Výsledkem

vypracované studie je úplný obchodní model, pro zajištění

nabídky širokopásmového internetu vycházejí nejlépe kom-

binovaná řešení.

Dick Vriend z Capgemini uvedl provozní možnosti

GSM-R v prostředí vysokorychlostních vlaků. Tento sys-

tém, úspěšně zaváděný i u Českých drah, je nyní testován

z hlediska jakosti služby QoS i ve vysokorychlostních vla-

cích, a to jak v oblasti hlasové služby, tak i přenosu dat.

Výsledkem je mj. i stanovení požadavků na QoS.

Požadavky na bezdrátovou komunikaci pro řízení

a provoz železničních systémů představil Cesar Briso

z Universidad Politécnica de Madrid. V tomto příspěvku jsou

analyzovány požadavky na systémy GSM-R, Tetra a WLAN

při provozu vysokorychlostních vlaků nebo v předměstské

dopravě. Tyto komunikační systémy jsou v současnosti již

nasazeny v provozu, přispívají k interoperabilitě vysoko-

rychlostních vlaků. Technologie WLAN potom může při-

spět ke zkracování intervalů mezi předměstskými vlaky za

současného zvýšení jejich využití a spolehlivosti provozu.

Opět z Belgie byl poslední příspěvek tohoto dopravního

bloku autora Nico Deblauwe z Vrije Universiteit Brussel

o službách založených na lokalizaci LBS − Location Based

Services. První generace aplikací ještě nenaplnila očeká-

vání, hlavně z důvodu technických omezení. Od té doby 

byly přenosné informační přístroje, tedy mobilní telefony 

nebo PDA, podstatně vylepšeny a umožnily druhé gene-

raci LBS dostát očekáváním. V současné době se kombinují

technologie GPS a GSM, dále Cell-ID a RSS, a to jak pro

uživatelské aplikace, tak i pro řízení např. vozového parku.

 Soutěž pevné a mobilní komunikace?
V klíčové prezentaci z odboru strategie Telecom Italia bylo

nastíněno, že na tento jev lze nahlížet jak z pohledu vzá-

jemné soutěže, tak z pohledu využití synergií. Samozřejmě

provozovatelé mobilních sítí neustále hledají možnosti při-

bližovat úroveň svých služeb k jakosti pevných sítí, které

zatím mohou využívat předností pevného připojení.

Analýza strategií evropských mobilních operátorů pro zajiš-

tění služeb typu Multiple Play − pod tímto názvem přednesly

příspěvek kolektivu šesti španělských autorů z Universidad

Politécnica de Madrid Sergio Ramos. Strategie převážné

většiny mobilních operátorů pro služby třetí generace byly 

doposud založeny na přístupu „oplocené zahrádky“, kdy 

hlavním zdrojem výnosů jsou stále hlasové služby. Protože

ovšem budoucnost je ve službách datových, musí být tyto

strategie přehodnoceny směrem k mobilnímu přenosu TV

obsahu. Příspěvek analyzuje odlišné obchodní přístupy 

hlavních mobilních evropských provozovatelů k poskyto-

vání sdružených služeb a porovnává je se strategiemi pro-

vozovatelů pevných služeb.

Z německé společnosti O2 pochází prezentace předne-

sená Stefanem Ruhelem o výkonu optimalizovaných proxy 

serverů pro datové služby v mobilní komunikaci. Zlepšování

výkonnosti mobilních datových služeb prostřednictvím

GPRS nebo UMTS není záležitostí jenom rychlosti přenosu.

Pozoruhodného efektu lze dosáhnout použitím optimalizač-

ních proxy serverů za účelem adaptace přenosových a apli-

kačních protokolů na specifi cké podmínky bezdrátových

rozhraní.

 Trendy síťových technologií
Přednášející z France Telecom otevřeli diskusi o univerzál-

ním přístupu UMA, resp. zda se jedná o mýtus či skuteč-

nost. Přes všechna vystoupení se nezdá, že by WiMAX byl

konkurenceschopný vůči VDSL nebo kabelové televizi.

Z pořádajícího Polska mělo původ vystoupení Pawela

Olecha z fi rmy Exatel S.A. PL o trendech v rozvoji přístu-

pových síťových platforem, které rozebíralo možnosti archi-

tektury Triple Play. Autor přece jenom dává naději následu-

jící verzi WiMAX, konkrétně 802.16-2005. Tento mobilní

systém na rozdíl od druhé i třetí generace mobilních sys-

témů je předurčen skutečně pro datové služby.
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Opravdu do budoucnosti směřoval nadnárodní příspě-

vek o scénářích navržených pro ověření mobilních techno-

logií IPv6. Autoři Miguel Ponce de Leon působící v Irsku,

Wenbing Yao z Anglie a Miguel A. Diaz ze Španělska

představili postupy, jak vůbec tyto technologie úspěšně

otestovat.

Zato je na stálém postupu Ethernet, a to i pro rozvod

HDTV do domácností. To představil ve svém vystoupení

Josu Bilbao za kolektiv čtyř autorů z výzkumného stře-

diska IKERLAN ve Španělsku. Přednáška nesla název 

Průmyslová architektura Ethernetu k zajištění QoS s vyhlíd-

kou konvergence rozvodu domácích multimediálních služeb

vysoké kvality. Tyto nové HD služby nevystačí se samotným 

Ethernetem a příspěvek nastiňuje, jak se vypořádat se zvý-

šenými požadavky na synchronizaci.

Za perspektivní lze do budoucna považovat obchodo-

vání se samotným pásmem. Situace však ještě zcela nedo-

zrála a zatím se stále více obchoduje se samotným spojením

místo s přenosovými cestami. Tomu byl věnován příspěvek 

z polského akademického prostředí Wojciecha Stanczuka

a dalších dvou spoluautorů z fakulty elektroniky a informa-

tiky varšavské Polytechniky s názvem Obchodování s přeno-

sovými zdroji komunikačních sítí ve spektrálních ústřednách. 

Příspěvek diskutuje některé technicko-ekonomické aspekty 

a navrhuje nový model obchodování s pásmem použitelný 

v transportních sítích.

Vývoj bezdrátového širokopásmového přístupu
Téma přitahuje stále velkou pozornost jak provozovatelů

a dodavatelů technologií, tak konečně i investorů. Zde je

nutno hledat klíč k informatizaci méně rozvinutých oblastí.

A to vše samozřejmě s ohledem na přenosy i nejnáročněj-

ších služeb.

Vizionářsky působil příspěvek původem z KPN Telecom

a Univerzity v Delft u známého autora profesora Nico Bakena

s kolektivem tří autorů o přibližování se k personalizovanému

přístupu k „tekutému pásmu“ s využitím optických i bezdrá-

tových technologií budoucnosti současně. (Termínem „tekuté

pásmo“ se dotýkáme prvotní myšlenky o lambda-konverto-

rech a návratu k přepojování okruhů z článku uveřejněného

v Telekomunikacích 1−3/2007, str. 6−11).

Širokopásmovému bezdrátovému přístupu byly věno-

vány další příspěvky z Řecka, Nizozemí i Polska. Ze všech

stran tolik diskutovaný, zavrhovaný a opět kříšený WiMAX 

je stále lákavý pro použití ve venkovských oblastech a pro

konvergované sítě.

Jiný pohled na návrat použití pásma 3,4–3,8 GHz před-

stavil Tomasz Kosilo z varšavské Polytechniky. Analyzoval

kmitočtové zdroje, ekonomické aspekty, kapacity aplikace.

Byly navrženy dva scénáře: mikrovlnné spojení bod-bod

a WiMAX bod-multibod. Zdá se, že řešení bod-bod přiná-

šejí lepší výsledky; WiMAX PmP (bod-multibod) v tomto

pásmu není s to zajistit očekávané pokrytí, kvalitu služeb

a využití kmitočtového pásma.

Nutno ještě připomenout irský příspěvek Brendana

Kearnse a Seana Murphyho o Prioritizaci VoIP nad WLAN

při FMC – Fixed Mobile Convergence (sbližování pevných

a mobilních služeb).

 Uživatelská podoba širokopásmových přenosů budoucnosti
Zde lze hovořit o zatím nevídaných dopadech do sociální

struktury, zejména o dopadu na mládež a o vlivu na vzdě-

lávání. Lze také uvažovat o přesunu médií do uživatelské

sféry, přesněji řečeno o posunu od mediálního paradigmatu

B2C (Broadcasting-to-Customer) k U2U (User-to-User).

Hrozí reálné nebezpečí prohlubování již dříve zmíněného

digitálního předělu (Digital Divide) ve společnosti. I v nej-

mladší generaci se setkáváme s jevem, kdy 20 % uživatelů ve

věkové skupině 18–24 let má vlastní webové stránky nebo

blogy, ale přitom je zcela pasivní.

Oslnivý řečník Tony Houghton z BT hovořil strhujícím

způsobem o vysokorychlostních přenosech jako prostředku

pro vzdělání a sociální začlenění.

 Otevřené zasedání k „zeleným“ telekomunikacím
Toto netradičně organizované zasedání formou posterů se

mimo jiné věnovalo environmentálním dopadům komuni-

kačních technologií. V tomto zajímavém uskupení předná-

šek iniciovaných a moderovaných Wolfgangem von Messov 

mimořádně zaujalo vystoupení prof. Nihala Sinnadurai

o spolehlivosti fotoniky v telekomunikacích, což přednáše-

jící označil za časovanou bombu. Zdrcující kritikou nešet-

řil na adresu současných manažerských metod zaměřených

výhradně na zvyšování zisku prostřednictvím snižování

nákladů za každou cenu a defi noval z toho vyplývající rizika.

Jako jeden z prostředků pro omezování, případně pře-

mostění digitálního předělu bylo v příspěvku Carlese Badelaí

uvedeno nezbytné prodlužování životnosti elektronických

zařízení. To vyzdvihl i z hledisek ochrany životního prostředí

rovněž moderátor Wolfgang von Messow a připojil oprávně-

nou kritiku výrobců tolik rozšířených stand-by zařízení spo-

třební elektroniky, která nesmyslně zatěžují energetické sítě

až 15 % celonárodní spotřeby (např. v UK). 

Shrnuto a podtrženo: V prostředí volné soutěže, která je

již více méně všude realitou, byť ne vždy zcela úspěšnou či

chtěnou, je stále mnoho problémů k řešení. Nechceme-li,

aby tah po výnosech všech provozovatelů a poskytovatelů

přispíval k rozevírání sociálních nůžek vyjádřených digi-

tálním předělem, je nutno vedle hledání nových příleži-

tostí citlivě regulovat, případně investory do nelukrativních

(venkovských) oblastí i motivovat. Právě polského venkova

se to týká velmi citelně. Ale i v ČR se odborníci – zatím soci-

ologové – začínají zabývat zaostávajícími oblastmi, které se

u nás příznačně kryjí s hranicemi krajů a jsou označovány 

„zónami svobodných traktoristů bez žen, které odešly do

měst“.

Navzdory skutečnosti, že kongres se poprvé konal v nové

zemi Evropské unie, byl program dostatečně atraktivní

a zaujala aktivita a nadšení polských pořadatelů, kteří doká-

zali účinně vtáhnout do dění polskou akademickou scénu.

Tyto zkušenosti by měly být dostatečným impulsem pro

úspěch kongresu FITCE 2009, který by měl být po letošním

londýnském kongresu pořádán v Praze.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

Literatura

[1]  Proceedings 46th FITCE Congress, Warsaw, 30th −1st of September 2007,

ISSN 1106-2975.
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 Úvod
Současné fi nanční tlaky k ekonomickému přežití jak pro-

vozovatelů telekomunikačních sítí, tak i výrobců jejich

zařízení, zajištění nezbytných výnosů a uplatnění vlast-

ních výrobků na trhu vytvářejí nekončící požadavky na

snižování nákladů, a to bohužel i na úkor nezbytného

objemu spolehlivostních zkoušek. Mezi nejvíce alarmující

jevy patří, pomineme-li už předem ignorování akademic-

kých teorií, když všechny výrobky nejsou vyrobeny stejně

a i některé další procesy přispívají k vadám nepostižitel-

ným kontrolou jakosti. Tyto přístupy vedly k laboratorním

„simulacím“ spolehlivosti za použití jak předběžných dat,

tak i, což je ještě varovnější, „dat“ převzatých z učebnic “

k predikci spolehlivosti a následného přivolení expedice

výrobků. Je-li takto dosahováno norem fotonické spoleh-

livosti, výrobky obdrží označení na první pohled srovna-

telné s jejich elektronickými předchůdci. Dodávka tako-

výchto výrobků, označených Qualifi ed, však neposkytuje 

záruku vyžadované jakosti služby QoS systémů s vysokou

spolehlivostí jenom na základě této „kvalifi kace“ k tako-

výmto normám. 

Výsledkem je výrazný rozpor mezi normami spoleh-

livosti použitými, dosaženými a ověřenými pro elektro-

nické součástky a podsystémy s vysokou spolehlivostí,

které jsou rozvíjeny pro ucelené telekomunikační celky,

na jedné straně, a podstatně méně dokonalými normami

doposud ustanovenými pro fotonické součásti. V násle-

dujícím textu popíšeme požadavky na zajištění spoleh-

livosti ve fotonice, aktuální fyzikální testy a statistické

využití získaných výsledků. Toto porovnáváme se spo-

lehlivostními údaji dodávaných součástí v kvantifikova-

ných souvislostech.

Součásti, ze kterých sestávají fotonické systémy, mohou

být z hlediska spolehlivosti shledány jako nedostatečné,

protože mohou způsobit předčasně, tj. dříve než za 20 let,

mnohočetné výpadky sítí, ve kterých jsou zabudovány.

Proto byly defi novány poruchové tolerance a pracuje se na

jejich aplikacích do fotonických sítí za účelem dosažení bez-

pečnostní úrovně v souladu s požadovanou jakostí služby 

– ovšem za cenu dalších nákladů. Předpoklad, že prevence

je lepší – a samozřejmě i hospodárnější – než opravy, vede

k potřebě revidovat metodologii i samotnou míru zajištění

spolehlivosti fotonických výrobků na dosavadní úroveň

obvyklou v elektronice. V dalším by měla být představena

praktická a přímočará řešení k dosažení odpovídající spo-

lehlivosti fotonických výrobků, přičemž je nutno se vyvaro-

vat jak neodpovídajícího nadměrného testování, tak i pře-

dimenzovaných alibistických výsledků.

Dokud fotonický průmysl nedokáže kousnout do tohoto

kyselého jablka, mohou takovéto výrobky představovat sku-

tečně časovanou bombou při jejich zabudování do sítí.

  Spolehlivost
Pojem spolehlivosti byl během posledních dvou desetiletí

cíleně upozaďován a nahrazován pojmem jakost služby 

− QoS – Quality of Service, mj. také v souvislosti s pre-

zentovanou přeměnou hráčů na telekomunikačním trhu

z technologicky orientovaných subjektů na zákaznicky 

orientované. Jejich souvislosti ovšem jsou pro většinu tech-

nické veřejnosti následkem toho dosti zamlženy.

  Defi nice
Kvalita (jakost) je schopnost výrobku splnit očekávané

požadavky za stanovených podmínek.

Spolehlivost je schopnost výrobku splnit očekávané poža-t

davky za stanovených podmínek po požadovanou dobu.

Z toho plyne, že proces se špatnou jakostí ovlivňuje

s konečnou platností jeho spolehlivost. Nicméně proces

s dobrou jakostí nemusí být nutně procesem spolehlivým!

  Režimy spolehlivosti
Spolehlivost většiny výrobků se projevuje v třech odliš-

ných fázích podle obr. 1 (fáze dětských nemocí, náhodné

výpadky během jejich životnosti a opotřebení). Tradičně

tento průběh bývá pojmenován jako vanová křivka (časová

osa samozřejmě není rovnoměrná a zvýrazňuje obě krajní

fáze na úkor výrazně nejdelší životnosti uprostřed).

Obr. 1  Vanová křivka

Existence těchto časově odlišených a nezávislých režimů

vyžaduje jejich zcela oddělené zabezpečení. Spolehlivý pro-

voz vyžaduje záruku, že jednotlivé součásti nebudou degra-

dovat a způsobovat systémové závady během celé vyžadované

životnosti od dětských nemocí přes náhodné výpadky až po

fázi opotřebení, kdy už mohou vést k ukončení životnosti.

Zaručení spolehlivosti není exaktní vědou; absolutní spo-

lehlivosti lze dosáhnout pouze nasazením všech dostupných

prostředků po celou dobu životnosti, což je neproveditelné.

Fáze dětských nemocí a náhodné poruchy jsou tedy simu-

lovány průběžnými výběrovými testy za specifi ckého řízení

procesu, zatímco spolehlivost ve fázi opotřebení je ověřována

zrychleným stárnutím, přičemž statisticky významné vzorky 

se odebírají z celého vyrobeného souboru a podrobují se spe-

cifi ckým přetěžovacím (overstress) testům v souladu s proká-

zanou podobností pro předdefi nované trvání.

Jakost a spolehlivost služeb 

nových technologií není samozřejmostí
Tento příspěvek je volným zpracováním přednášky prof. Nihala Sinnadurai pod varovným názvem Spolehlivost fotoniky v tele-
komunikacích – řízení časované bomby citované v [1] a hlavně následné neformální diskuse během kongresu FITCE ve Varšavě y
na přelomu srpna a září 2007.
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o sobě výpadkům nezabrání. Příčiny nespolehlivosti při

opotřebení nejsou zřejmé. Mohou to být například:

• pnutí vyvolaná oxidací nebo pasivací

•  vnikání protonů do nitridů nebo pronikání ionizovaných

prvků na extrémně nízkých energetických hladinách do

polovodičů, kde vytvářejí na spojích zdroje rekombinace

•  rozpouštění malých množství zlata do spojů pájených

cíno-olověnými pájkami následkem špatné specifi kace

pro plátování nebo nedokonalé pájení vedoucí k mecha-

nicky křehkým spojům

•  neočekávané intermetalické reakce v pájených spojích mezi

olověnými a bezolovnatými materiály, které nejsou během

výroby řídicími mechanismy vyhodnoceny a hlášeny

•  odchylky už v hodnotě 0,1 % urychlovače adheziv zajišťu-

jících plné a trvalé ošetření povrchových spojů

• špatně nastavené časování pícek

Navenek může výsledek vypadat z hlediska kontroly jakosti

dokonale, ale výhledově to může způsobit degradaci

výrobku.

Výrobní procesy prováděné s předdefi novanou statis-

tickou kontrolou parametrů jsou s to ovlivnit spolehlivost.

Odchylky během těchto procesů ovlivňující spolehlivost

jsou detekovány; navíc vzorky výrobků z probíhající výroby 

se na spolehlivost testují.

 Zabezpečení spolehlivosti
Kvalifi kace je formální, předepsané průkazné přežití řady 

zátěžových testů odpovídajících uznávaným mezinárod-

ním normám, během kterých jsou měřeny vybrané charak-

teristiky podmíněné chováním výrobku během anebo za

hranicí defi nované životnosti. Ve fotonickém průmyslu se

používají normy včetně těch, které byly vydány BellCORE

(nyní Telcordia) a již dříve IEC – upřednostňované posky-

tovateli telekomunikačních služeb. V elektronickém prů-

myslu se používají normy JEDEC, IEC, CECC, EIA, AEC,

MIL. Splnění požadavků prve uvedených „norem“ přitom

nezprošťuje výrobce povinnosti zkoušení výrobků i v pod-

mínkách montáže. Odtud plynou požadavky na zabezpe-

čení dlouhodobé spolehlivosti.

Protože kvalifi kační testy a spolehlivostní testy jsou

určeny k vyčerpání aktuální životnosti výrobku a předvá-

dějí, že výrobek takové testy přežije, jsou ovšem považovány 

za testy destruktivní. Tyto testované výrobky se pak nemo-

hou dále prodávat.

Samotné normy Telcordia nepokrývají plně rozsah nyní

nabízených výrobků fotoniky (např. Telcordia GR-468-

CORE, Všeobecné požadavky na zajištění spolehlivosti

optoelektronických zařízení používaných v telekomunika-

cích, Vydání 1, prosinec 1998). Následně kvalifi kační plány 

vyžadují inteligentní a na znalostech založenou interpretaci

těchto norem, z čehož vyplývá potom nejenom pasivní pře-

vzetí, ale modifi kování důležitých testů. Použití specifi kací

Telcordia v plném rozsahu do subsystémové úrovně výrobků

vede k uplatnění neúměrného objemu testů, což zvyšuje

náklady, spotřebovává čas a ne všechny testy jsou přitom

důležité. Některé drastické zátěžové testy mohou způsobit

poškození i výrobku ve vyšší úrovni. Proto zátěžové testy 

Telcordia a IEC jsou mnohem užitečnější na úrovni mon-

táže, kde testy zůstávají relevantními. Zajištění spolehlivosti

výrobků je postaveno na prvcích jednotlivých stavebních

bloků tvořících celý výrobek, jak je patrno z obr. 2.

Spolehlivostní modely a s tím spojené urychlovací fak-

tory testů musí být ověřeny nejpozději při zavedení nových

výrobků a procesů. Spolehlivostní testy jsou zamýšleny pro

napodobení dlouhodobého chování za použití přetěžování

a urychleného stárnutí za hranicí běžných provozních pod-

mínek, jako jsou přehřívání k odhalení teplotou způsobe-

ných závad odpovídající Arrheniovu modelu podle obr. 3.

Spolehlivostní testy doplňují „kvalifi kaci“, poskytují infor-

maci o četnosti závad FIT − Failure Unit a základní statis-

tické údaje vyžadované pro nasazení systémů do provozu.

Obr. 2  Kvalifi kace podle stavebních bloků

Subsystém
kvalifi kace integrovaného celku

Kompletní přijímač
kvalifi kace výrobku

Osazená deska
kvalifi kace montáže

Kompletní vysílač
(laser)

kvalifi kace výrobku

Čip fotodiody
kvalifi kace na úrovni čipu

Čip laseru
kvalifi kace na úrovni čipu

Prázdná deska
kvalifi kace prázdné desky

Integrované obvody
kvalifi kace dodávky

Pasivní součástky
kvalifi kace dodávky
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Obr. 3   Arrheniův model simulující zrychleným stárnutím 20 let 

provozu

 Vypovídací hodnota jistoty – statistická báze
Telekomunikační systémy opírající se o programově řízené

elektronické systémy dosahují spolehlivosti elektroniky 

a mikroelektroniky uplatněním řady přetěžovacích testů

založených na dobře sestavených modelech stárnutí a vzor-

kovaných k požadované statistické normě lepší než 1 %

LTPD – Lot Tolerance Percent Defective, tedy podíl vad-

ných, tj. mimotolerantních výrobků v procentech, což je

měřítkem statistické důvěryhodnosti. Typicky by mělo být

testováno přetěžováním v uváděném příkladě 235 zařízení,

tj. celková spolehlivost zařízení testovaného procesem kva-

lifi kace je větší než 1500.

Fotonické výrobky se svou křehkostí a cenou jsou bohu-

žel tlačeny k expedici se zaručenou statistickou normou

LTPD 20 %! Toto odpovídá testování pouhých 11 zařízení

přetěžováním, aniž dojde k závadě. Dodávky jsou potom

„vycpávány“ dalšími kusy, což je nežádoucí praxe výrobců

za účelem dosažení jedenácti přeživších kusů. A to navzdory 

požadavku, že všechny závady musí být zaprotokolovány.

Již jediná závada ze souboru menšího než 18 kusů zakládá

kvalifi kační závadu přes tyto nízké statistické požadavky na

fotonické výrobky. Zprávy o kvalifi kaci jsou globálně zapla-

veny upřesněními omlouvajícími specifi cké závady (např.

přerušené vlákno následkem nedbalé manipulace při pří-

pravě pro měření) pro jejich vyloučení z okruhu skutečných

závad. Tato souvislost je skličující, když velmi málo výrobků

přežije celý zátěžový test.

 Míry FIT
Míry FIT (Failure Unit – počet závad za 109 provoz-

ních hodin) lze obdržet z kvalifi kačních testů, ale statis-

tiky nejsou odpovídající a poskytují jenom nejzákladnější

odhady. Například „Kvalifi kační“ test výrobku prováděný 

po 5000 hodin ve výsledku představuje míru FIT ve fázi

opotřebení 16 728! (tabulka 1). Naproti tomu testy pro 

záruku spolehlivosti prováděné pouze se vzorky vyhovující

statistické významnosti přinášejí skutečná data pro četnost

závad ve stejné fázi méně než 500 pro kompletní vysílací

modul při 25 °C.

Tabulka 1  

Míry FIT dosažitelné z kvalifi kačních nebo spolehlivostních testů

Trvání

[hod]

Velikost 

vzorku

Skutečné 

závady

CL* FIT 

odhadnutá

Poznámka

5000 11 0 60 16 278 typický „normalizovaný“ život-

nostní test s malým zkušebním

vzorkem vede k vysoké FIT

5000 365 0 60 500 velikost vzorku s vysokou 

spolehlivostí vede k dosažení FIT

500 při 60% CL

*CL – Credibility Level − úroveň důvěry

Míry FIT odvozené z kvalifi kačních testů jsou pozoruhodně

pesimistické a převyšují významně hodnoty získané nejenom

při spolehlivostních testech životnosti, ale rovněž významně

převyšují i ty, které byly získány s elektronickými integrova-

nými obvody vysoké integrace při 55 °C (tabulka 2).

Tabulka 2  

Četnost výpadků během životnosti při teplotě okolí 55 °C a 60 % CL

Hustota součástek FIT

diskrétní tranzistory 5

do 500 8

do 5 000 25

do 50 000 30

do 1 000 000 100

do 10 000 000 200

Zdroj: Stack International, Specifi kace S-0001, Vydání 13, 30. června 2004

  Kompenzace nespolehlivosti fotonických výrobků použi-
tím architektury samoopravitelných sítí

Z předchozích informací je patrné, že tato nepřiměřenost není

nutně vlastností fotonických výrobků jako takových, ale spočívá

spíše ve vypovídací hodnotě jejich udávaných spolehlivostních

či „kvalifi kačních“ údajů. Při nedostatku odpovídající jistoty 

a ostražitosti může dojít k proklouznutí těchto slabin a výrobky 

následně mohou být zabudovány do sítí. Takový případ způsobí

ohrožení poskytovatelů „vysoce spolehlivých“ sítí, kteří následně

musí přistupovat velmi opatrně k budování svých, proti záva-

dám velmi zabezpečených sítí. Lze citovat, že „pokud se prodá-

vající nepřetržitě snaží snižovat nákladové položky a obcházet 

skutečné varovné signály poskytované dohledem provozovaných

systémů, pak stále větší objem provozu je v případě vyskytnuvší 

se závady ohrožen“. Optické sítě s architekturou nové generace“

zahrnují primární a sekundární ochranu k pružnému zajištění

provozu v případě závad.

Primární ochrana je zamýšlena jako rychlá a často je založena

na zabudované nadbytečnosti nebo je provedena polygonálně

s možností dynamické rekonfi gurace při využití optických kros-

konektů. Tyto zajišťují rychlou a pružnou odezvu i při souběž-

ných výpadcích. Tato architektura přináší vysokou konektivitu,

kde ochranné cesty jsou sdíleny a jsou závislé na dostupnosti.

Sekundární ochrana zajišťuje úplné zálohování pro případ,

kdy primární ochrana při úplném obnovení provozu selže.

Sekundární obnovení provozu může být dosaženo v řídicí vrstvě

a může se přizpůsobit výpadkům rekonfi gurací a opětovným

použitím dostupných kapacit sítě. Provádění takovéto ochrany 

vyžaduje, aby centralizace inteligence sítě byla dynamická.

Příklad obnovení provozu v dálkové síti je na obr. 4.
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Ochrana širokopásmových systémů je z hlediska nákladů

podstatně účinnější v optické vrstvě než ve vrstvě servisní.

Toto umožňuje nejúčinnější obnovení provozu v případě

poškození vlákna a závad síťových prvků. Autoři Gerstel

a Ramaswami [4] uvádějí, že ochrana v optické vrstvě je

vhodná pro metropolitní sítě a nejúčinnější je v jednodu-

chých vyhrazených konfi guracích než v úplném polygonu.

Avšak ochrana v optické vrstvě nemůže zajistit prioriti-

zaci. Pro ostatní aplikace se doporučují nové rychlé účinné

ochrany, jako je pružný paketový kruh RPR – Resilient

Packet Ring, kdy veškeré dostupné pásmo kruhu je dostupné

k obnovení provozu. Toto obnovení na rozdíl od předcho-

zího prioritizováno být může a vyšší priorita může být při-

dělena té části provozu, která má být obnovena nejdříve.

Cílem je dosažení této prioritizace napříč různými tech-

nologiemi, sítěmi a vrstvami. Pro úplně sdílené kruhy jsou

požadována opto-elektronicko-optická – OEO – řešení. Jak 

pokračuje růst provozu IP navzdory krachu optické bub-

liny v roce 2001, datové sítě s IP-provozem jsou v  síti NTT

zabezpečeny multiprotokolovými směrovači, jejichž spojo-

vání je řízeno návěštími, a mohou řídit 256 podle návěští

(labeled) opticky přepojovaných cest.

Diskuse
Moderní obchod přesunul svoje on-line operace k e-busi-

ness a následně k závislosti na telekomunikačních službách. 

Například v Koreji se provádí 80 % obchodních transakcí

touto cestou. To vyžaduje nejenom zabezpečení proti neka-

lým živlům nabourávajícím se do vlastních transakcí, ale

také ochranu před závadami v sítích. Tato neustále rostoucí

závislost přinesla zavedení velice žádané dohody o úrovni

služby – SLA – Service Level Agreement. SLA jako taková

ovšem neodráží realisticky nároky na související inves-

tiční výdaje. Zatímco SLA může zákazníkům poskytnout

spíše fi nanční kompenzaci penalizací poskytovatele služeb,

nikterak jim nezaručuje, že jeho připojení zabezpečeno

skutečně bude. Shodně lze říci, že neodpovídající „kvalifi -

kace“ je jednoduše tikající seznam v černé skřínce s mini-

mem inteligence použité k zajištění přiměřenosti a statis-

tické významnosti testů, kterým bylo zařízení podrobeno

a „vyhovělo“. Rovněž lze citovat z literatury [2], že „k pře-

konání nákladově řízené zranitelnosti infrastruktury … …

se musí síťové architektury vyvíjet směrem k zajištění spo-

lehlivosti, která nesmí být kompromisem mezi kapitalizací 

a provozními výdaji“. Samoopravné sítě zahrnují primární

i sekundární schopnost udržení a obnovení provozu, jak 

již bylo uvedeno v předešlém. Problém spočívá v tom, zda

zálohování samo o sobě je kompromisem v síti, jejíž HW

spolehlivost postrádá vypovídací schopnost a neodpovídá

historií ověřeným a vysoce spolehlivým sítím s klasickou

elektronikou; odkazuje pouze se zvláštním důrazem na

SLA.

Systémová úroveň požadavků na spolehlivost vyvinutá

telekomunikačním průmyslem během uplynulých 40 let

byla možná v elektro-mechanické éře a vedla k požadavku

dvacetileté životnosti zaváděných systémů, což js vyžaduje

i při zdokonalování současných národních sítí. Málokdo si

dokáže představit, že to není technologický pokrok, který 

ovládá formulování požadavků na životnost, ale logistika

měnící veškerou síť. To vyžaduje rozfázování změn přes

dvě desetiletí. A je to dostatečný důvod, proč všechny 

nové síťové systémy musí být s to spolupracovat se stáva-

jícími systémy. Nevyhnutelně proto musí koexistovat více

generací síťových výrobků a technologií ve všech zemích

s vyzrálými telekomunikačními sítěmi. A tak to bude

pokračovat pořád. Odvážný krok britských telekomunikací

BT představovaný masovým investováním do sítí jedena-

dvacátého století (21CN) odstartuje nový cyklus síťových

instalací. Předčasné výpadky instalovaných systémů mohou

ovšem mít mnohonásobné dopady: bezprostředním dopa-

dem je výpadek služby zákazníkům a neschopnost poskyto-

vatelů dodržet SLA. Následuje pokuta poskytovateli služeb

Obr. 4  Obnovení provozu v samoopravitelných sítích

Řízení sítě
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ya ztráta výnosů. Je-li výpadek v servisní vrstvě, pak posky-

tovatel nese logistické náklady za práci a část nákladů na

diagnostiku, výměny a opravy. Je-li výpadek v síťové vrstvě,

pak odpovědnost padá na provozovatele sítě.

Kalkulace provozních, údržbových a logistických nákladů

telekomunikačních poskytovatelů se historicky vyvinuly 

na základě dříve početného personálu údržbových složek 

a extenzivního počtu opravářských středisek spolu s pořizo-

váním provozních poruchových statistických dat v podobě,

jak byly uváděny v někdejších příručkách (nejen) BT o dosa-

hovaných spolehlivostních údajích. Následně potom došlo

(v UK) v osmdesátých letech k drastickému omezení jak 

pracovní síly, tak i opravářských center (u nás pochopi-

telně zhruba o dvacet let později). Logický důvod těchto

omezení byl nalezen právě ve fantastickém pokroku vysoké

spolehlivosti elektroniky jako výsledku nebývalé pozornosti

věnované technologii křemíkových integrovaných obvodů

a navazujícího přístrojového vybavení (HW), ověřeného

důkladnými statistickými a fyzikálními urychlenými testy 

stárnutí spolu s pokroky ve vývoji odolného provozního

programového vybavení (SW). Tato jistota vedla k uzavírání

přímočarých dodavatelsko-odběratelských vztahů a smluv,

přičemž dodavatelé se zavazovali dodávat zařízení s garan-

tovanou poruchovostí v souladu s požadavky poskytovatelů

telekomunikačních služeb. Tyto požadované četnosti poruch

jsou v dalším použity k odvození požadovaných četností FIT

a stanovení dále popsaných cílů.

Problém, před kterým stojí dodavatelé zařízení, spo-

čívá ve skutečnosti, že veškeré výzkumné a vývojové práce

v ověřování spolehlivosti byly přesunuty do uživatelské sféry 

– jmenovitě na telekomunikace a obranné organizace, tedy 

specifi kace BT a MIL. Záruku lze nalézt ve skutečnosti, že

technologové HW již vyvinuli odolné technologie a výrobní

procesy vysoké kvality za účelem dosažení již ověřené vysoké

spolehlivosti uživatelskou sférou. Jeden z prvních dopadů

internetové bubliny byl bohužel důraz na náklady a rychlosty

dodávek. Neustálé tlaky na snižování nákladů v polovodičo-

vém průmyslu vedly k nejtenčím geometrickým uspořádáním

struktur a rovněž k tenkým povrchovým pájeným spojům.

Úměrně velkým hustotám hradel a spínacím rychlostem,

ovšem za cenu snížení odolnosti k poruchám. Výrobci foto-

nických součástek přijali tento nový impuls k uspokojení

tohoto rychle rostoucího a poptávajícího trhu, ovšem bez

hlubších znalostí o spolehlivosti z minulých dob. Prasknutí

telekomunikační a internetové bubliny v roce 2001 prohlou-

bilo dále tento trend. Problematika uživatelů s požadavky na

vysokou spolehlivost byla nedávno následkem požadavků

trhu polovodičů zásobit přednostně zábavní sektor odsunuta

na vedlejší kolej a telekomunikace spolu s obranným prů-

myslem zaujaly místo na konci fronty.

Naštěstí převzal štafetový kolík spolehlivosti JEDEC –

Joint Electron Devices Engineering Council, tedy spojená

inženýrská rada elektronických přístrojů, která vznikla

v USA, ovšem nyní je již globální normalizační instituci pro

elektroniku. JEDEC převzal užitečnější části normy MIL

Std 883 a sestavil pro obchod a praxi více odpovídající spe-

cifi kace za řízení výborů obsazených hráči se zkušenostmi

z oboru. Nicméně žádná specifi kace JEDEC nesmí být pou-

žita bez rozmyslu jako směrnice z černé skřínky. Inženýři

odpovídající za spolehlivost musí schválit kteroukoliv 

položku, která je použita ke kvalifi kaci výrobku. Pokud

subjekty zainteresované na vysoké spolehlivosti (volně defi -

nováno požadavkem na 20 let + další spolehlivostí defi no-

vaná doba) byly postaveny do role minoritního hráče, jejich

zájmy v zajišťování vysoké spolehlivosti mohou být uspoko-

jeny členstvím ve StaCK International [3]. Ustavuje a aktua-

lizuje prostřednictvím svých aktivních členů režimy auditu

ve spolupráci s hlavními výrobci polovodičů.

Audity StaCK vyhledávají jistotu nízkých četností poruch FIT

představovaných specifi kací S-0001, jak je uvedeno v tabulce 2.

V rozporu s tím první četnost FIT obdržená v tabulce 1 odpo-

vídající velikosti testovaného souboru 11 je skoro nesrovnatelná

s výsledkem z tabulky 2z . Dopad na systém s 200 součástmi lze

vyjádřit tím, že dojde k 30 systémovým výpadkům za rok při

17 000 FIT a jenom 0,9 systémového výpadků za rok při 500 FIT.

Problém je sestaven pro složitější systémy.

Tedy shrnuto: dodávky výrobků jednoduše na základě

„Kvalifi kace“ neposkytují jistotu požadovanou pro zabezpe-

čení jakosti služby vysoce spolehlivými systémy. Například

vážnou se jeví otázka testování planárních světelných

obvodů PLC – Planar Lightwave Circuits − kvalifi kovanými

testy pramalých zkušebních souborů, např. pouze dvou jed-

notek. Menší test může být použit jenom jako doplňující

k rozsáhlejšímu posuzování spolehlivosti, které lze obdržet

z kvalifi kace stavebních bloků podle obr. 2. Základ někte-

rých zátěžových testů tomu nemusí odpovídat. Například

test při teplotě 40 °C a vlhkosti 95 % po dobu 96 hodin

nemůže být průkazný ve srovnání se zrychleným stárnutím

po 500 hodin při 85 °C a 85% vlhkosti nebo 100 hodin při

108 °C a 90% vlhkosti (zkušební požadavek BT) k ověření

dvacetiletého spolehlivého provozu v mírném klimatickém

pásmu [7]. Řada těchto testů je určena pouze pro ověřování

způsobilosti v mírném pásmu, přičemž nebere na vědomí

subtropické ani tropické podmínky, které převažují v roz-

vojových zemích (tabulka 3). Jistota pro subtropické apli-

kace vyžaduje dvacetkrát delší testy podle tabulky 4, které

jsou zahrnuty ve specifi kacích pro elektroniku. 

Odpovídající zkušební metody a znalost spolehlivostní

metodologie existují a mohou být zavzaty v zajištění odpo-

vídající spolehlivosti moderních fotonických sítí. 

Tabulka 3  Neřízené klimatické podmínky pro telekomunikace

Oblast Klima

mírné pásmo (Evropa, severní Amerika) 12 °C a 72 %

subtropické pásmo (99 % lokalit) 29 °C a 86 %

plně tropické pásmo (oblasti deštných pralesů) 35 °C a 90 %

Tabulka 4  Zkušební podmínky pro 20 let spolehlivosti

Provozní klima

Použité podmínky přetížení

85 °C a 85 %

Vlhkostní komora

čas [hod]

108 °C a 90 %

HAST

čas [hod]

12 °C a 72 % 500 100

29 °C a 86 % 5 100 1000

35 °C a 90 % 10 000 2000
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Fotonické výrobky dnes snad trochu módně označené

Qualifi ed neodpovídají normám fyzikálního a statistickéhod
testování. Pokud budou instalovány do sítí, mohou pro-

blémy pouze zhoršit. Bohužel řada norem včetně Telcordia

a některých specifi kací IEC obecným požadavkům také

neodpovídá. Boj o komerční přežití tlačí výrobce expedovat

svoje výrobky za každou cenu a to umocňuje celý problém.

Zranitelnost sítí sestavených z takových komponentů může

být snížena návrhem respektujícím tolerance poruchovosti.

Pokud takto navržené sítě zahrnují možnost primárního

a sekundárního obnovení provozu, pak tato schopnost

musí být zajištěna vyloučením výpadků HW pracujícího

ve společném módu, což by znemožnilo zotavení systému

jako takového. Tato disproporce rovněž narůstá při použití

prvků s vzájemně neodpovídající spolehlivostí.

Praktická řešení pro dosažení spolehlivosti původních

výrobků jsou k dispozici. Jmenovitě lze následovat tzv.

proudový (streamlined) přístup stavebních bloků s přetě-ý

žováním navrženým účelově na úrovni následné montáže

a testování vybraných vzorků za účelem dosažení statistické

spolehlivosti pro zabezpečení bezporuchového provozu

optických sítí.

Zajištění očekávané životnosti telekomunikačních sítí

vyžaduje buď použití výrobků se zaručenou a vyzkoušenou

spolehlivostí, nebo vybudování dostatečně pružných sítí;

obojí vyžaduje investice. A kdo je zaplatí? V tržní ekono-

mice se koncoví uživatelé musí sami rozhodnout, zda chtějí

spolehlivé vysoce kvalitní služby a jsou svolni za to zaplatit.

Budeme-li se totiž držet nejlevnějšího řešení, výsledkem

může být řešení nejhorší.  

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

ČVTSS – FITCE CZ
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 Přístupový bod jako detektor kouře
Společnost D-Link uvedla na trh bezdrátový pří-

stupový bod DWL-3260AP s designem vhodným pro 

nenápadné umístění v interiéru. Podporuje napájení 

přes Ethernet (Power over Ethernet − PoE) a umožňuje 

síťovým administrátorům vybudovat bezpečnou, dobře 

ovladatelnou a velmi robustní bezdrátovou síť standardu 

802.11g.

Na rozdíl od jiných produktů D-Link s výrazným 

designem je vzhled DWL-3260AP jednoduchý a napo-

dobuje detektor kouře, aby nepřitahoval pozornost 

a v interiéru nepůsobil rušivě. Tento design může být 

zajímavý např. pro organizace, které chtějí nainstalovat 

přístupové body tak, aby zapadly do okolního prostředí. 

Pro dokonalé utajení je možné vypnout i LED indiká-

tory a pro instalaci v místech, kde jsou obtížně dostupné 

elektrické zásuvky, je vybaven obvody pro napájení přes 

Ethernet 802.3af PoE, což zajišťuje určitou fl exibilitu při 

umisťování. Přístupový bod může být např. namontován 

na strop a získávat energii z PoE přepínače vzdáleného 

až 100 metrů.

DWL-3260AP je postaven na technologii podle 

standardu 802.11g s rychlostí bezdrátového přenosu až 

54 Mb/s. Navíc je vybaven také technologií D-Link 108G 

pro dosažení maximální rychlosti bezdrátového přenosu 

až 108 Mb/s (v režimu Turbo). Přitom však zůstává plně 

kompatibilní s IEEE standardy 802.11b a 802.11g.

DWL-3260AP poskytuje vysoký stupeň zabezpe-

čení bezdrátového přenosu s podporou WPA, WPA2-

Enterprise a také 802.1X pro zajištění kompletní ochrany 

podnikové sítě. K dalším zabezpečovacím funkcím, kte-

rými je přístupový bod vybaven, patří fi ltrování MAC 

adres, segmentace WLAN, blokování vysílání SSID 

a podpora pokročilého šifrovacího standardu AES. 

DWL-3260AP může být nakonfi gurován jako přístu-

pový bod (režim AP), point-to-point bridge (bezdrá-

tový most spojující dva body) nebo point-to-multipoint 

bridge (režim WDS). V režimu WDS komunikuje pouze 

s jinými bezdrátovými mosty a nedovoluje připojení 

bezdrátových klientů nebo stanic. 

DWL-3260AP podporuje více SSID (názvů sítě), což 

umožňuje rozdělit AP na několik virtuálních přístu-

pových bodů, které fungují na jediné hardwarové plat-

formě. Při použití více SSID lze snížit počet potřebných 

přístupových bodů a minimalizovat tak vzájemné rušení 

i vynaložené prostředky. Navíc se dá omezit počet uži-

vatelů připojených k určitému SSID, což lze využít jako 

prostředek pro řízení šířky pásma v některých aplikacích. 

Síťoví administrátoři mohou ovládat všechna nastavení 

DWL-3260AP přes jeho webovou konfi gurační utilitu. 

Pro konfi guraci a řízení několika přístupových bodů 

z jednoho místa je možno použít také aplikace D-Link 

AP Manager nebo D-View.

DWL-3260AP je svým designem, kompaktní veli-

kostí, snadnou instalací a pohodlnou správou přístupo-

vým bodem vhodným nejen pro fi remní prostředí.
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Digitální účastnické přípojky xDSL
Vybíráme z druhého dílu knihy

Nakladatelství Sdělovací technika právě vydalo druhý díl publikace Digitální účastnické přípojky xDSL [2]. Publikace je určena

všem zájemcům o telekomunikační techniku, odborníkům z oboru IT a je vhodná jako podpůrný text pro studenty středních

i vysokých škol se zaměřením na sdělovací techniku. Navazuje na první díl, který uvedl přehled přístupových sítí, metod přenosu

a základní vlastnosti přípojek HDSL, SHDSL, ADSL a VDSL [1].

Druhý díl podrobně rozebírá vlastnosti metalických

vedení, modely přeslechů a teoretickou informační pro-

pustnost přípojek. Přidává informace o přípojkách druhé 

generace ADSL2/2+ a VDSL2. Vedle toho přináší řadu

praktických informací pro zajištění spektrální kompati-

bility systémů xDSL a shrnuje metodiku měření a testo-

vání na přípojkách xDSL, na kterou se zaměříme v tomto

článku.

 Měření na přípojkách a modemech xDSL
Měření je možno rozdělit do těchto základních oblastí: 

•  diagnostika a monitorování přípojek xDSL – provozní

měření pro kvalifi kaci přenosového média (použitelné-

nepoužitelné pro určitý typ služby), odstraňování závad

a monitorování kvality přenosu

•  měření na linkových rozhraních koncových zařízení xDSL

– ověřování parametrů (vysílaný výkon, maska PSD, nesy-

metrie rozhraní, tvar impulsů) při vývoji a výrobě, kvali-

fi kace vhodných typů zařízení pro potřeby poskytovatele

připojení

•  měření výkonnosti přenosu koncových zařízení xDSL –

ověřování dosažitelné přenosové rychlosti za defi nova-

ných podmínek (standardních testovací vedení, odolnost

proti šumu, odolnost proti impulsnímu rušení) při vývoji

a výrobě, kvalifi kace vhodných typů zařízení pro potřeby 

poskytovatele připojení

•  měření pasivních fi ltrů v rozbočovačích (splitter) a měření

rušení v telefonním kanále, způsobeného provozem

xDSL

Nejprve si uvedeme rozdělení přenosového řetězce

na dílčí části, protože je to účelné a praktické pro lokali-

zaci případných problémů. Blokové schéma přenosového

řetězce digitální účastnické přípojky je uvedeno na obr. 1. Je

použito obecné označení koncových zařízení xTU-R (xDSL

Terminal Unit – Remote) a xTU-C (Central offi  ce), jež je

obvykle součástí účastnického multiplexoru DSLAM.

Obr. 1  Oblasti měření a diagnostiky na přenosovém řetězci xDSL

Obr. 2  Měření parametrů vedení pomocí měřicích přístrojů na obou koncích vedení (např. útlum vedení, FEXT)
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rozhraní digitální část

parametry vedení

parametry fyzického přenosu digitálního signálu

parametry přenosu na vyšších vrstvách

parametry přenosu signálu na uživatelském rozhraní
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poskytovatele
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část

aplikační 
rozhranídigitální část

parametry přenosového zařízení

transceiver xTU-R transceiver xTU-C
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Oblasti měření můžeme zhruba rozdělit na zjišťování 

vlastností přenosového média (u xDSL metalické vedení) 

a vlastností přenosového zařízení.

• Parametry vedení se mohou měřit:

■  ještě před nasazením přenosového systému, aby se 

zjistilo, zda bude přenos realizovatelný (např. při zna-

losti maximálního překlenutelného útlumu) a s jakými 

parametry (např. přenosová rychlost odhadnutá na 

základě odstupu signálu od šumu)

■  u provozované přípojky pro diagnostiku vzniklých závad

Parametry vedení je možné zjišťovat měřením, která vyža-

dují přístup k oběma koncům vedení (obr. 2) nebo jen k jed-

nomu konci (obr. 3), což je provozně jednodušší, ale méně

přesné. Zjišťují se:

■  stejnosměrné a nízkofrekvenční vlastnosti (např. odpor 

smyčky, svod, provozní kapacita, kapacitní nesymetrie,

můstkové zaměřování závad)

■  vlastnosti ve frekvenční oblasti (útlum, přeslechy NEXT 

a FEXT, nesymetrie, charakteristická impedance, PSD) 

■  vlastnosti v časové oblasti (měření TDR − odrazy, 

impedanční závady, přerušení, svody)

Součástí telekomunikačních zařízení (ústředen, rozvodů) 

bývají testovací sady, které umožní některé parametry měřit 

bez speciálních měřicích přístrojů (testerů). V souvislosti 

s instalací xDSL jsou sady doplňovány o další funkce umož-

ňující analýzu ve vyšších oblastech frekvenčního spektra, a to 

přímo z ústřednové strany bez nutnosti přistupovat k účast-

nické straně vedení. Zařízení pracují na základě analýzy 

odraženého signálu z vedení a měření šumu na vedení.

•  Přenosové zařízení se může měřit jako celek, nebo jen jeho

vybrané části (na obr. 1 je naznačena bez popisky jako pří-

klad analogová část). Zařízení můžeme rozdělit na:

■  vysílací a přijímací jednotku (transceiver) závis-

lou na přenosovém médiu a použité metodě fyzic-

kého přenosu (kód, modulace), která se skládá z:

•  analogových obvodů linkového rozhraní (transfor-

mátor, analogové fi ltry, zesilovač, budič)

•  digitálních obvodů (signálové procesory zajišťující

digitální fi ltraci, potlačení ozvěn, korekce v časové

a frekvenční oblasti, modulaci apod.)

■  část nezávislou na přenosovém médiu, ale závislou na

použité aplikaci a požadovaném uživatelském rozhraní

(blok zajišťující přenos ATM, rozhraní Ethernet, někdy 

i integrovaný směrovač IP apod.)

Podstatná část parametrů přenosového zařízení se musí

měřit za přítomnosti přenosového média a protější stanice.

Koncová zařízení jsou totiž adaptivní systémy, jež před

začátkem přenosu testují přenosové prostředí a vzájemně

si předávají informace, aby se sjednotily na defi novaném

módu přenosu. Pro tyto účely slouží měřicí pracoviště

vybavená simulátory vedení a rušení, která dovolí zajistit

defi nované testovací podmínky. Typickým případem je tes-

tování zařízení při vývoji a testování výrobků při výstupní

kontrole. 

Pokud není k dispozici koncové zařízení na protějším

konci, nebo je podezření na chybnou činnost (provozní

měření při poruše funkce přípojky), používají se měřicí pří-

stroje emulující činnost koncových zařízení (obr. 4).

Obr. 3  Měření parametrů vedení pomocí měřicího přístroje ze strany poskytovatele (např. NEXT, PSD šumu, TDR)

Obr. 4  Testování přípojky ADSL proti multiplexoru DSLAM a dalším prvkům sítě

DSLAM

parametry vedení

Úč áÚčastnická  strana SStrana poskytovatele

tester
nezakončeno nebo

zakončeno telefonním
přístrojem

DSLAM

parametry fyzické vrstvy

parametry vyšších vrstev

ÚÚčastnická  strana Strana poskytovatele

server

síť APATU-Ctester
ATU-R
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tuje měření mezi dvěma koncovými body. Zde můžeme

rozlišit:

•  testování funkčnosti, kdy se ověří, zda je přenos realizova-

telný a za jakých podmínek (přenosová rychlost, šumová

rezerva, vysílací výkon apod.)

•  měření defi novaným měřicím signálem (např. pseudoná-

hodná bitová posloupnost PRBS pro zjišťování četnosti

bitových chyb)

•  diagnostika za provozu pomocí metod sledování výkon-

nosti přenosu (performance monitoring) na základě

vyhodnocení indikačních bezpečnostních metod (blo-

kové zabezpečení, bloková chybovost)

V přenosovém řetězci se můžeme zaměřit na zjišťování:

•  parametrů fyzického přenosu digitálního signálu (bito-

vého toku – analýza blokové chybovosti)

•  parametrů přenosu na vyšších vrstvách (např. diagnostika

přenosu ATM buněk – ztrátovost buněk)

•  parametrů přenosu na uživatelském rozhraní (např. dia-

gnostika na rozhraní Ethernet – ztrátovost rámců či

IP-paketů)

Měřicí přístroje a testery se většinou vyrábějí univerzální

s výměnnými moduly pro různé typy měření. Pro základní

měření je k dispozici měření stejnosměrných parametrů,

k tomu možnost měřit ve frekvenční oblasti (včetně spekt-

rální analýzy signálu a šumu – PSD) a pro diagnostiku závad

měřič TDR. K analýze fyzické vrstvy přenosu a poskytova-

ných služeb slouží emulátory modemů xTU-R (pro některé

případy se vyrábějí i jednotky xTU-C) umožňující i analýzu

vyšších vrstev (ATM, PPP, IP), jak ukazuje i obr. 4. Pro další

krok analýzy již s instalovaným účastnickým zařízením jsou

analyzátory vybaveny i rozhraním Ethernet s možností tes-

tovat propustnost přípojky a dostupnost vybraných služeb.

Specializované analyzátory mohou být připojeny para-

lelně k vedení, aby monitorovaly provoz a zejména ve fázi

inicializace odhalily potenciální problémy při navazování

spojení a nekompatibilitu čipových sad i různých typů

modemů.

  Diagnostika přípojek
Při praktické instalaci zajímají provozovatele přístupové

sítě reálné podmínky konkrétních přípojek. Parametry 

přenosového prostředí se dají v zásadě popsat pomocí frek-

venčně závislé přenosové funkce vedení, resp. útlumu A,

a výkonovou spektrální hustotou výkonu šumu, který se

projevuje na koncích vedení při nominálním zakončení.

V důsledku impulsního rušení a rádiového rušení může být

šum značně proměnný v čase. Z uvedených parametrů lze

odhadnout na základě výpočtu odstupu signálu od šumu

SNR v příslušném kmitočtovém pásmu dosažitelnou pře-

nosovou rychlost. Vztah základních parametrů přibližuje

schematicky obr. 5.

Obr. 5  Vysvětlení vztahu některých parametrů a veličin při přenosu

K diagnostice parametrů přípojek konkrétního typu jsou

určeny specializované přístroje, které poskytují celou řadu

parametrů, jež si můžeme rozdělit do těchto tří oblastí:

•  Parametry nezávislé na konkrétním typu přípojky, jako je

odpor smyčky, svod, provozní kapacita, kapacitní nerov-

nováha oproti zemi, útlum vedení, úroveň šumu. Útlum

vedení někdy postačí zjišťovat na jediném referenčním

kmitočtu, jindy se požaduje jeho kmitočtový průběh.

Podobně úroveň šumu může vyčíslit jediná hodnota pro

uvažované kmitočtové pásmo, nebo ji lze vyjádřit jako

funkci PSD(f).

•  Dosažitelné parametry závislé na konkrétním typu pří-

pojky; liší se v závislosti na použité metodě přenosu podle

typu přípojky (ADSL, VDSL, SHDSL apod.), avšak lze

najít společné základní ukazatele zjišťované často nezá-

visle pro oba směry přenosu:

■  odstup signálu od šumu SNR buď celkový v používaném

frekvenčním pásmu, nebo v závislosti na kmitočtu

■  maximální dosažitelná přenosová rychlost v adaptiv-

ním režimu – je podstatným parametrem, který vyja-

dřuje v závislosti na SNR maximální informační pro-

pustnost daného systému na daném vedení
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ě ■  aktuální přenosová rychlost s odpovídající šumovou

rezervou (noise margin)

■  vysílací výkon, zisk přijímače

Stejné parametry nebo výběr některých z nich poskytují

i koncová zařízení xDSL pomocí svých diagnostických

nástrojů.

•  Parametry v konkrétním digitálním kanále realizova-

ném přípojkou xDSL spočívají v monitorování výkon-

nosti (performance monitoring) za provozu pomocí

bezpečnostních kódů (CRC, RS) a blokového sledo-

vání chyb. Vyhodnocování blokové chybovosti vychází

z doporučení ITU-T G.826. Základními parametry 

jsou nepoužitelné sekundy UAS (Unavailable Second),

chybové sekundy ES (Error Second), zvláště chybové

sekundy SES (Severely Error Second) a blokové chyby 

na pozadí BBE (Background Block Error). Tyto para-

metry se obvykle dlouhodobě sledují pomocí diagnos-

tických nástrojů přímo v koncových zařízeních xDSL,

a to na blízkém i vzdáleném konci (pro oba směry 

přenosu) a vyjadřují se v poměru k celkovému počtu

daných elementů.

  Závěr
Metalické symetrické páry jsou ze všech přenosových médií

v přístupové síti zatím stále nejběžnější a přípojky xDSL

tvoří celosvětově základ k zajištění vysokorychlostního pří-

stupu široké veřejnosti k Internetu. Nové varianty přípojek 

ADSL2+ a VDSL2 přinášejí další navýšení přenosových

rychlostí, ovšem významněji jen pro krátké přípojky. Pro

optimalizaci provozu metalické sítě, údržbu přípojek, ser-

visní činnost a diagnostiku závad je třeba mít vyhovující

měřicí techniku a nástroje pro diagnostiku, které přispějí

k prevenci závad, omezení doby prostoje a zvýšení spolehli-

vosti i kvality provozovaných služeb.

Ing. Jiří Vodrážka, Ph. D.

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,

Katedra telekomunikační techniky

vodrazka@fel.cvut.cz
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iCT Day 2008

iCT Day

12. května 2008, Kongresový sál angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha 5

Program konference:

Odborný měsíčník Sdělovací technika vás u příležitosti 55. výročí své působnosti na českém trhu zve k účasti na

Ve spolupráci s:

Hlavní partner: Partneři:

Sdělovací technika spol. s r. o., Uhříněveská 40, 100 00 Praha 10, tel. +420 272 700 019, e-mail: hrouda@stech.cz

Mediální partneři:

Nová konvergence

• Nová generace konvergovaných technologií ICT 2.0
• Unified Communications aneb dokončená konvergence
• Páteřní a metropolitní sítě 
• Hospodářská soutěž v elektronických komunikacích
• Nad novým zákonem o elektronických komunikacích
• Komunikace a literatura – konvergence historických hodnot

Síla spojení:Technologie – Vzdělávání – Multimédia

Živý vstup na seminář Digitální média na prestižní mezinárodní konferenci EMTECH 2008 & TECHFILM 2008.

Tradiční panelová diskuze: U českého milníku DVB-T
Panelová diskuse, která již více než pět let sleduje největší technologickou a společenskou změnu v dějinách televizní zábavy a přináší

nejaktuálnější informace o jejím průběhu v České republice a ve světě z úst špičkových představitelů zúčastněných subjektů.

Vítejte v digitálním světě

• Televizní studio pro HDTV
• TV zpravodajství digitálního věku
• Digitální televize v malých městech
• Nové možnosti distribuce – IPTV
• BD – modrý milník digitální televize
• Televizory pro digitální svět
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Hledáním vhodného systému pro e-learning se zabývala

či zabývá snad každá vzdělávací instituce. Jsou vytvářeny 

a programovány vlastní originální systémy, upravovány 

systémy s volně dostupným zdrojovým kódem či apliko-

vány komerční produkty. Na ČVUT se používala během

uplynulých let celá řada vzájemně neslučitelných systémů.

Jeden z pokusů o implementaci jednotné platformy, ales-

poň v rámci jedné fakulty, byl učiněn na Fakultě elektro-

technické. Po nezbytných úpravách a po úspěšném zku-

šebním provozu v roce 2004 byl implementován systém

pro podporu a řízení výuky (LMS) Microsoft  Class Server

(CS). Provoz systému zajišťuje katedra telekomunikační

techniky.

 Systém pro řízení výuky
Microsoft  Class Server se řadí mezi systémy LMS, které

obecně umožňují tvorbu a editaci výukových materiálů, sdí-

lení těchto výukových materiálů, jejich distribuci určeným

osobám (studentům, učitelům), automatické či manuální

vyhodnocování materiálů (úkoly, testy, protokoly) a jejich

další zpracování, administraci a skupinování uživatelů.

Z hlediska přenositelnosti výukových materiálů pracuje

CS se standardy SCORM v. 1.2 a IMS Content Package

v. 1.1.3. Program umožňuje také export do vlastního for-

mátu LRM. CS byl primárně zaměřen na podporu výuky 

na středních, příp. základních školách. Pro použití na VŠ

a konkrétně na ČVUT bylo nutno doplnit řadu funkcí,

a i když je systém převeden do češtiny, vyžádal si ještě další

stupeň lokalizace pro české studenty. Navíc bylo nutné CS

navázat na existující informační systém školy (komponenta

studium, soustředěná správa uživatelů).

Hlavní internetová stránka provozovaného systému LMS

s potřebnými informacemi, instalačními soubory (pro uči-

tele) a vstupem pro přihlášení studentů do CS je dostupná

na adrese http://www.lg.cvut.cz/. Jsou zde také uvedeny 

podrobné návody pro instalaci aplikace.

  Přechod k výukovému portálu
Řešení výukového portálu LG (Learning Gateway), o který 

byl Class Server rozšířen v roce 2006, umožňuje využít infor-

mační technologie pro centralizaci informací. Podporuje

zejména komunikační funkce mezi uživateli (e-mail, dis-

kuze, chat apod.). Dalším významným prvkem rozšiřujícím

podporu výuky je možnost týmové spolupráce přímo na

stránkách internetového portálu. Řešení poskytuje nástroje

pro vedení audio- či videokonference, sdílení pracovní plo-

chy či aplikací a vytváří centrální místo pro předávání vizu-

álních informací účastníkům spojení.

Elektronické kurzy pro oblast telekomunikací
Již řadu let se diskutují možnosti, které skýtají informační a komunikační technologie ve vzdělávání, jak pro podporu v klasickém

výukovém procesu, tak v celoživotním a fi remním vzdělávání. Dnes již existuje celá řada platforem a nabízejí se jak čistě elektro-

nické, tak kombinované kurzy. Ukazuje se, že je nezastupitelný osobní či virtuální kontakt učitel-student, příp. i student-student.

Článek představuje některé aspekty řešení používaného na Fakultě elektrotechnické ČVUT a ukázky z kurzů vytvořených pro

oblast telekomunikací.

Obr. 1  Řešení na ČVUT FEL zahrnující výukový portál LG

klient ISA Server
AV pro ISA

Terminal 
Server

Class
Server

SharePoint
Portal Server

Exchange Server
AV pro Exchange

DAS

DAS

Backup

Tape library
(Backup)

Node 2
DC

File Serverr
SQL Server – CSe
SQL Server – SPPSe

Node 2
DC
AV distribuční bod

Live 
Communication
Server



22
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

v
zd

ě
lá

v
á

n
í Každému uživateli je vyhrazen osobní prostor na interne-

tovém portálu sloužící k jeho vlastní prezentaci. Tento pro-

stor je rozdělen na veřejnou a soukromou část. Neveřejnou

část lze využít k uchování důležitých materiálů, k nimž

je následně přístup z libovolného místa v síti Internet.

Veřejnou část lze využít k vedení webových stránek k jed-

notlivým předmětům i k řešeným projektům v rámci výuky 

i výzkumné činnosti. Na automaticky generovaných inter-

netových stránkách lze vést diskuse či průzkumy a sdílet

materiály k jednotlivým předmětům, konkrétním zadaným

úlohám a projektům. Řešení platformy LG zahrnující Class

Server ukazuje obr. 1.

 Stručný popis systému pro podporu výuky
Pro přístup k LMS si učitel instaluje speciální klientskou

aplikaci. Studenti pak přistupují k systému pomocí stan-

dardního internetového prohlížeče. V hlavní části vstupní

stránky se učiteli zobrazují úkoly, jež mají být již splněny 

a na něž si lze pro lepší orientaci aplikovat fi ltr pro zvolené

třídy či skupiny studentů. Současně jsou vypsány doru-

čené úkoly (např. vyplněné testy, výsledky z laboratorních

měření atd.), na které lze ihned reagovat (ohodnotit test,

ohodnotit přiložený soubor apod.) a dále je zde jednouchý 

kalendář úkolů.

V sekci Výukové materiály jsou zobrazeny veškeré vytvo-

řené či importované materiály. Tento seznam lze řadit podle

různých kritérií. Výukové materiály se vytvářejí pomocí

podrobného průvodce, který umožní vybrat si vhodnou

šablonu stránky, její motiv a také přiřadit k tomuto materi-

álu další vlastnosti a poznámky. V Editoru výukových mate-

riálů lze pak materiálu přiřadit vlastnosti a určit, zda se má

ukládat do databáze. V takovém případě z něj lze následně

generovat např. testy. Vytvořený materiál lze přiřadit vybra-

ným studentům a nastavit u něj sdílení pro všechny uživa-

tele v CS. Výukový materiál může mít více podob:

•  samotný text (např. návod na laboratorní měření), text

s obrázkem, vloženým souborem (např. pdf) či hyper-

textovým odkazem

•  text s možností doplnění zadaných údajů (např. připra-

vený formulář s návodem na laboratorní měření s mož-

ností vepsat studentem naměřené hodnoty)

•  text s možností přiložit k němu soubor (např. pro

upload vypracovaného referátu či zpracovaného labo-

ratorního měření)

•  soubor otázek a odpovědí s možností volit mezi odpo-

věďmi, nebo i odpověď vepsat do připraveného pole

•  kombinovaný výukový materiál může být složen

z více stránek. Do stránky lze vkládat např. animace

či videosekvence. Lze tak řadit např. stránky s výkla-

dem a prokládat je kontrolními otázkami – vhodné pro

samostudium. 

Jako příklad si ukážeme obrazovky z kurzů zaměřených na

telekomunikace. Na obr. 2 je stránka z modulu Digitální

modulace a linkové kódy, jehož součástí je i výklad prin-

cipu potlačení ozvěn pomocí animace vytvořené v prostředí

Flash. Kurzem je možno listovat pomocí šipek, přecházet na

vybrané stránky obsahu, ukládat rozpracované úkoly a testy 

a následně se k nim vracet. Následující obr. 3 představuje

příklad kontrolního testu se zatrháváním odpovědí i dopl-

ňováním požadovaných odpovědí do textových polí.

Obr. 2  Příklad stránky kurzu s animací a popisem
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Obr. 3  Příklad stránky kurzu s kontrolním testem

Obr. 4  Příklad stránky kurzu se zadáváním vstupních parametrů pro on-line simulaci
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Kurzy obsahující teoretické základy jsme se rozhodli

doplnit on-line simulacemi volanými přímo z kurzů.

Využíváme platformu Matlab Web Serveru představenou

ve dřívějších číslech časopisu Telekomunikace. Na obr. 4 je

vstupní formulář pro ukázku modelů přeslechů z modulu

Vlastnosti metalických přípojek. Výstup po provedení

výpočtu se objeví v novém okně prohlížeče, např. v podobě

grafu, a je demonstrován na obr. 5.

 Závěr
Moderní doba směřuje k modernímu pojetí výuky. Systém

pro řízení výuky Class Server je v současné podobě na ČVUT

FEL vhodný jako podpůrný nástroj k výuce (např. zadávání

materiálů pro samostudium, samostatných prací a úkolů

i testování znalostí studentů). Další kvalitativní pokrok při-

nesla implementace výukového portálu LG. Vedle podpory 

běžné výuky byla vytvořena sada kurzů z oblasti telekomu-

nikací určených pro samostudium a zejména pro celoži-

votní vzdělávání. Je možno je využít pro účely rekvalifi kace,

doplnění, opakování a udržování znalostí v oboru. Aktuální

kurzy jsou k dispozici na webových stránkách katedry tele-

komunikační techniky www.comtel.cz v sekci Nabízíme.

Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická,

Katedra telekomunikační techniky

vodrazka@fel.cvut.cz

Obr. 5  Příklad výstupu on-line simulace
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Data Harmony Solutions

Optický rozváděč ORM 4 je určen k uložení 4 optických konektorů 
ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč lze doplnit jednodu-
chým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

• Kapacita 4 optické konektory
• Nosník konektorů (SC, SC DUPLEX, ST, FC, E2000, LC)
• Uložení rezervy optického vlákna 1 m
• PG průchodky
• Uzamykatelné víko
• Jednoduchá montáž
• Instalace na zeď, pod omítku, na sloup
• Možnost hybridního provedení (optický a datový kabel)
• Možnost zabezpečení příchozí části (strana operátora)
• Stupeň krytí IP 54

Produkt měsíce:
ORM 4

OPTICKÝ 
NÁSTĚNNÝ 
ROZVÁDĚČ

Produkt měsíce:

Centrální bod

Optická rozvodná skříň ORS 1 je určena k uložení 

1920 optických konektorů ve vnitřním prostředí.

ORM 12

ORMPV ORMP

e-BOX

ORM4

Uzel 1
Optický rozváděč ORU 2s SIS je určen k propojení 108 optických vláken, 

konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve standardních 

optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

Kancelářská budova

Výklopný stojanový rozváděč ORMPV je určen 

k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.

Výsuvný stojanový rozváděč ORMP je určen 

k uložení 24 (48) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí. Rodinné domky

e-BOXmini – kompaktní op-

tický box ideální pro přivedení 

koncového optického kabelu 

do budovy a rozvod optické sítě 

uvnitř budovy.

Optický rozváděč ORM 4 je 

určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i ven-

kovním prostředí.

Průmyslová budova

Optický rozváděč ORM 12 je určen k uložení 12 

optických konektorů ve vnitřním i venkovním 

prostředí.

Uzel 2

Optický rozváděč ORM 48 MIS je určen k uložení 48 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.

ORS 1

ORM 48

U
O
k
oORU 2 SIS

e-BOX

MICOS  MĚSTSKÁ OPTICKÁ SÍŤ – PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

Centrální bod

Optická rozvodná skříň ORS 1 je určena k uložení 

1920 optických konektorů ve vnitřním prostředí.

ORM 12

ORMPV ORMP

e-BOX

Uzel 1Uzel 1
Optický rozváděč SIORU 2s SIS je určen k propojení 108 optických vláken, 

k trukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve standardních

konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití jak ve standardních 

optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

optických sítí tak i v mikrotrubičkových systémech.

Kancelářská budova

Výklopný stojanový rozváděč O VRMPV je určen 

k uložení 24 (36) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí.

Výsuvný stojanový rozváděč O PRMP je určen 

k uložení 24 (48) optických konektorů ve vnitřním 

prostředí. Rodinné domky

e-BOXmini – kompaktní op-

tický box ideální pro přivedení 

koncového optického kabelu 

do budovy a rozvod optické sítě 

uvnitř budovy.

Optický rozváděč ORM 4 je 

určen k uložení 4 optických 

konektorů ve vnitřním i ven-

kovním prostředí.

Průmyslová budova

Optický rozváděč ORM 12 je určen k uložení 12 

optických konektorů ve vnitřním i venkovním 

prostředí.

Uzel 2

Optický rozváděč
Optický rozváděč ORM 48 S MIS je určen k uložení 48 optických 

konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí.

ORS 1

ORM 48

U
O
k
oORU 2 SIS

e-BOXX

MICOS  MĚSTSKÁ OPTICKÁ SÍŤ – PÍÍ ŘÍKLAD ŘEŠENÍ

O 4RM4

ee-BBOOXXX
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