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Rychlý internet ADSL a volné hovory z pevné

Navíc WiFi modem pro bezdrátové připojení u vás doma

Nabídka platí do 31. 7. 2008, více informací na www.cz.o2.com
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oTelekomunikace v době nasycení

Vážení čtenáři,

poměrně často se v dnešní době setkáváme s diskusí na téma nasycenosti součas-

ného telekomunikačního trhu a možných směrů jeho dalšího rozvoje. Skutečností

je, že růst trhu klasických telekomunikačních služeb v jejich dosavadní podobě je

ve většině vyspělých zemí limitován dosaženou mírou penetrace. Tempo přírůstku

služeb se výrazně zpomaluje a to vyvolává otázky, do jaké míry a pro které služby 

již bylo dosaženo stavu nasycení. Situaci dokreslují například agenturní zprávy,

podle kterých došlo v západní Evropě v prvním čtvrtletí letošního roku poprvé

v historii k poklesu počtu prodaných mobilních telefonů. Získat nového zákazníka,

který podobnou službu dosud neužíval, je stále méně časté a poskytovatelům slu-

žeb nezbývá než přesvědčovat potenciální zákazníky, že jim nabídnou lepší služby 

než poskytovatel stávající. Současně pak nabývá na kritickém rozměru schopnost

udržet si stávající zákazníky, neboť získat je později zpět je úkol velmi složitý. Boj

o přerozdělení trhu se odehrává v prostředí vysoké vyrovnanosti nabídky portfolia

služeb jednotlivých poskytovatelů a srovnatelnosti jejich užitné hodnoty pro konco-

vého spotřebitele. Snaha uspět v tomto konkurenční prostředí nutí tedy jednotlivé

poskytovatele nabídnout „více za stejně“ nebo častěji „stejně nebo jen o něco málo

více, avšak za mnohem méně“. Tento přístup však relativizuje tradiční výnosový 

pohled na hodnotu jednotlivých zákazníků v portfoliu poskytovatele. Výzkumy 

provedené u několika společností v severní Americe, které publikovala společnost

McKinsey, ukázaly, že skupiny zákazníků s nejvyššími průměrnými výnosy a sku-

piny zákazníků přinášející fi rmě nejvyšší hodnotu se kryjí z méně než padesáti procent.

Uspět v těchto podmínkách pak pro telekomunikační operátory znamená soustředit se na zlepšování spokojenosti a loa-

jality zákazníků, zlepšovat své nabídky co do rozsahu, ceny a kvality a uplatňovat řízení zákaznických životních cyklů. To

je podmíněno růstem vnitřní efektivity jak akvizičních, tak provozních procesů, snahou o maximální využití vynaložených

investic a budováním schopnosti pružně reagovat na změny.

Na druhou stranu mnozí analytici již delší dobu detekují významný posun v chování spotřebitelů, který představuje posun

poptávky směrem k digitálnímu obsahu a službám spojeným s tímto obsahem. Skutečností je, že v období posledních deseti

let se na scénu dostaly dříve neznámé formy komunikace, jakými jsou publikace personálních blogů, on-line komunity 

a služby instant messagingu. Podobně se změnil způsob, jakým lidé konzumují informační média. Roste poptávka po větší

pestrosti obsahu v závislosti na individuálních zájmech. Na významu získávají formy, kde je obsah dodáván na vyžádání nebo

je tvořen za spoluúčasti jeho příjemců. Od jednoduché formy, jakou je hlasování diváků pro své favority v televizní reality 

show, až po produkci a prezentaci vlastního obsahu, jehož příkladem jsou videa prezentovaná prostřednictvím služeb jako

například You Tube. To vše je umožněno jednoduchým způsobem použití a také dostupností a velkým rozšířením multime-

diálních koncových zařízení.

Zda se tyto prognózy skutečně promění v nové obchodní modely, které budou dále stimulovat poptávku po komunikač-

ních službách, budeme znát až s odstupem času, ale také současná míra využívání mobilních telefonů a elektronické pošty 

byla před více než deseti lety jen obtížně představitelná. Stav nasycení se tak zřejmě nekoná.

Tomáš Prokopík,

člen redakční rady 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
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y Kreditní karta Komerční banky od T-Mobile
Mobilní operátor T-Mobile a Komerční banka představily 

T-Mobile Bonus kartu – zajímavý projekt, který spojuje

věrnostní program T-Mobile Bonus se speciální kreditní

kartou Komerční banky, vyznačující se nadstandardními

parametry na českém trhu kreditních karet.

Kreditní karta T-Mobile Bonus nabízí z pohledu českého

trhu výjimečné parametry. Vydání, aktivace a vedení karty 

zdarma a hlavně bezúročné období, které se vztahuje jak 

na platby kartou, tak na výběry z bankomatů, až 76 dnů.

Vedle standardního placení v obchodech, výběrů z banko-

matů a plateb na internetu může držitel ze své T-Mobile

Bonus karty také převádět peněžní prostředky na běžný 

účet a pracovat s hotovostí jako při využití běžného bankov-

ního úvěru. Zabezpečení kreditní karty zajišťuje transakční

SMS, kterou její držitel obdrží ihned po realizaci transakce.

Standardní součástí T-Mobile Bonus karty je také pojištění

proti neschopnosti splácet.

Karta T-Mobile Bonus je určena pro tarifní zákaz-

níky společnosti T-Mobile. Účastníci programu T-Mobile

Bonus dostávají za využívání mobilních služeb body, které

po nashromáždění potřebného počtu mohou vyměnit za

odměny z katalogu – nový telefon, volné minuty, SMS, MMS,

poukázky na slevu zboží a služeb apod. Rozhodnou-li se pro

používání T-Mobile Bonus karty, body do věrnostního pro-

gramu budou dostávat i za placení kartou u obchodníků.

Navíc u vybraných partnerů získají při platbách kreditní

kartou T-Mobile Bonus slevu.

700milionová investice do Internet Mall
Společnosti Intel Capital, globální investiční divize společ-

nosti Intel, a 3TS Capital Partners, jeden z předních investorů

ve střední a východní Evropě, oznámily uzavření smlouvy 

o nákupu podílu ve společnosti Internet Mall v hodnotě

28 milionů eur (tj. cca 700 milionů korun). Internet Mall patří

mezi přední provozovatele internetových obchodů v České

republice, Maďarsku, Německu, Polsku a na Slovensku.

Investice se realizuje prostřednictvím nizozemské mateř-

ské společnosti Netretail Holding, B.V., přičemž zakladatelé

Internet Mall si i nadále ponechají nad fi rmou kontrolu.

Z vývoje tržeb internetových obchodů je zřejmé, že

nakupování na internetu je stále oblíbenější. Internetové

nákupní centrum Internet Mall provozuje 45 internetových

obchodů s 1200 různými kategoriemi zboží od spotřební

elektroniky po sportovní vybavení. V současnosti má více

než 500 000 registrovaných zákazníků a návštěvnost dosa-

hující 100 tisíc denně. V posledním hospodářském roce

(1. 4. 2007–31. 3. 2008) společnost realizovala konsolido-

vaný obrat ve výši 90 milionů USD. Lze předpokládat, že

podíl maloobchodního prodeje na internetu bude i nadále

stoupat a že tuto oblast trhu čeká velký růst. A taková pro-

gnóza samozřejmě přitahuje investory.

Ashish Patel, výkonný ředitel Intel Capital pro Evropu,

Střední Východ a Afriku, řekl: „Intel Capital neustále vyhle-

dává podnikatelské subjekty s dobrými nápady a Internet

Mall je přesně takovou fi rmou. Tato významná investice je

zároveň v souladu s naším plánem podpory regionu střední

a východní Evropy.“

3TS Capital Partners se zaměřuje na investice do rychle

rostoucích společností v růstových sektorech regionu střední

a východní Evropy. Společnost Internet Mall zaujala zejména

svým růstovým potenciálem a kvalitou manažerského týmu,

uvedl investiční manažer 3TS Jiří Beneš, odpovědný za

investici do Internet Mall. Společnost 3TS Capital Partners,

která investici realizuje společně s fi rmou Intel Capital, pro

transakci využila fond 3TS Central European Fund II pod-

porovaný londýnskou 3i Group, a fond 3TS Cisco Fund, kde

klíčovým investorem je společnost Cisco.

Se silnými investory, kteří mají zdroje, schopnosti a zku-

šenosti, chce Internet Mall upevnit svoji pozici na trhu

online obchodů ve střední a východní Evropě. Investice

umožní především nabídnout zákazníkům nové služby.

D-Link podporuje bezpečnostní funkce Windows
Společnost D-Link, dodavatel síťových řešení pro fi rmy 

i domácnosti, implementuje technologii Microsoft  NAP

(Network Access Protection) do rodiny přepínačů xStack.

Microsoft  NAP je nová platforma pro řízení přístupu k síťo-

vým zdrojům na základě identity klientského počítače

a dodržování fi remní bezpečnostní politiky. 

Přepínače D-Link xStack s podporou Microsoft  NAP

zaručují, že přístup každého hostitele do sítě je umožněn

pouze, pokud splňuje bezpečnostní pravidla a má aktua-

lizovanou antivirovou databázi a záplaty operačního sys-

tému. Technologie Microsoft  NAP, která se nyní využívá

také v operačním systému Windows Server 2008, umož-

ňuje síťovým administrátorům nadefi novat odstupňované

úrovně přístupu k síti podle toho, kdo je klientem, do jaké

skupiny patří a do jaké míry splňuje fi remní politiku pří-

stupu. Hlavním cílem společností D-Link a Microsoft  je,

aby uživatelé mohli zabezpečit svoje síťové systémy před

hrozbou infi kovaných počítačů a implementovat účinnější

síťová bezpečnostní pravidla. 

Zajištění maximální bezpečnosti sítě je jedním z hlavních

úkolů, kterého se dnes snaží manažeři IT a síťoví adminis-

trátoři ve fi rmách dosáhnout. Technologie xStack zahrnuje

jednodušší 10/100megabitové a gigabitové přepínače i plně

řiditelné přepínače L2/L3/L4. Rodina přepínačů D-Link 

xStack přináší větší rychlost, vylepšenou správu, pokročilý 

mechanismus řízení kvality služby (QoS) a díky NAP také

nové účinné bezpečnostní funkce.

D-Link plánuje integraci technologie Microsoft  NAP

také do zabezpečovacích produktů NetDefend a poskytne

tak zákazníkům kompletní řešení pro zabezpečení komu-

nikace mezi koncovými body. Integrace NAP do produktů

D-Link dává zákazníkům možnost zavést lepší bezpeč-

nostní politiku pro přístup k síti.

Produkty Sun zdarma k vyzkoušení
Společnost Sun Microsystems představila zajímavou

nabídku pro všechny zájemce o moderní serverová řešení,

pracovní stanice, datová úložiště i síťové prvky v České

republice. Po dobu 60 dní mají možnost v reálných pod-

mínkách a podle svých skutečných potřeb zkoušet nejno-

vější a nejatraktivnější produkty Sun. K dispozici je jim

i plná technická podpora. A to vše zdarma včetně dopravy.
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dostanou navíc velmi zajímavou slevu.

Nejlepším způsobem jak s jistotou ověřit, zda se nový 

IT produkt skutečně osvědčí, je vyzkoušet jej na konkrét-

ních úkolech a v prostředí, kde bude pracovat. Podmínky 

speciálního programu Sunu splní téměř každý, a tak poten-

ciálním zákazníkům nic nebrání nejmodernější systémy 

důkladně otestovat a zatížit plným provozem. Správně

vybrané řešení může přinést nečekané úspory i rychlou

návratnost investice.

Desítky serverů, pracovních stanic a systémů pro uklá-

dání dat společnosti Sun patří ke špičce ve své kategorii

z hlediska výkonu, nákladů a úspory energie. Uživatelé si je

mohou vyzkoušet a porovnat se svým současným vybave-

ním. Servery a pracovní stanice se dodávají s již nainstalo-

vaným operačním systémem Solaris 10 a další nástroje jsou

k dispozici zdarma ke stažení.

Sun pro zkušební program vybral sadu moderních pro-

duktů a jejich konfi gurací. Dostupné produkty jsou uvedeny 

v přehledu na stránce www.sun.com/tryandbuy/products.

jsp. Protože se výběr a konfi gurace v jednotlivých zemích

mohou mírně lišit, konkrétní seznam produktů dostupných

pro Českou republiku lze získat na stránce www.sun.com/

tryandbuy/applyonline.jsp po vložení údaje o cílové zemi

a požadované kategorii řešení.

Systémy dodávané k bezplatnému vyzkoušení jsou vždy 

nové, protože pokud se zákazník rozhodne pro nákup, na

konci zkušební doby je již nemusí vracet a vyměňovat za

nové. Celý proces od podání žádosti až po doručení zkušeb-

ního systému trvá cca 8–20 pracovních dní. Zástupce Sunu

v průběhu zkušebního období uživatele osobně kontaktuje,

aby zjistil, jak testování probíhá a zajistil vše potřebné.

Program známý pod názvem „Try and Buy“ je v USA

a dalších velkých zemích dostupný již delší dobu a odezva

zákazníků je velmi pozitivní. Všechny související procesy se

již podařilo implementovat také v České republice, a tak si

i čeští zákazníci mohou podat žádost on-line a této zajímavé

nabídky společnosti Sun využít.  

Výkonnější počítače Apple iMac
Společnost Apple inovovala produktovou řadu počítačů

iMac – nové modely postavila na rychlejších procesorech

Intel Core 2 Duo a doplnila nejvýkonnější grafi ku, která kdy 

byla na iMacu dostupná. Ve všech nových počítačích iMac

je použit rychlejší procesor, rychlejší sběrnice a ve většině

modelů je standardem 2GB paměť. Nejvýkonnější inovo-

vaný iMac (s displejem 24 palců) je vybaven procesorem

3,06 GHz a grafi ckou kartou NVIDIA GeForce 8800 GS. 

Nové iMacy přinášejí v tradičním uživatelsky přívětivém

provedení „vše-v-jednom“ výkon dvoujádrového proce-

soru a další vylepšení. V celé produktové řadě jsou nasa-

zeny rychlejší procesory Intel Core 2 Duo, vnější sběrnice

pracuje na frekvenci 1066 MHz, paměť lze rozšířit až na

4 GB (800 MHz DDR2 SDRAM) a širokoúhlý plochý displej

zobrazuje miliony barev. Vůbec poprvé může být nejvýkon-

nější iMac z této řady vyznačující se 24palcovým LCD dopl-

něn o grafi ckou kartu NVIDIA GeForce 8800 GS s 512 MB

videopaměti, která pro grafi cky náročné aplikace zajišťuje až

dvojnásobný výkon oproti standardním iMacům. Pro rych-

lejší komunikaci s okolím mají inovované iMacy zabudo-

ván AirPort Extreme 802.11n zajišťující WiFi-komunikaci

až pětkrát rychleji než v případě normy 802.11g, k dispo-

zici je i Bluetooth 2.1+EDR a gigabitový Ethernet. Nové

iMacy mají rovněž zabudovánu kameru iSight, celkem pět

portů USB 2.0 (vč. dvou na klávesnici) a po jednom portu

FireWare 400 a FireWare 800.

Při výrobě nových iMaců je také brán větší ohled na eko-

logii. Jsou použity recyklovatelné materiály s dlouhou život-

ností, např. sklo na displeji je odolné vůči poškrábání a tělo

počítače je hliníkové. Pokud jde o spotřebu elektrické ener-

gie, jsou energeticky úsporné iMacy ohodnoceny známkou

Energy Star 4.0.

Každý iMac je dodáván se sadou iLife 2008, což je nejno-

vější verze balíku multimediálních aplikací, která obsahuje

novou verzi programu iPhoto a kompletně přepracovaného

programu iMovie, přičemž oba tyto produkty jsou úzce

integrovány s novou webovou službou .Mac Web Gallery 

umožňující sdílení fotografi í a videa online. Na každém

iMacu je nainstalován operační systém Leopard, aktuální

verze moderního operačního systému pro Macy, v němž je

obsažen nástroj Time Machine zajišťující bezproblémové

zálohování všech programů a dat na Macu; inovovaný 

Finder, který umožňuje snadné prohlížení a sdílení souborů

mezi různými Macy; Quick Look, nabízející nový způsob

prohlížení souborů bez nutnosti otevírat aplikace; Spaces,

nová intuitivní funkce umožňující vytvořit skupiny apli-

kací a jednoduše mezi nimi přepínat; nová plocha s funkcí

Stacks, která přináší nový přístup k souborům ze symbolové

lišty a významné inovace Pošty a iChatu. Uživatelé služby 

.Mac mohou využívat službu Back to My Mac, která slouží

k prohlížení souborů na jejich lokálním počítači a umož-

ňuje jim přistupovat k těmto souborům přes internet.

Společnost Apple odstartovala ve druhé polovině sedm-

desátých let minulého století revoluci osobních počítačů.

Tehdy uvedla model Apple II; v první polovině osmdesátých

let tuto svoji novátorskou pozici dále upevnila, když vytvo-

řila počítač Macintosh. V současné době si Apple i nadále

udržuje pozici významného tvůrce stolních a přenosných

počítačů, které za dobu své existence sklidily mnoho oce-

nění, operačního systému Mac OS X, iLife a profesionál-

ních aplikací. Apple rovněž způsobil revoluci v oblasti digi-

tální hudby prostřednictvím přenosných přehrávačů iPod

a internetového obchodu iTunes. V České republice zastu-

puje značku Apple od roku 1996 společnost Czech Data

Systems, která je členem nadnárodní skupiny MDS Group,

distribuující produkty společnosti Apple v řadě zemí.

Prodeje počítačů Mac rostou 3,5krát rychleji než prodeje

PC, uvedl P. Schiller, senior viceprezident pro celosvětový 

produktový marketing společnosti Apple, při představování

nových iMaců. Nová řada počítačů iMac bude v ČR a SR 

dostupná v průběhu června 2008.

V Česku se krade software méně než ve Francii či Itálii
Zatímco v Evropské unii je soft warové pirátství na ústupu,

ve světě naopak nelegálního soft waru přibylo. V Česku míra

pirátství stagnuje. Může za to zejména zvýšená poptávka po
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nelegální kopie opatřují nejčastěji přes internet. Letos proto

také stoupne počet lidí, kteří se stanou obětí internetových

„dealerů“ pirátského soft waru.

V českých počítačích je již druhým rokem nelegálně

nainstalováno 39 % soft waru. Česko se sice opakovaně řadí

mezi 30 zemí s nejnižší mírou soft warového pirátství, ale

ztráty tuzemského soft warového odvětví přitom předsta-

vují 2,9 miliardy korun, což je o 253 milionů korun více

než v předchozím roce. V Evropské unii představuje prů-

měrná míra pirátství 35 %, což je o jedno procento méně

oproti předchozímu roku. Celosvětová míra pirátství nao-

pak vzrostla o tři procenta a dosahuje 38 %.

Tyto a další závěry vyplývají z analýzy BSA-IDC o soft -

warovém pirátství ve světě v období 2006–2007. Studii zve-

řejnila protipirátská organizace BSA (Business Soft ware

Alliance), která zastupuje soft warové společnosti v boji

proti porušování autorských práv k soft waru. Nezávislého

průzkumu se účastnilo 108 zemí a vypracovala jej analy-

tická společnost IDC, která se celosvětově specializuje na

průzkum trhu a vypracování prognóz v oblasti informač-

ních technologií.

Za posledních čtrnáct let se podařilo v Česku snížit míru

pirátství o 27 %. Při srovnání tuzemské míry pirátství s dal-

šími šestadvaceti členskými státy EU se Česko umístilo na

11. místě, nicméně stále značně převyšuje evropský průměr.

V závěsu za Českem jsou všechny státy východního bloku,

ale také Francie (42 %), Itálie (49 %) a Španělsko (43 %).

Sousední Slovensko je s 45 % na 16. místě. 

Nejméně nelegálního soft waru v rámci Evropy se užívá

v Lucembursku (21 %) a již tradičně v Rakousku a skandi-

návských státech (25 %). Nejhorší situace je v Rumunsku

a Bulharsku (68 %) a ze sousedních států v Polsku, kde se již

druhým rokem nelegálně užívá 57 % soft waru.

Nejvíce se nelegálně šíří operační systém Windows

a populární kancelářské soft warové balíky, grafi cké pro-

gramy, antiviry a počítačové hry. Mezi nejpoškozovanější

výrobce soft waru patří fi rmy Microsoft , Adobe, Autodesk,

Corel a Symantec.

Přestože celosvětová míra pirátství již několik let stag-

nuje, a nyní dokonce vzrostla o tři procentní body na

38 procent, ve více než polovině sledovaných zemí je pirát-

ství na ústupu. Ze 108 zkoumaných zemí světa pirátství

pokleslo v 67 zemích. Pirátství vzrostlo pouze v osmi a ve

zbytku zemí je situace beze změny.

Za stagnací míry soft warového pirátství v Česku stojí

dva protichůdné trendy. Zatímco ve fi rmách se daří proti

pirátství účinně bojovat a nelegálního soft waru v této sféře

ubývá, v domácnostech se naopak jeho užívání nebezpečně

rozrůstá. Cílená osvěta a četné policejní razie se pozitivně

odrazily ve snaze fi rem pravidelně kontrolovat legálnost

užívaného soft waru. V domácnostech šíření nelegálního

soft waru nahrává zejména levná výpočetní technika v kom-

binaci s přístupem k vysokorychlostnímu internetu, kde si

lze nelegální soft ware snadno opatřit.

Internet je i nadále největším zdrojem nelegálního soft -

waru. Proto také narůstá počet lidí, kteří se každoročně sta-

nou obětí internetových dealerů. Ti za zlomek prodejní ceny 

nebo úplně zdarma nabízejí pirátské kopie nejrůznějších soft -

warových titulů. Uživatele však již neupozorní na rizika, která

pořízením nelegálního soft waru podstupují. Takto pořízený 

soft ware totiž může být nakažený virem či upraven tak, aby 

uživatelům škodil. Navíc hrozí i trestněprávní postihy. Koupí

nelegálního soft waru se spotřebitelé nezbavují odpovědnosti

za porušování autorského práva. Hrozí jim peněžité pokuty 

a odškodnění poškozených výrobců soft waru v řádech sta-

tisíců korun a dále zabavení počítače, nebo dokonce trest

odnětí svobody do výše až pěti let.

Obr. 1  Vývoj míry softwarového pirátství v Česku a na Slovensku
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CS Link využívá další kapacitu satelitu Astra

Společnost SES ASTRA a CS Link se dohodly na rozšíření

největší české digitální satelitní platformy o další, v pořadí

již třetí, transpondér satelitního systému ASTRA. Nová

kapacita bude využita pro rozšíření nabídky volně šířených

i kódovaných programů.

CS Link přenáší celkem 25 televizních a 11 rozhlasových

programů na satelitní pozici 23,5 stupně východní délky.

Na této orbitální pozici jsou umístěny dva satelity Astra 3A

a Astra 1E, které obsluhují střední Evropu a země Beneluxu

a jsou určeny pro distribuci programů do domácností

(DTH – Direct-to-Home), kabelových sítí (DTC) a posky-

tují službu vysokorychlostního širokopásmového připojení

ASTRA2Connect. V zemích Beneluxu, v ČR a na Slovensku

byl v roce 2007 na pozici 23,5° E zaznamenán silný růst

poptávky – počet domácností přijímajících digitální sate-

litní vysílání přímo (DTH) se navýšil o 700 000 a 1,7 milionu

domácností přijímalo satelitní programy přes kabel.

Orbitální pozice 23,5 stupňě východní délky se stala nej-

důležitější pozicí pro vysílatele z Beneluxu a střední Evropy 

a společnost SES ASTRA má v úmyslu ji rozšířit také na další

trhy. Využitím jednoduchého technického zařízení, kon-

vertoru Duo LNB, si mohou satelitní domácnosti v těchto

oblastech výrazně rozšířit programovou nabídku mezinárod-

ních volně dostupných programů a přijímat signály ze dvou

orbitálních pozic společnosti ASTRA, 19,2 a 23,5 stupně

východní délky. Z pohledu společnosti ASTRA představuje

smlouva na třetí transpondér pro CS Link další posilování

pozice na trzích ve střední a východní Evropě.

Pro distribuci přes satelitní systém ASTRA hovoří přede-

vším optimální pokrytí České republiky a ostatních středo-

evropských zemí a také její atraktivita – využívá ji mnoho

renomovaných vysílatelů. Hlavní výhodou digitální distri-

buce televizních programů prostřednictvím satelitů ASTRA

je vysoká kvalita vysílání a bezproblémový příjem na celém

území České republiky. A tak právě probíhající přechod na

Míra softwarového pirátství 

pořadí země 2007 2006 2005 2004 2003

1. Lucembursko 21 % – – – –

2. Belgie 25 % 27 % 28 % 29 % 29 %

3. Dánsko 25 % 25 % 27 % 27 % 26 %

4. Finsko 25 % 27 % 26 % 29 % 31 %

5. Rakousko 25 % 26 % 26 % 25 % 27 %

6. Švédsko 25 % 26 % 27 % 26 % 27 %

7. Velká Británie 26 % 27 % 27 % 27 % 29 %

8. Německo 27 % 28 % 27 % 29 % 30 %

9. Nizozemí 28 % 29 % 30 % 30 % 33 %

10. Irsko 34 % 36 % 37 % 38 % 41 %

11. Česká republika 39 % 39 % 40 % 41 % 40 %

12. Francie 42 % 45 % 47 % 45 % 45 %

13. Maďarsko 42 % 42 % 42 % 44 % 42 %

14. Portugalsko 43 % 43 % 43 % 40 % 41 %

15. Španělsko 43 % 46 % 46 % 43 % 44 %

16. Slovensko 45 % 45 % 47 % 48 % 50 %

17. Malta 46 % 45 % 45 % 47 % 46 %

18. Slovinsko 48 % 48 % 50 % 51 % 52 %

19. Itálie 49 % 51 % 53 % 50 % 49 %

20. Kypr 50 % 52 % 52 % 53 % 55 %

21. Estonsko 51 % 52 % 54 % 55 % 54 %

22. Lotyšsko 56 % 56 % 57 % 58 % 57 %

23. Litva 56 % 57 % 57 % 58 % –

24. Polsko 57 % 57 % 58 % 59 % 58 %

25. Řecko 58 % 61 % 64 % 62 % 63 %

26. Bulharsko 68 % 69 % 71 % 71 % 71 %

27. Rumunsko 68 % 69 % 72 % 74 % 73 %

EU 35 % 36 % 36 % 35 % 37 %

CELÝ SVĚT 38 % 35 % 35 % 35 % 36 %

Tabulka 1  Míra pirátství v jednotlivých státech Evropské unie
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rychlý růst počtu zákazníků.

B2B tržiště se otevírají i běžným odběratelům
Poptávku po jednotlivých druzích zboží mohou od dubna

letošního roku vkládat na nejstarší a největší tuzemské

internetové B2B tržiště i jednotlivci. Společnost ABC

Českého Hospodářství tak vyhověla zvyšujícímu se zájmu

o tento druh služeb. Noví klienti mohou vyhodnocovat

reakce fi rem na svou poptávku po jakémkoli druhu zboží

od deseti tisíc korun výše. Počet poptávajících se během

prvního měsíce vyšplhal na 35 klientů denně.

Při této příležitosti byl celý systém zjednodušen. Klient

pouze vyplní poptávkový formulář a vypíše své vlastní výbě-

rové řízení. Formulář se zveřejní na stránkách tržiště a záro-

veň jsou poptávkou osloveni i vhodní dodavatelé. Klientům

z řad jednotlivců se vyplatí především větší zakázky – stavba

domu, nová okna, zařízení kuchyně. Čím větší zakázka,

tím větší úspora peněz. Například při nákupu komodit na

stavbu rodinného domku lze ušetřit až 30 procent z celko-

vých nákladů. Pro jednotlivce jde o úsporu v řádu několika

set tisíc korun, pro stavební fi rmu pak v řádu milionů. Za

zadání poptávky přitom zákazníci B2B tržiště ABC Českého

Hospodářství nezaplatí ani korunu.

Dosavadní zkušenosti ukazují, že největší zájem lze

očekávat právě o práce související se stavbami chat, cha-

lup a rodinných domků. Firmy i domácí kutilové na tržišti

mohou nakoupit veškeré potřebné komodity – počínaje

okny, dveřmi, střechami, stavebním materiálem, krby či

schody přes veškeré stavební práce až po celé domky na

klíč. S příchodem léta se očekává velký zájem o typicky letní

komodity – venkovní grily, krby, bazény, sauny, pergoly nebo

zahradní nábytek. Nákupem přes tržiště může u podobného

zboží zákazník ušetřit i desetinu ceny. Další silnou skupinu

poptávajících tvoří zájemci o velké dovolené, např. jachtaření

v Chorvatsku – zájemce jen zadá poptávku po jachtě a vybere

si z nabídek, které jsou z jeho pohledu nejatraktivnější.

Realizovat obdobné nákupy přes B2B tržiště je pro poptá-

vající velmi jednoduché. Stačí vložit poptávku a správně ji

umístit do oboru, kterého se týká. Denně se rozesílá 22 tisíc

e-mailů více než 29 tisícům aktivních uživatelů. Poptávku

lze zadávat zdarma, stejně tak prohlížet nabídky ostatních

klientů. Placené služby tržiště se vztahují jen na možnost

zadávat do systému vlastní nabídku a dostávat relevantní

poptávku z oboru klienta v předstihu.

Škola 21. století
O čtvrtinu méně studentů ve třídách, možnost zavolat učiteli

kdykoli na mobil, napsat mu e-mail nebo si s ním popovídat

po ICQ. Notebook Lenovo Th inkPad místo sešitů a učebnic.

Studenti posedávají po křeslech na chodbách a brouzdají po 

internetu nebo procházejí výpisky pro další hodiny, anebo

ještě pravděpodobněji chatují. Vlastně odkudkoli, protože

veškeré prostory školy jsou pokryty bezdrátovým interne-

tem. Tak vypadá výuka na síti soukromých středních škol

EDUCAnet.

Studenti jsou nezvyklým způsobem výuky nadšeni a, jak 

podotýká ředitel pražského gymnázia Jan Jirátko, výuka na

počítačové technice přinesla řadu výhod například žákům

s dysgrafi í.

Klasická výuka práce s počítačem na téhle škole skoro

potřeba není. Každý žák používá notebook po celé vyu-

čování, ve všech předmětech a také v domácí přípravě.

Studenti si prakticky nemusí psát poznámky, výpisky už

mají hotové od učitelů – například veškerou látku z české

literatury nebo historické mapy v dějepisu najdou na spe-

ciálním školním e-learningovém portálu. V biologii patří

mezi nejnavštěvovanější rubriky rejstřík, tedy vysvětlení

různých termínů, a obrázky druhů rostlin a živočichů.

Na počítači se tvoří referáty, prezentace, ale ne všechny 

písemné práce se dají absolvovat elektronicky. Písemná

práce z chemie problém není, sloh nebo jiná písemná práce

z českého jazyka ano. Tam musí student psát tak, aby to bylo

pravopisně správně, aby dokázal správně oddělovat věty,

formulovat. Musí to být jeho vlastní dílo, neměl by používat

pomocných prostředků, jako je internet nebo pravopisná

nápověda v kancelářském balíku.

Možná by učitel zvyklý na běžnou výuku řekl, že stu-

denti se nedokáží při použití techniky pořádně soustředit

na výklad. Naopak, tím, že si nemusí psát poznámky, jejich

soustředěnost může být větší, mají čas přemýšlet a diskuto-

vat o tom, co poslouchají. Navíc notebooky jsou v provozu

jen určitou část hodiny a poznámky si mohou studenti poz-

ději stáhnout doma. 

Na druhou stranu výuka s výpomocí technologií je

mnohem náročnější pro učitele. „Chceme-li budovat školu

21. století, tak se bez tohoto přístupu neobejdeme. Situace,

kdy učitel vešel do třídy, zapsal do třídní knihy a hodinu něco

vykládal bez jakékoli odezvy, studenti si tiše psali a jediné

vzrušení bylo, když došla křída a poslalo se pro novou, by 

už v dnešní době měla být minulostí. Vím, že na mnoha ško-

lách je tento stav zakonzervován, ale my jsme šli od založení

naší sítě jinou cestou a snažíme se, aby výuka byla pro stu-

denty zajímavá. Studenti dnes chtějí nejen slyšet, ale i vidět,

zkusit. Využíváme interaktivních tabulí, kde učitel například

promítne bitvu u Th ermopyl, může zakreslovat do mapy,

nakonec ji uložit a rozeslat e-mailem. V tomto případě je

pozornost žáků samozřejmě vyšší. Samotné mluvené slovo

nedokáže student pozorně poslouchat více než 15−20 minut;

to znamená, že pokud by hodina byla jednotvárná, její druhá

polovina by ztrácela smysl,“ vysvětlil ředitel Jirátko.

Notebooky dostanou na začátku prvního školního roku

všichni studenti, a to naprosto identické (hlavně kvůli jejich

správě a údržbě). Na noteboocích je všechno potřebné pro-

gramové vybavení včetně kancelářského balíku, studenti si

mohou stahovat další programy, ale pouze typu freeware

(tedy s volným užitím). Případné soft warové potíže řeší

informatik přímo ve škole, pokud je problém závažnější,

školy mají k dispozici náhradní notebooky, které studen-

tům zapůjčují po dobu opravy.

Za zmínku stojí, že po celou dobu studia zůstávají note-

booky v majetku školy, po maturitě si studenti mohou počí-

tač odkoupit za symbolickou jednu korunu. Další elektro-

nickou výhodou je školní e-mailová adresa, která zůstane

aktivní i po odchodu ze školy, a studenti EDUCAnetu se

tedy nemusí bát, že ztratí se spolužáky kontakt.
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Již z úvodu je zřejmé, že celý obor elektronických komu-

nikací prochází výrazným rozvojem v oblasti služeb i tech-

nologií. Jedním ze základních předpokladů úspěchu na

trhu elektronických komunikací je však také kvalita a úro-

veň podpůrných aplikací včetně odpovídajícího rozsahu

dat. Téma tohoto článku se proto nebude zabývat procesy 

vedoucími od SPT Telecom k Telefónica O2, ale bude zamě-

řeno na minulé období z hlediska technologií, které byly 

využívány na pracovištích technické dokumentace a správy 

dálkových kabelů. Obě tato pracoviště nejsou pro běžného

zákazníka využívajícího služeb společnosti Telefónica O2

známa, ostatně nepřijde s nimi do přímého styku, i když

jejich správné fungování je pro poskytování kvalitních

a spolehlivých služeb nezbytné, ať už jsou to služby datové,

či služby hlasové.

Obr. 1  Mapová dokumentace původem z roku 1899

 Provozní systém přenosových cest
V letech kolem roku 1995 byla spolupráce mezi fi rmou

HSI a SPT Telecom zahájena. Tehdy se ve společnosti SPT

Telecom budoval registr přenosové sítě (RPS), jako apli-

kace nad systémem ORACLE ve verzi 6. Tato aplikace byla

čistě textová a evidovala přenosovou síť, a to jak fyzickou

vrstvu, tak i vrstvu logickou. Tehdy začal vznikat systém

RPS/V (V jako vizualizace), který grafi cky prezentoval data

z relační databáze. Jednalo se o generaci schematické mapy 

dálkových kabelů. Mimo grafi ckou prezentaci tak byl posta-

ven základ pro další rozšiřování systému RPS/V a grafi cká

prezentace umožnila jiný pohled na do té doby čistě textová

data a umožnila validovat data zadávaná přes ORACLE

Forms. Grafi cká strana byla zajišťována aplikacemi v pro-

středí CAD editoru MicroStation fi rmy Bentley (tehdy 

obchodně zastupované fi rmou Intergraph), v té době ještě

verze 5.0, a to ještě pod operačním systémem MS DOS.

  Sběr polohopisných dat
Vývoj RPS i RPS/V pokračoval i v dalších letech, měnila se

verze RDBMS ORACLE, verze operačního systému i gra-

fi ckého prostředí MicroStation. Ještě v této technologicky 

přechodné době se spolupráce zaměřila jiným směrem.

Tím byl sběr polohopisných dat o telekomunikační síti.

Cílem této spolupráce bylo sjednocení komunikace slo-

žek technické dokumentace s dodavateli staveb. Vzhledem

k tomu, že probíhala obrovská výstavba a stávající data byla

v nejednotné struktuře a někdy i v jiných formátech, byla

pro pozdější daleko intenzivnější využívání těchto dat tato

struktura nepřijatelná. Firma HSI nabídla řešení spočívající

ve vytvoření produktu MacroTEL, který vycházel z tehdy již

rozšířeného komerčního produktu MacroGEO. MacroGEO,

jakožto systém pro správu dat o území, poskytl solidní

základ pro nově vznikající systém MacroTEL, který byl

uzpůsoben potřebám společnosti Český Telecom a specifi -

kům telekomunikačního operátora. Vytvoření jednotného

prostředí, které budou používat všechna pracoviště (přes

300) jednotně, bylo koncepčně velmi důležité. Ale mnohem

větší přínos měla směrnice TSM 2022, která se stala „záko-

nem“ určujícím pravidla výměny dat, zejména s dodavateli

zajišťujícími zpracování výsledků investiční výstavby tele-

komunikační sítě či její rekonstrukci, dále pak pravidla for-

mátu dat, způsobu tvorby a hlavně jejich podoby. Součástí

systému MacroTEL byl i systém TesTEL, který jako strážce

hlídal, zda data vstupující do společnosti jsou v takové

podobě, v jaké být mají. Tím, že systém MacroTEL vze-

šel ze systému MacroGEO, který byl rozšířen mezi doda-

vateli, a tím, že oba systémy obsahovaly stejné kontrolní

nástroje, byla tato změna poměrně bezbolestná. Systém

MacroTEL ve své lokální podobě se ve společnosti Český 

Telecom používal až do příchodu systému CSD (Centrální

Správa Dat) a svou éru v této podobě ukončil nad systémem

MicroStation verze 95. O úspěšnosti tohoto řešení svědčí

fakt, že řada dalších správců sítí si vzala z tohoto postupu

vzor a šla podobnou cestou.

Obr. 2  Telekomunikační síť zakreslená v mapě (ortofoto)

Grafi cký registr sítě ve světle času
Telefónica O2 předkládá jako jediná v České republice komplexní nabídku hlasových, datových a internetových služeb v oblasti

pevných linek a mobilního segmentu. Působí rovněž na trhu multimediální zábavy prostřednictvím své interaktivní digitální 

televize O2 TV. Za posledních deset let prošla tato společnost mnoha velkými změnami a dnes je největším telekomunikačním

operátorem u nás.
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V předchozím odstavci zazněla zmínka o velké stavební

aktivitě. To vedlo k tomu, že dat o nových stavbách přibý-

valo, stále bylo velké množství dokumentace, která vznikla

ještě před zavedením směrnice TSM 2022 a také začaly 

vznikat požadavky na využívání dat, a to celorepublikově.

A jak se vyvíjela oblast informačních technologií, zvyšo-

valy se nároky na systém správy technické dokumentace,

což s sebou přineslo počátek vývoje systému CSD. Nejdříve

ale bylo nutno provést revizi všech dat, která byla ve správě

technické dokumentace. Vznikla směrnice TSM 2054,

popisující obsah technické dokumentace, na jehož základě

pak v roce 2002 systém CSD vznikl.

V čem tedy tento systém spočívá?

Řešení CSD je založeno na architektuře klient-server.

Veškerá digitální data technické dokumentace jsou ulo-

žena na aplikačních serverech. Správa a popis celého dato-

vého fondu se vede a udržuje v centrální databázi systému

ORACLE. Základem pro využití a zpracovávání digitální

technické dokumentace je aplikační systém CSD, uživatelské

prostředí tvoří známé a ověřené systémy MacroTEL (příp.

ViewTEL) společně s kontrolním systémem TesTEL, jejichž

funkčnost je rozšířena pro potřeby CSD. Na této úrovni jsou

dva typy pracovišť. Prvním jsou pracoviště se systémem

MacroTEL, tzv. garanti, kteří zodpovídají za data spadající

do jejich působnosti. Mají tedy v rámci své působnosti edi-

tační práva nad daty a jsou za ně zodpovědní. Druhý typ,

pracoviště se systémem ViewTEL, jsou pracoviště s pasiv-

ním přístupem k datům. Zde se jedná především o úlohy 

typu vyjádření se k existenci telekomunikačních zařízení

apod., či zda je toto pracoviště určeno pro provozní složky,

které data ze systému pouze využívají.

Uživatelská digitální data se ukládají na aplikační server.

Datová struktura je orientována souborově, tj. grafi cká data

se ukládají pomocí souborů na disk. K jednotlivým sou-

borům jsou na centrálním databázovém serveru založeny 

záznamy, které obsahují uživatelské a systémové atributy 

určující obsah souboru. Správu systému, přidělování přístu-

pových práv a zpracování požadavků řeší aplikace umístěné

na centrálním databázovém serveru.

 Prezentace dat
V době vzniku systému CSD byl již výše zmíněný registr pře-

nosové sítě průkopníkem také v další oblasti. Grafi cká data

registru se začala prezentovat v prostředí intranetu společ-

nosti. Tato prezentace umožňovala zobrazit republiku se sche-

matickou sítí dálkových kabelů. Tato síť umožnila zobrazit

další údaje o síti a zároveň i prezentovat schémata jednotlivých

kabelů, která byla dalším výstupem aplikace RPS/V. Toto zpro-

středkování dat i ostatním pracovníkům společnosti bylo dal-

ším krůčkem ke zviditelnění technické dokumentace.

V té době velcí leadeři geoinformačních technologií pouš-

těli na trh svá řešení umožňující prezentaci grafi ckých dat.

Jedním z prvních dodavatelů grafi ckých technologií do SPT

Telecom byla fi rma Intergraph. Proto je logické, že tato pre-

zentace byla postavena na technologii GeoMedia WebMap.

Úspěch prezentace dat RPS vyvolal logické požadavky 

i na prezentaci dat polohopisných. Proto byl současný 

systém vyvíjen i pro prezentaci dat podle směrnice TSM

2022, která byla uložena v CSD. Zde se musel řešit problém

s velkým objemem dat a následně s potřebnou uživatelsky 

přijatelnou dobou odezvy. Řešení postavená na technolo-

gii Intergraph umožňovala přímou prezentaci bez nutnosti

konverze. V té době oddělení rozvoje začalo paralelně při-

pravovat systém CDM, který měl za cíl vytvořit www řešení

pro jednoduchou tvorbu rozvojové dokumentace. Ten byl

od počátků vyvíjen v produktu Map Guide (MG). Vzhledem

k tomu, že tehdejší verze systému WebMap nedostačo-

vala kapacitně zvládat takové objemy dat v požadovaných

časech odezev, bylo jako základní prostředí pro www pre-

zentaci zvoleno právě prostředí Map Guide. To s sebou ale

přineslo nutnost konverze dat, která byla v systému nativně

uložena v podobě DGN souborů (prostředí MicroStation).

Proto vznikl další projekt, tzv. CSD Cache, který byl úzce

spjat se systémem CSD a v pravidelných dávkách komu-

nikoval s prostředím MG a posílal nové či změněné doku-

menty. Ty se na straně produktu MG ukládaly v jeho nativ-

ním formátu. Toto řešení bylo po roce nahrazeno řešením

novým. Důvodem byl opět velký objem dat, kdy docházelo

k situacím, že konverzní linka provozně „nestíhala“ uklá-

dat data pro prezentaci tak, aby byla tato data dostatečně

aktuální. Tento problém vyřešil až projekt „Zrcadlo“, který 

automaticky, bez nutnosti pouštění dávek, ukládal kopie dat

z CSD do struktur SDO (Spatial Data Option – technologie

ORACLE pro ukládání grafi ckých dat). Mimo to tak bylo

rovněž umožněno prezentovat i jiná data než data podle

směrnic TSM 2022 či TSM 2096, a to i data starší, a tím dát

ještě větší prostor www prezentaci. Toto řešení je v zásadě

v provozu dodnes.

  Grafi cká data v databázi
O technologii SDO se nezačalo uvažovat až v projektu

Zrcadlo. Již při přípravě systému CSD se počítalo s tím, že

grafi cká data, která jsou strukturovaná, se budou spravovat

právě v tomto prostředí. Tehdejší doba k tomu již dávala

také lepší předpoklady, a to jak organizační, tak technické.

Technologie byla dál. Firma ORACLE přišla na trh s data-

bází ORACLE 9i, problémy s prezentací na www ukázaly 

nutnost otevřenějšího formátu a zároveň zde bylo nutno

respektovat i hledisko bezpečnosti. DGN soubory jsou

přeci jen soubory a ty se mohou poškodit.

Proto, když fi rma Bentley vyšla na trh se systémem

MicroStation V7.2, kde byla deklarovaná podpora pro práci

s SDO daty, bylo o zahájení takového projektu jednoznačně

rozhodnuto. Nakonec pro vlastní komunikaci s databází

nebylo použito rozhraní MSTN J7.2, které bylo postaveno

na bázi Java a které nevyhovovalo jak po stránce rozšíření

požadavků zákazníka, tak ani po stránce výkonu, ale řešení

proprietální. Firma HSI vyvinula vlastní API pro komuni-

kaci s DB. Jelikož bylo požadováno sledovat historii změn

u grafi ckých dat tak, jak tomu bylo v CSD, a zároveň vznikl

logický požadavek na zpracování dat v dlouhých transak-

cích, bylo pro tuto oblast zvoleno rozšíření ORACLE pro-

duktů, tzv.WorkSpace Manager (OWM).

Při aplikaci tohoto systému fi rma HSI narážela na různá

technologická úskalí. OWM jakožto hotový produkt ne vždy 
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byly pro stařičkou databázi oříškem, specifi cké požadavky 

zákazníka, jako například zajištění automatické aktuálnosti

dat u klienta a zajištění bezkonfl iktní editace ve více uživa-

telském prostředí, nutily vývojový tým hledat nové cestičky,

které povedou ke kýženému cíli.

 Schémata místní sítě
Pokud lze říci, že systém MacroTEL a směrnice TSM udě-

laly pořádek v polohopisných datech, tak projekt Schémat

měl za cíl totéž, tj. v schematických datech místní sítě. Tato

snaha se nese celým dosavadním obdobím spolupráce

obou fi rem a vždy skončila na nenalezení společného prů-

sečíku jednotlivých věcných oblastí, tj. jak tato data tvořit.

Zlom nastal až se zavedením technologie SDO do provozu

a vytvořením směrnice, která popisovala tvorbu geoprosto-

rových schémat v prostředí společnosti. Jelikož i tato data

se mohou tvořit dodavatelsky, vznikl produkt TagTEL, jenž

umožňoval dodavateli vytvořit schéma, které nebude jen

kresbou, ale ponese si negrafi cké informace o síti, které se

pak přenesou do datového modelu u zákazníka.

Dodavatel tak vytvářel data v DGN souboru, k nimž

plnil negrafi cké informace pomocí tzv. štítků, které se po

importu na straně společnosti plnily do struktur ORACLE

SDO. Modul Schémat v systému CSD tak byl celý tvořen

už jen jako modul SDO. Tedy veškerá takto vzniklá data

se již nedržela v DGN souborech, ale pouze v databázi.

Prvky schémat již nebyly pouze linie, ale nesly si negrafi cké

informace, obsahovaly dynamické popisky a dynamický 

vzhled na základě jejich atributů. Jako součást schémat

byl i vytvořen relační model umožňující tvořit topologicky 

čistou kresbu s úlohami trasování a možností analyzování

informací typu šetření, například které domácnosti budou

bez připojení při přerušení tohoto kabelu apod. Na základě

těchto principů byl později vytvořen modul Kabelovody.

Ten obsahoval speciální funkčnost pro práci s otvory, jejich

obsazením a další.

Obr. 3  Schéma trubičkového systému – fttx

  Systém VETEZ
V Českém Telecomu, a.s., byl v první polovině roku 2004 ukon-

čen pilotní provoz systému VETEZ − Vyjadřování o Existenci

Telekomunikačních Zařízení (dnes se podle Zákona č. 151/2000

Sb. o telekomunikacích uvádí pojem „Vyjádření o existenci

podzemních vedení telekomunikační sítě“). Hlavním zámě-

rem projektu bylo implementovat moderní work-fl ow systém

pro podporu činnosti vydávání vyjádření, sjednotit procesy 

a nahradit stávající lokální systém WinVIS a částečně i systém

KAPA, které tuto agendu do oné doby podporovaly, a umožnit

centralizaci pracovišť technické dokumentace.

Obr. 4  Schéma informačního systému
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kační sítě je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení

a Telefónica O2 musí toto vyjádření poskytovat žadatelům

z řad veřejnosti (fyzickým osobám) i projekčním organiza-

cím (právnickým osobám) na základě stavebního zákona

(Zákon č. 50/1976 Sb).

Z hlediska technologického lze celý systém VETEZ

považovat za systém pro evidenci požadavků a sledování

jejich stavů. Pro pracovníky DLSS je to nástroj, který umož-

ňuje efektivně tuto agendu provádět. Zajišťuje komunikaci

mezi složkami optické a místní sítě, oddělením ochrany sítě

či poskytuje podporu služeb vytyčení či provozní údržby.

Tím, že se tento proces centralizoval a postavil nad jednou

centrální databází, mohlo dojít k personálním úsporám, ke

kterým vede i další vývoj v této oblasti. Ti z vás, kteří sledují

tuto problematiku, vědí, že Telefónica O2 jako první společ-

nost na českém trhu zavedla elektronické podávání a vyba-

vování žádostí. Tím mohla zaniknout řada pracovišť pro

styk se zákazníkem a celý proces se tak ještě více zefektivnil.

Současně s tím se nyní připravuje ještě vyšší automatizace,

kdy přínos z minulých deseti let spolupráce umožní vydá-

vat vyjádření v podstatě bez zásahu pracovníka DLSS. Že

je nutnou podmínkou stabilní informační systém, je jasné,

ještě více však je důležitá úplnost a kvalita dat.

  A dnes?
V roce 2009 se bude měnit systém správy dat technické

dokumentace. Verze MicroStation J7 bude nahrazena

poslední verzí, označovanou XM. Systém bude postaven

na technologii Bentley XFM s využitím komerčního pro-

duktu ProGEO z dílny HSI. OWM bude nahrazen vlastním

řešením fi rmy HSI, nazvaným HWM. Celý tento migrační

projekt s sebou přináší velké očekávání, neboť by měl elimi-

novat řadu provozních limitů a posunout řešení o získané

zkušenosti ze spolupráce, která již má deset let za sebou.

Jak se toto očekávání naplní, se jistě dozvíte někdy příště,

v dalším článku obdobného zaměření.

Ing. David Kaufman

vedoucí vývojový pracovník HSI, spol. s r.o.,

projektový manažer projektů Telefónica O2

  O společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s., je prvním integrovaným operátorem v České republice, který vznikl 1. července 2006

spojením nejvýznamnějšího provozovatele pevných linek, ČESKÉHO TELECOMU, a.s., a nejsilnějšího mobilního operá-

tora, Eurotel Praha, spol. s r.o., do jedné telekomunikační společnosti. Společnost dnes provozuje více než sedm milionů

mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb na světě.

Telefónica O2 Czech Republic nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou

pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje nejroz-

sáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat, hlasu,

obrazu a videa. Telefónica O2 Czech Republic nabízí také největší síť WiFi hotspotů v zemi.

  O společnosti HSI, spol. s r.o.
HSI patří na českém trhu dlouhodobě mezi nejúspěšnější fi rmy nabízející komplexní IT řešení s podporou nebo bez

podpory grafi ky, převážně zaměřené do oblastí provozně-technických informačních systémů (PTIS), informačních

systémů pro správu majetku (ISSM), geografi ckých informačních systémů (GIS), informační podpory činností facility 

managementu (CAFM), tvorby, zpracování, správy a atributové a topologické kontroly grafi cky orientovaných dat. HSI

realizuje rozsáhlé projekty na soft warových platformách partnerů Bentley Systems, Intergraph, ESRI, Telvent Miner

& Miner, Microsoft  a Oracle. V rámci projektů HSI poskytuje svým zákazníkům také hardwarová řešení ve spolupráci

zejména se společností Hewlett-Packard, DELL aj. V roce 2000 byla HSI úspěšně certifi kována podle normy ČSN EN

ISO 9001, následně v roce 2006 podle normy ČSN EN ISO 14001.

  O společnosti Bentley Systems ČR s.r.o.
Bentley Systems je vedoucím dodavatelem soft warových technologií pro tvorbu, úpravu, správu, vizualizaci a distribuci

architektonických a inženýrských informací, které vznikají v průběhu životního cyklu objektů. Rozsáhlé portfolio soft -

waru společnosti s řešením pro vertikální trhy Building, Plant, Civil a Geospatial zahrnuje architekturu, stavebnictví

a inženýrské sítě. Společnost Bentley, jejíž tržby v současné době přesáhly 400 milionů dolarů ročně a která má po celém

světě přes 2400 zaměstnanců, je předním poskytovatelem AEC soft waru skupině „Engineering News-Record Design

500“ – 500 největším designérským fi rmám z oblasti inženýrství, architektury a životního prostředí podle obratu sesta-

vovaným každoročně publikací ENR (Engineering News-Record) a největším vlastníkům a výrobcům. V nejnovější

výzkumné studii fi rmy Daratech byla označena za druhého nejvýznamnějšího dodavatele řešení v oboru GIS/geopro-

storového soft waru. (zdroj: www.bentley.cz)
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Prostor virtuálních operátorů se rozšiřuje zejména s nástu-

pem sítí 3. generace, například UMTS. Prostředí, kde je

hlavním prostředkem mobilní datové připojení a cenová

politika poskytovatelů může od začátku ignorovat zaběhlé

praktiky tarifů, minut a paušálů, je ideálním pomocníkem

pro úspěšný obchod. Zákazníka lze oslovit nejen cenou slu-

žeb, ale také jejich samotným fungováním. V řadě případů

může virtuální operátor nakoupit služby více sítí a jejich

vhodnou kombinací vytvořit novou službu s vysokou při-

danou hodnotou pro zákazníka. V této situaci je důležitou

otázkou pro operátora vhodné hardwarové a soft warové

řešení, které zajistí propojení síťových prostředků, požado-

vané zákaznické služby i jejich tarifi kaci a podobně. Stejně

důležitý je hardware i pro většinové operátory. Prodej jejich

síťových kapacit také souvisí s portfoliem služeb. Robustní

prostředí sítí se širokým pokrytím, zejména GSM nebo

ISDN, ovšem neumožňuje rychle reagovat na změny potřeb

trhu. Ke slovu opět přichází technické prostředky, které na

lokální úrovni poskytují přesně defi novanou službu. Mezi

operátory a výrobci telekomunikační techniky tak vládne

symbióza. Operátorům jde o podíl na trhu a prodej kapa-

cit, výrobci prodají své řešení, pokud poskytuje atraktivní

službu.

 Menší výrobci jsou fl exibilní a rychlí
Jedním z příkladů spolupráce výrobce s operátorem je

O2 Netcom, úspěšný projekt společností 2N a Telefónica O2.

Dlouhodobá potřeba nabídky řešení pro segment malých

a středních fi rem, kde má operátor velký zájem na maxi-

mální penetraci přípojek ISDN, je závislá také na využití

služeb zákazníkem. Tam, kde pro potřebu fi rmy stačí dva

nebo čtyři telefony, je situace jednoduchá. U větších fi rem

je nutné nabídnout službu s pobočkovou ústřednou, která

zajistí plnohodnotné využití služeb sítě ISDN. Samotné

volání není pro zákazníka atraktivní, zajímavé jsou další

služby, tedy přenos a zobrazení čísla volajícího, využití více-

násobných čísel MSN nebo provolby DDI. To vše s co nej-

širší volitelnou paletou terminálů a akceptovatelnou cenou.

Na základě dobrých výsledků spolupráce 2N a Telefónica O2

v předchozích letech a dohody obou subjektů se společnost

2N zaměřila na maximální pokrytí požadovaných para-

metrů již při vývoji nové generace ústředny. Výsledkem

je O2 Netcom, ústředna, která kromě zmíněné technické

vyspělosti přinesla další jev známý z telekomunikačního

trhu – branding. Ústředna je názvem, designem, služ-

bami a dokumentací od počátku koncipována pro prodej

konkrétní zákaznické skupině. Proč je pro mezinárodního

operátora výhodná spolupráce s lokálním výrobcem? Vedle

snadné srozumitelnosti a stoprocentní lokalizace produktu

a dokumentace pro zákazníky je přínosem i vysoká úroveň

podpory obchodních i servisních týmů výrobcem. Roli

zde hraje rovněž dostupnost školení a srozumitelnost pro-

gramovacích nástrojů pro servisní techniky. V době, kdy 

u operátora došlo ke spojení nabídky mobilních a pevných

služeb, vzrostla důležitost modularity ústředny a možnost

integrace GSM bran. Při prodeji řešení se operátorovi lépe

daří směrovat provoz do vlastních sítí, a to i algoritmy auto-

matického směrování hovorů. 

Obr. 1   O2 Netcom – typický představitel produktu pro operá-

tora (pobočková ústředna)

  Hardware umožňuje kombinovat služby sítí
Koncové zařízení nebo komunikační systém u zákazníka

může být důležitou součástí strategie operátora tam, kde

potřebuje rychle reagovat na nové požadavky trhu. Rychlý 

nástup IP-telefonie a povědomí o jejích výhodách způso-

bilo, že řada zákazníků z fi remního segmentu žádá vedle

služeb veřejné sítě také různé formy budování privátní

sítě. Vedle virtuálních privátních okruhů, kde je smyslem

zejména snížení tarifů při volání mezi jednotlivými členy 

skupiny, požadují zákazníci také propojení fi remních pro-

vozů a poboček prostřednictvím datové sítě. VPN zde

nejsou atraktivní ani z pohledu ceny (paušály), ani technicky 

(zátěž sítě operátora). Při řešení požadavku je pro operátora

vhodnější sáhnout ke klasickému privátnímu okruhu vyu-

žívajícímu IP-telefonii. Integrace s telefonním provozem

vyžaduje takové řešení, které zvládne klasickou telefonii

(ISDN i běžné linky), IP-telefonii, přenos služeb mezi nimi

(číslo volajícího apod.) a směrování hovorů. Zejména role

Operátoři potřebují rychlou reakci 

na požadavky trhu
Situace na trhu telekomunikačních služeb se neustále vyvíjí. Český trh v tuto chvíli ovládá několik operátorů mobilních služeb

a několik operátorů fi xních sítí. Vedle nich se vytvořil prostor také pro alternativní operátory, kteří využívají zejména datové sítě 

a hlasové služby provozují přes VoIP. Ačkoli je na první pohled trh služeb nasycen, je zřejmé, že přijdou další změny. Zkušenosti

z mnoha zemí světa včetně států Evropské unie ukazují, že roste význam alternativních operátorů a na trhu nacházejí místo také 

virtuální operátoři. To potvrzují i tuzemští operátoři, kteří se na tento model prodeje služeb připravují již několik let.



14
telekomunikace  |  informatika  |  technologie  |  aplikace

k
o

n
v

e
rg

e
n

ce

ústředny jako brány služeb a směrovače hovorů je klíčová.

Pro zákazníka je rozhodujícím kritériem opět cena a tedy 

i modularita řešení – dnes je nemyslitelné prodat hardware

s předimenzovanou kapacitou.

Zmíněné potřeby zákaznického segmentu malých

a středních fi rem poukazují na důležitý jev. Jeden pro-

dukt, který splňuje všechny požadavky, může být operá-

torem nasazen v rámci několika různých řešení. Jako kla-

sická pobočková ústředna, gateway privátní sítě, virtuální

ústředna nebo například systém nahrávání hovorů pro GSM

telefony. V posledním případě ústředna řeší záznam hovorů

mezi mobilem makléře a zákazníka, což je služba, kterou

sítě nepodporují. Ve všech případech jde o nalezení řešení

zákaznické potřeby a přípravu podmínek pro implementaci

systému na straně výrobce. Přitom je potřeba akceptovat

rozdílné technické podmínky, využití výhod pro zákazníka

i srozumitelnost marketingu u cílových skupin. 

 Produkt jako konkurenční výhoda operátora
Vždy jde o podporu byznysu operátora. Byznysový pohled

je důležitý i tam, kde operátor nemá technické prostředky,

aby v rámci vlastní technologie zvládl pokrytí potřeb

zákaznického segmentu. Nutnost reagovat rychle na změny 

trhu, například novou nabídku konkurence, je v prostředí

národní sítě velmi složité a nákladné. Pokud by ale ope-

rátor novou příležitost opomněl nebo ignoroval, hrozilo

by mu, že zákazníky v daném segmentu neosloví nebo

dokonce ztratí. Musí tedy hledat rychle dostupné řešení.

Technologie třetích stran a využití různých kanálů a kon-

vergentních služeb mu to umožňují. Příkladem může být

virtuální ústředna. Technologické řešení, které 2N vyvinula

ve spolupráci s operátorem ve Finsku, poskytuje služby 

vzdálené virtuální ústředny mobilním a IP-připojeným

uživatelům. Z podstaty řešení vyplývá to, že veškerý hard-

ware je nebo může být součástí sítě nebo vybavení operá-

tora a zákazníci ke službám přistupují z libovolného místa.

Na straně výrobce bylo opět nutné přizpůsobit ovládání

i hardware pobočkové ústředny a zajistit akceleraci někte-

rých procesů a služeb. Případ virtuální ústředny ukazuje

další ekonomický aspekt. Když zákazník potřebnou službu

nedostane od jednoho operátora, opatří si to jinou cestou

a zpravidla s jiným operátorem nebo s více poskytovateli

služeb. 

Podobné potřeby řeší i mobilní ústředny. Aplikačním

prostředím jsou v tomto případě dočasná pracoviště staveb-

ních nebo developerských fi rem nebo zákazníci, kteří svůj

byznys rozvíjejí v nových lokacích. Pořízení pevných pří-

pojek je časově náročné a spojené s rozsáhlou administrati-

vou. Technická náročnost je také nezanedbatelná. Mobilní

ústředna umožňuje potřebu veřejných sítí řešit mobilní ces-

tou (GSM a sítěmi třetí generace, včetně kombinace s IP-sítí

s pevnou nebo bezdrátovou konektivitou). Zákazník má tak 

první den po svém příjezdu k dispozici kancelářský provoz,

známá telefonní čísla a rozsáhlý balík služeb – od možnosti

interních hovorů zdarma, internetu, přes analogový fax,

k přepojování hovorů, voice mailu, mobility extension nebo

možnosti využití automatické spojovatelky. To vše na bez-

drátovém připojení, bez problémů s případnou opětovnou

migrací čísel. Přitom na sítích 3. generace dnes operátoři

celosvětově nabízejí velmi zajímavé tarify. Vedle připojení

počítačů k internetu s rychlostí až 7,2 Mb/s se přes LAN

připojují také IP-telefony.

To jsou služby, které nové ústředně poskytují výhodu

přesně cílenou do segmentu malých fi rem. Profesionální

obsluha příchozích hovorů je dnes již samozřejmou priori-

tou napříč všemi obory služeb a malé fi rmy v tomto dohá-

nějí větší konkurenci. S požadavky tohoto trhu se počítá

i při vývoji nových produktů. 2N u své nové ústředny 

OMEGA 48 připravila různé profi ly služeb a jako výrobce

již počítá s úpravami podle potřeb operátorů.

Ivan Čerjak 

2N TELEKOMUNIKACE

Obr. 2   2N Netstar – hardwarová platforma PBX poskytuje celou řadu služeb, které může operátor využít pro různá řešení a balíčky služeb
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Technologie WiFi

a centralizované řešení WiFi sítě fi rmy Cisco

Úvod

V následující sérii dvou článků čtenáře nejprve seznámíme s technologií WiFi a v článku druhém představíme centralizované 

řešení WiFi sítě Cisco tak, jak je implementováno ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 Seznámení s technologií WiFi
WiFi je zkratka pro označení bezdrátových sítí, které vychází

ze standardu (normy) IEEE 802.11. Někdy se zkratka WiFi

překládá jako „Wireless Fidelity“[1].

Mobilita a mobilní, bezdrátové připojení je fenomén

dnešní doby. Možná právě proto slaví technologie WiFi

takové úspěchy. WiFi přijímači jsou osazovány již všechny 

vyráběné notebooky a i nabídka přístupových bodů WiFi

se rozrůstá.

Původně měly WiFi sítě sloužit ke vzájemnému pro-

pojení mobilních zařízení a k připojení těchto mobilních

zařízení k síti, včetně sítě Internet. Postupem doby se však 

začalo technologie WiFi využívat k pokrývání větších

oblastí a k plošnému poskytování přístupu do sítě Internet.

Toto pokrývání se realizuje pomocí přístupových bodů zva-

ných hotspot.

WiFi technologie využívá bezlicenčního frekvenčního

pásma v okolí 5 GHz a 2,4 GHz. Nosná frekvence a maxi-

mální teoretická přenosová rychlost jsou dány použitým

standardem.

 Standard IEEE 802.11
Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky (IEEE) vyvíjí

a schvaluje standardy pro řadu počítačových technologií.

Tyto standardy jsou označovány jako „802“. Podmnožinou

standardů 802 jsou standardy nesoucí označení 802.11

(IEEE 802.11 − Th e original 1 Mbit/s and 2 Mbit/s, 2.4 GHz

RF and IR standard (1999)). Ty popisují bezdrátové sítě [1].

Porovnání standardů 802.11 uvádí tabulka 1.

Standard 802.11b

Sítě postavené podle tohoto standardu pracují ve frekvenč-

ním pásmu 2,4 GHz. Jejich teoretická maximální přenosová

rychlost je 11 Mbit/s. Pro přenos se používá metoda rozpro-

střeného spektra DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum).

Standard 802.11a

Tento standard následoval po 802.11b. Sítě pracují ve frek-

venčním pásmu 5 GHz a jejich teoretická maximální pře-

nosová rychlost je 54 Mbit/s. Pro přenos se používá metoda

rozprostřeného spektra OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing).

Standard 802.11g

Standard byl schválen v roce 2003 [2]. Sítě pracují ve frek-

venčním pásmu 2,4 GHz, jejich teoretická maximální pře-

nosová rychlost je 54 Mbit/s. Pro přenos se používá metoda

rozprostřeného spektra OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing).

Standard 802.11g je zpětně kompatibilní se standardem

802.11b.

Standard frekvenční pásmo

[GHz]

teoretická maximální přenosová rychlost

[Mbit/s]

802.11b 2,4−2,4835 11

802.11a 5,15−5,825 54

802.11g 2,4−2,4835 54

Tabulka 1  Porovnání standardů 802.11

Jednotlivé reálné dosahované přenosové rychlosti závisí

především na prostředí, ve kterém se WiFi signál šíří. WiFi

signál, jako elektromagnetické záření, se bude daleko lépe

šířit, a tedy i dosahovat větších přenosových rychlostí, na

otevřeném prostranství než například v uzavřených byto-

vých domech. V praxi jsem se však setkal i s případem, kdy 

na pokrytí určitého venkovního prostoru mělo zásadní vliv 

roční období. Bylo třeba pokrýt venkovní prostor s listna-

tými stromy. V zimních měsících, kdy stromy neměly žádné

listy, byl útlum signálu velmi malý a pokrytí prostoru WiFi

signálem bylo dostatečné. V měsících, kdy stromy listy měly,

však voda v nich obsažená signál velmi znatelně degrado-

vala a pokrytí stejného prostoru bylo nedostatečné.

Protože WiFi používá přenos v bezlicenčním pásmu,

dochází často k problémům s přeplněním (zarušením)

pásma. Tento problém se týká v České republice hlavně

pásma 2,4 GHz (v tomto pásmu pracují např. i mikrovlnné

trouby, zařízení bluetooth). Vzhledem k tomu, že standard

802.11a (5 GHz) byl u nás schválen relativně nedávno, je

toto pásmo zatím zarušeno mnohem méně.

ČTÚ (Český telekomunikační úřad) reguluje používání

zařízení na těchto frekvencích. Zařízení smí využívat pouze

danou maximální šířku pásma a vysílat pouze daným maxi-

málním vyzařovacím výkonem, který splňuje schválené

hygienické limity. Dále ČTÚ vyžaduje, aby zařízení pou-

žívala pro komunikaci jednu ze tří technologií rozprostře-

ného spektra. [1]

  Topologie WiFi sítí

Sítě typu „Ad-hoc“

Jinak se také tyto sítě nazývají „peer-to-peer“ sítě (obr. 1).

V tomto případě spolu komunikují vždy dva klienti, kteří

jsou na stejné úrovni. Navíc tito klienti musí být ve vzájem-

ném dosahu WiFi.

Obr. 1  WiFi síť typu „Ad-hoc“
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V této síti je vždy minimálně jedna „základnová stanice“,

neboli přístupový bod AP (Access Point), ke které se ostatní

klienti připojují (obr. 2).

Základní rozdíl mezi sítěmi typu „Ad-hoc“ a typu

„Infrastructure“ je v tom, že jednotliví klienti v případě 

sítě „Infrastructure“ nemusí být ve vzájemném WiFi dosahu.

Veškerá komunikace probíhá vždy mezi klientem a přístu-

povým bodem. A to i v případě vzájemné komunikace dvou

klientů, kteří jsou fyzicky vedle sebe.

V případě umístění více přístupových bodů (obr. 3), které

budou mít nastaveno stejné SSID (Service Set Identifi er,

jedinečný identifi kátor sítě), můžeme pokrýt jakýkoli pro-

stor a umožnit klientům stálé připojení při zachování určité

mobility.

Obr. 2  WiFi síť typu „Infrastructure“ s jedním AP

Obr. 3  WiFi síť typu „Infrastructure“ s více AP

 Zabezpečení WiFi sítě a jeho metody
Zabezpečením WiFi sítě rozumíme znemožnění přístupu

nežádoucích klientů do naší sítě a také znemožnění odpo-

slechu datové komunikace.

Zamezení pokrytí WiFi signálem jiných než žádoucích prostor

Vymezit prostor pokrytý WiFi signálem je téměř nemožné.

Lze však korigovat pokrytí například použitím směrových

antén nebo vhodným umístěním přístupových bodů.

Zakázání vysílání (broadcasting) SSID

Zkratka SSID znamená Service Set Identifi er neboli jedi-

nečný identifi kátor sítě. Přístupový bod (AP) vysílá v pra-

videlných intervalech tzv. beacon frame (majákový rámec),

který tento jedinečný identifi kátor sítě (SSID) obsahuje. 

Pro vzájemnou komunikaci WiFi zařízení je třeba, aby 

si všechna zařízení předávala stejný jedinečný identifi ká-

tor sítě (SSID). Pokud tento identifi kátor sítě, který vysílá

klientská stanice snažící se o přístup k přístupovému

bodu (AP), není shodný s identifi kátorem sítě vysílaným

přístupovým bodem, je tento klient přístupovým bodem

odmítnut.

Jedinečný identifi kátor sítě může, ale také nemusí být

„viditelně vysílán“ (broadcastován). Zakázáním vysílání

tohoto identifi kátoru tedy můžeme mírně zvýšit zabezpe-

čení WiFi sítě.

Filtrování MAC adres

Při přihlašování se klienta k přístupovému bodu lze v pří-

stupovém bodu nastavit porovnání MAC adres klientského

WiFi zařízení s databází povolených MAC adres v přístu-

povém bodu. MAC adresa (Media Access Control) je jedi-

nečný identifi kátor síťového zařízení. Pouze klienti se zare-

gistrovanou MAC adresou budou připojeni.

Toto zabezpečení je však také velmi slabé, podobně

jako u zakázání vysílání SSID. MAC adresu lze totiž lehce

podvrhnout.

Použití vhodného ověření (autentikace) klienta

Ověření identity (autentikace) klienta pracuje na bázi proto-

kolu 802.1x. Při přihlášení se klienta k přístupovému bodu

WiFi je přístup do sítě klientovi zakázán. Povolen je pouze

autentikační protokol EAP (Extensible Authentication

Protocol). Klient pomocí speciálního programu (suplikant)

vyšle svoje přihlašovací údaje a ty jsou ověřeny. Ověření

může probíhat přímo na přístupovém bodě, nebo se ověření

provádí pomocí serveru RADIUS (Remote Authentication

Dial In User Service).

Použití vhodného šifrování přenášených informací

Protože se informace při WiFi připojení šíří vzduchem,

vzniká zde reálné riziko odposlechnutí a následného zne-

užití informací třetí osobou. Z tohoto důvodu je nutné pře-

nášená data chránit – šifrovat.

WEP (Wired Equivalent Privacy, zajištění stejného soukromí jako v pevných

sítích)

K zajištění šifrování přenášených dat se při použití algo-

ritmu WEP využívá tajného klíče, pomocí kterého jsou šif-

rovány pakety ještě před tím, než jsou odeslány. Tento klíč

je znám pouze přístupovému bodu a klientu.

Protokol WEP podporuje šifrovací klíče o délce od 60 bitů

do 104 bitů. K těmto klíčům se poté přidá 24bitový inicia-

lizační vektor. Pak mluvíme o 64bitovém, resp. 128bitovém

WEPu [1].

Protokol WEP je však velmi slabý a snadno prolomi-

telný během několika minut. Je totiž možné odposlechnout

komunikaci a z vhodných rámců WEP klíč odvodit.

Integrita dat (ochrana před poškozením při přenosu) je

zde zajišťována metodou CRC (Cyclic Redundancy Check) –

cyklickým redundantním součtem.
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Tento šifrovací mechanismus vznikl jako náhrada nevyhovu-

jícího WEPu. Je navržen tak, aby jeho implementace nevyža-

dovala větší hardwarové nároky na WiFi karty, než vyžadoval

WEP. Takto lze WPA implementovat i do starších WiFi karet.

WPA lze použít v kombinaci s autentikací uživatele.

Autentikaci lze navázat na autentikační server pomocí pro-

tokolu 802.1x nebo využít předsdíleného hesla (PSK – Pre-

Shared Key).

Pro šifrování komunikace se využívá protokolu TKIP

(Temporal Key Integrity Protocol). TKIP používá k šifro-

vání 128bitový klíč a stejný algoritmus jako WEP. Využívá

ale principu dynamicky se měnících dočasných klíčů. Další

výrazné vylepšení oproti WEPu je v oblasti kontroly integrity 

zpráv. V TKIP se využívá MIC (Message Integrity Check),

který je lepší než dosud používaný kontrolní součet CRC.

WPA 2 (WiFi Protected Access)

WPA 2 je zkratka pro standard 802.11i, což je bezpečnostní

standard spadající pod normu 802.11 a ratifi kovaný v roce

2004. Standard 802.11i plně nahrazuje dosavadní WEP.

Protože je zde použita bloková šifra AES (Advanced

Encryption Standard), která má větší výpočetní nároky,

nelze WPA 2 použít na starších typech WiFi karet a přístu-

pových bodů.

Standard WPA 2 dále využívá pro autentizaci uživatele

protokolu IEEE 802.1x a pro udržování záznamu asociací

RSN (Robust Security Network). Dále je využit, pro auten-

tizaci, zajištění integrity dat a pro utajení, protokol CCMP

(Counter Mode with Cipher Block Chaining Message

Authentication Code Protocol).

 Závěr
Využíváme-li mobilní bezdrátové připojení, které nám

technologie WiFi nabízí, je nutné si uvědomit i rizika, která

z „mobility“ připojení vyvstávají. A to jak na straně uživa-

tele-klienta v podobě možného ohrožení vlastních dat, tak 

i na straně poskytovatele, a to v podobě rizika vniknutí do

vnitřní sítě.

Rizika nejde odstranit úplně, jde je však zmírnit. Jednou

z podmínek je správná konfi gurace přístupových bodů na

straně poskytovatele připojení tak, aby tato konfi gurace odpo-

vídala současným doporučením bezpečnostních specialistů.

V případě spravování sítě o malém počtu přístupových

bodů lze tyto body spravovat a monitorovat separátně.

V případě rozsáhlejších sítí, kdy počty přístupových bodů

dosahují desítek až stovek, je separátní konfi gurace a moni-

torování již nemožné. Je nutné centralizované řízení.

V následujícím článku bude představeno centralizované

řešení WiFi sítě fi rmy Cisco a jeho implementace v síti

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Milan Soldát

ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky,

odbor PC sítí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
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V současnosti lze v telekomunikacích rozpoznat tři sou-

běžné hlavní trendy:

•  rostoucí poptávku po personalizovaných službách s vyso-

kou jakostí služby QoS,

•  tendence využívat těchto služeb přednostně bezdrátově,

•  stálý růst poptávky po šířce pásma.

Tyto tři atributy nás nutí k redefi nici způsobilosti i pro-

středků pro personalizované tekuté pásmo budoucnosti:é

následující krok řešený pevnou sítí (VDSL/FTTC − Fiber to

the Curb – vlákno k obrubníku) by přinesl tisíce pouličních

rozváděčů; takto ovšem lze předvídat i jinou infrastrukturu

budoucnosti. Musela by být založena na kombinaci rádio-

vých makro- a mini-buněk propojovaných opticky v pevné

síti z konce na konec [1]. Tato představa budoucnosti je

znázorněna v obr. 1 − metaforou zde představujeme meze 

přístupové struktury vzájemně se doplňujícího přístupu

bezdrátového i vedeními pevné sítě.

V tomto obrázku kapalina představuje v přeneseném

slova smyslu informace tekoucí dvěma směry: Kapky 

deště padají dolů a rozprašují se zpětně nahoru malými

fontánkami. Kapky vody ve vzduchu představují bezdrá-

tovou část. Voda kondenzuje a padá dolů ze zákaznic-

kých obláčků. Velikost vodních kapek představuje poža-

dovanou šířku pásma. Déšť je shromažďován v jímkách

rozmanitého povrchu (rádiobuňky). Voda obecně teče

do nejbližší jímky na hranici pevného drenážního sys-

tému. V podzemí jsou shromážděné vodní toky spojeny 

a směrovány napříč transportní sítí mohutnými opticky 

spínanými řekami v mnoha barvách světelného spektra.

Jestliže ve vodním hospodářství vzrůstají požadavky na

čistotu vody, pak shodně v tomto obrazném příměru

tomu odpovídají požadavky na spolehlivost infrastruk-

tury tekutého spektra umožňující služby očekávané

vysoké jakosti. 

Synergie bezdrátového a pevného přístupu
Následující článek představuje předpokládanou cestovní mapu k budoucnosti reprezentované synergickým řešením bezdráto-

vého a pevného přístupu. Nastiňuje postupné kroky a tomu odpovídající opatření. Budou-li v budoucnu bezdrátové osobní sítě 

podporovány různými rádiovými technologiemi, lze předpokládat jako první krok k dosažení uvedeného cíle zavedení mini-

buňek krátkého dosahu. Obecně to bude představovat zvětšování šířky nabízeného pásma při současném zkracování dosahu.

Minibuňky mohou zajistit vyjmutí příslušné informace a bezdrátový vnitřní domácí přístup nekoncovému uživateli vyšší pře-

nosovou rychlostí než současná venkovní řešení systémy třetí generace. Následně může být dosaženo i bezdrátovým přístupem

přenosových rychlostí srovnatelných s xDSL nebo kabelových televizí. Provozovatelé by tak mohli zpočátku těžit z vydělování 

velkých objemů dat v těchto minibuňkách nikoliv v reálném čase, což by ovšem vylučovalo jejich použití pro vytvoření rádiových

makrosítí. Druhý krok potom spočívá v redefi nování plánování spektra a zprostředkovacích procesů. Automatické a vyvážené 

zavádění alternativního přístupu s odpovídající kapacitou mobilní, bezdrátové a pevné sítě vyžaduje neotřelý doplňující integro-

vaný rámec pro plánování. Jako další nezbytný krok lze předvídat vývoj schopnosti identifi kace. Zvládnutí tohoto procesu zvýší 

v dlouhodobém horizontu společenskou úroveň, ve které mohou být okamžitě slaďovány možnosti a požadavky. Odpovídající 

síťovou infrastrukturu lze popsat personalizovanými službami s využitím sítí se spojováním optických okruhů. Článek je volným

zpracováním přednášky prof. Nico Bakena na 47. kongresu FITCE ve Varšavě v roce 2007 [8].

Obr. 1  Metaforické vyjádření personalizovaného tekutého spektra  

přístup

λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ
transportní 

síť
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Obr. 2  Výběr přístupu příští generace podle potřeb zákazníků

Potřeby zákazníků podstatně ovlivní vlastnosti infra-

struktury nové generace. V portfoliu telekomunikačních

společností stále probíhá konvergence znaků pevné, bez-

drátové a mobilní technologie. Technologie, které by to

měly umožňovat, jsou popsány dále; obr. 2 znázorňuje

základní rozdíly v pevném a mobilním digitálním přístupu

– DNA. Bezdrátový přístup DNA může být považován za

něco mezi nimi, mj. na jedné straně vlastnosti odpovídající

rádiové, tedy bezdrátové způsobilosti, ale na druhé straně

nedisponuje mobilní způsobilostí předávání (handover).

DNA příští generace představuje zjevně optimalizovanou

kombinaci, ve které se slučují atraktivní vlastnosti a překo-

nané vlastnosti jsou potlačovány.

Obecně dnešní pevná připojení nejsou personalizována

a nepodporují mobilitu. Jejich statické a anonymní vlast-

nosti DNA nejsou perspektivní ani do budoucna. Zde se

nabízí právě technologie mobilních sítí, a to především její

přímočará personalizovaná funkčnost SIM, která se blíží

dokonalosti. Koncový uživatel může využívat nabízené

služby kdekoli a kdykoli. (Samozřejmě nachází-li se v místě

pokrytí.)

Na druhé straně jsou dnešní mobilní sítě ve srovnání

s pevnými méně způsobilé k profesionálnímu podnikovému

použití. Uzavřené obchodní modely jako by se už vytratily.

Pokud jeden provozovatel nebo poskytovatel služeb není

s to splnit všechna zákaznická očekávání, musí na svůj píse-

ček vpustit další partnery. Z tohoto pohledu velkoobchodně

orientovaná infrastruktura vyžaduje otevřenost.

Po prasknutí tzv. internetové bubliny mobilní operátoři

postupovali mnohem opatrněji, vyvažujíce svoji výnosnost

a úhrnné náklady vlastnictví své infrastruktury. Tento sta-

tus quo zpomaluje širokopásmovou inovaci mobilních sítí.

Ve srovnání s přenosovými rychlostmi pro přenos dat pev-

ných sítí jsou přenosové rychlosti mobilních sítí považo-

vány za úzkopásmové. Jestliže používání datových přenosů

mobilními sítěmi celosvětově roste, pak v této perspektivě

obchodování s pásmem vyžaduje podporu doplňkovými

verzemi za účelem uspokojení budoucích širokopásmových

nároků.

Vzít do úvahy tento výběr vlastností do DNA infrastruk-

tury sítí příští generace je nutnou podmínkou pro přežití na

této výrazně soutěžní scéně.

  Výklad doplňujícího (komplementárního) přístupu
Lze očekávat, že telekomunikační infrastruktura v letech

2010–2015 získá charakter konvergované pevné & mobilní

sítě, což bude stimulovat potřebu širšího pásma.

Použití rádiového spektra se − odhlédnuto zeměpisně

− výrazně odlišuje. Současné sítě třetí generace jsou pře-

dimenzovány v souvislosti s nahodilostí provozu a rovněž

z důvodu pokrytí při zavádění. S vědomím, že poptávka

po spektru bude stále růst, nelze toto předimenzování

z důvodu nahodilosti neúměrně protahovat. Požadavky 

na zkracování rádiového dosahu porostou, což povede ke

skutečnosti, že doplňující se přístup bude do budoucna

nezbytností. Venkovní rádiové makrobuňky budou kombi-

novány s rozličnými rádiovými minibuňkami, které budou

pokrývat rozhraní mezi venkovním a vnitřním prostředím.

Doplňující se přístup je v tomto příspěvku defi nován se

všemi funkcemi poskytujícími všem zařízením koncového

uživatele (sítě osobního prostoru, přenosné přístroje, termi-

nály, atp.) zajištění požadovaných platforem služeb dvěma

nebo více odlišnými přístupovými sítěmi.

Obecná transportní rovina přemosťuje přístupovou

rovinu a rovinu služeb. Na obr. 3 je příklad televizní služby,

která může být zajištěna přístroji s multirozhraním zpraco-

vávajícím odděleně informační toky různými přístupovými

technologiemi. Podobné příklady lze uvést pro případ, kdy 

koncový uživatel může dosáhnout (a také sám ve zpětném

směru naplňovat) na data/internet, hlasové služby nebo

hry stejnou transportní vrstvou a doplňujícími se přístupo-

vými vrstvami. Přitom je nutno mít na paměti, že grafi cká

podoba služeb se může odlišovat v závislosti na typu konco-

vého zařízení uživatele.

Obr. 3  Příklad doplňujícího přístupu k televizním službám
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podporováno integrovaným plánováním sítě a prodeje

napříč všemi přístupovými technologiemi jak na straně

zákazníka, tak na straně sítě. Jako příklad vhodných tech-

nologií lze uvést: UMTS/HSPA, GPRS, GSM, WiFi (rodina

IEEE 802.11), WiMAX (rodina IEEE 802.16), Ethernet

(9802.1D/Q), ATM, xDSL a FTTx. Jinou vymezující pod-

mínkou pro provozování doplňujících se přístupových sítí

je spolupráce s řídicími mechanismy pro jakost služby QoS

všech dotčených vrstev.

 Doplňující se přístupová hierarchie
Každá technologie má svůj typický rozsah, od satelitní se

schopností pokrýt takřka polovinu zemského povrchu po

pouhých několik metrů pokrytých přístroji s Bluetooth. Jak 

bude postupovat normalizace vstříc čtvrté generaci, způ-

sobilosti různých rodin technologií se budou přiměřeně

sbližovat.

Zvláště pokud se týká rádiových minibuněk, používá se

v současnosti několik termínů, např. buňkám jsou přiřazo-

vány předpony femto-, piko-, mikro-. Je ohlášeno anebo

bylo nedávno zavedeno mnoho různých řešení, často kom-

binujících různé rádiové technologie, např. WiFi/GSM.

Čtyřstupňovým hierarchickým modelem podle [2] bude

pokryta většina rádiem řešitelných realizací. Jedna pevná

a tři různé mobilní a bezdrátové přístupové roviny spo-

lečně tvoří konvergovanou pevnou/mobilní infrastrukturu.

Odshora dolů lze tuto perspektivu popsat takto:

Makro-vrstva sestává z venkovních rádiových buněk 

s vlastním poloměrem dosahu v souladu se svým posláním

pokrýt několik km, které mohou být umístěny na vrcholech

věží nebo vysokých budov pro pokrytí rozsáhlého území

a obsluhu většího množství uživatelů.

Mikro-vrstva obecně sestává z venkovních rádiových buněk 

s poloměrem dosahu v souladu se svým určením pokrýt více

stovek metrů; mohou být umístěny na hřebenech střech nebo 

stožárech veřejného osvětlení. Používají se v zónách s hustým

provozem a mohou obsluhovat desítky uživatelů. Pro zákaz-

níky z podnikatelské a korporátní sféry je lze také uvažovat 

i pro individuálně projektovaná vnitřní řešení.

Piko/femto-vrstva zahrnuje jak vnitřní, tak i vnější rádiové

buňky, s poloměrem dosahu podle svého určení pokrýt

několik málo stovek metrůrr ; mohou být umístěny např. na

půdách a jsou s to obsloužit současně méně než 10 uživatelů

širokopásmových služeb.

Pevná vrstva potom sestává z hustě rozvedené vysoko-

kapacitní přístupové sítě s využitím vedení optických

i metalických.

 Technologie a jejich vlastnosti
V tomto desetiletí probíhá ve velkém měřítku posun od

technologie úzkopásmových okruhů k širokopásmovým

paketovým technologiím, a to v rovině pevné sítě. Vzhledem

k rostoucím nárokům na šířku pásma se do roviny pevného

přístupu stále více prosazuje optika a začíná nahrazovat

metalická vedení. Takto potom dochází k návratu okruhů,

protože optické propojení na základě vlnové délky, neboli

barvy či lambdy může být považováno za okruh. Tak dochází

k revolučnímu návratu k propojování okruhů v podobě plně

optického přepojování a směrování se záměrem dosáhnout

vysoce účinného směrování a rychlého přenosu [1].

V dalším bude vymezen rozsah naší pozornosti na oče-

kávanou způsobilost a vlastnosti následujících technologií:

WiFi, WiMAX, EDGE, UMTS, HSPA a nová technologie

LTE, jejíž normalizace právě probíhá. Tabulka 1 předsta-

vuje přehled vybraných technických vlastností pro každou

z těchto technologií. Jejich vlastnosti, tak jak jsou v tabulce

shrnuty, mohou posloužit pro srovnání jejich funkčnosti

a výkonnosti (údaje o výkonnosti jsou pouze indikativní).

Při dnešním výrazném zaměření na podporu mobi-

lity pouze GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA a mobilní

WiMAX jsou navrženy pro bezešvé předávání (seamlessí

handovers) a roaming, což jsou požadavky vyplývající

z původních požadavků hlasových služeb. Služby jako

televize, videopřenosy (video streaming) a internet se vět-

šinou používají při způsobu života pocházením v malém

okruhu. Pokud tedy tyto povětšinou širokopásmové služby 

nevyžadují nutně plnou mobilitu, mohou být rychle zave-

deny minibuňky, které následně poslouží zvýšením výkonu

a odlehčí makrosítím.

  Plánovací rámec doplňujícího se přístupu
V této části jsou představeny plánovací nástroje pro kom-

plementární přístup. Všechny přístupové sítě, tedy pro

elektrickou energii, vodu, plyn i telekomunikace musí být

pravidelně obnovovány; proto by byl užitečný integrovaný 

nástroj pro plánování, např. pro koordinaci výkopových

prací na meziresortní úrovni [3].

Nástroj popsaný v dalším umožňuje provozovatelům tele-

komunikačních služeb nabízet a prodávat pevné, mobilní

a bezdrátové technologie vedoucí ve svém důsledku k opti-

málně vyvážené doplňující se přístupové síti. Na obr. 4 se

představují jeho jednotlivé stavební bloky:

Obr. 4  Pracovní rámec plánovacího nástroje pro komplemen-

tární přístup
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se a rozlišující rozestavení vnější, vnitřní a pevné techno-

logie. Zelené moduly uvnitř specifi kují a rozvádějí poža-

dované technické vlastnosti závisející na jejich konfi gu-

raci. Moduly mohou být snadno přidány, změněny nebo

prostě zůstat nevyužity.

2)  Část oranžové technologie zahrnuje specifi cký vklad ope-e
rátora spočívající v současné dostupné základně, současný 

provoz, předpověď a (sjednané) náklady na zařízení.

3)  Část žlutá geografi ckého informačního systémuposkytuje 

demografi cká a zeměpisná data vyjádřená v mapách.

4)  Část růžová dimenzační zpracovává vstupy z položek í
1−3. Uvnitř této části plánovacího nástroje je vytvořena

mapa provozní hustoty, kde každý pixel představuje

intenzitu místního provozu přiřazenou souřadnicově.

Zelené moduly potom představují omezení daná pro-

vozovatelem, jako je dostupné spektrum na koncového

uživatele, pokrytí, sazby za zablokování a výběr provozo-

vatelovy technologie.

5)  Část purpurová výstupní představuje výslednou tech-í
nologickou kombinaci, odvozenou geografickou vizu-

alizaci příslušné pozice a dostupnou kapacitu pro kon-

krétní místo, doplněné o výpočet investic (CAPEX)

a opakujících se provozních nákladů (OPEX). Takto

se dosáhne komplementárního přístupového scénáře

pro vybranou oblast. A dále lze simulovat několik scé-

nářů s měnícími se preferencemi a omezeními provo-

zovatele. Výsledky pro každý scénář s různými kom-

binacemi rádiových a pevných technologií mohou být

snadno porovnány. Využití tohoto nástroje poskytuje

podrobný finanční a provozní vhled do konkrétního

problému.

  HSDPA: Odlehčovací případová studie
Nizozemí má v současnosti 16,4 milionu obyvatel obývají-

cích 7,2 milionu domácností na ploše pouhých 38 000 km2

(to je zhruba o čtvrtinu více než Morava) Přehled rozdě-

lení hustoty obyvatelstva [4] je v obr. 5. Jednoznačně je

patrný demografi cký status quo; např. 94 % obyvatel žije

na 19 % rozlohy státu. Deset milionů lidí potom v příměst-

ských aglomeracích navazujících na Amsterodam, Utrecht,

Rotterdam a Haag.

Obr. 5  Rozdělení hustoty obyvatelstva v Nizozemí v roce 2003

Jestliže průměrné vzdálenosti jsou malé a regulační

prostředí je vstřícné vůči novým podnikatelským subjek-

tům, přitažlivost nizozemského telekomunikačního hřiště

ústí do čelné pozice na globálním seznamu volné soutěže

a tím dosažené hustoty širokopásmového trhu. Shrneme-li

některá fakta, pak na počátku roku 2007 bylo 69 % všech

domácností připojeno k širokopásmovému přístupu [5].

V roce 2006 počet SIM karet převýšil počet obyvatel.

Prudké rozšiřování WiFi a neřízené používání spektra

může ve střednědobém výhledu vést v městských oblastech

k problémům s rušením. V Haagu je např. oblast, kde žije

27 000 obyvatel na jeden km2.

Trend rozšiřujícího se používání spektra mobil-

ním a bezdrátovým provozem je jednou provždy dán.

Obchodování s kapacitou makrosítí musí těsně sledo-

vat tuto rovinu a navíc musí vyvolávat úvahy o nutnosti

odlehčit rádiovému spektru. Jednotná makrosíť by mohla

být vážně přetěžována nebo naopak by mohla být výrazně

předimenzována. Přiměřenějším se musí jevit vyvážené

řešení. Nevyužitá nová kapacita širokopásmového pří-

stupu pevnými sítěmi by mohla být rozvinuta pro přenos

jak mobilního, tak i bezdrátového provozu. Dostupná

základna poskytovaná kabelovými televizemi, xDSL

a FTTH očekává stálý růst (předpověď pro rok 2009 nazna-

čuje, že hustota FTTH samotné převýší 15 %). To je právě

příležitost, kdy na scénu vstupují mikro-, piko- a femto-

buňky doplňující výše uvedené prostředky pevného připo-

jení. Tuto perspektivu představují odlehčovací případové

studie. Nepřetržitý růst požadavků na spektrum pro bez-

drátová a mobilní připojení vyžaduje obdobný růst kapa-

city sítě. Pro rozšiřování kapacity stávajících makrosítí

se nabízí k použití řada metod. Pro plánování rádiového

spektra jsou upřednostňovány metody v následujícím

pořadí: Zvyšování počtu nosných na lokalitu, pokud to

zdroj: NIDI, 2003
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umožní spektrální oprávnění operátora. A druhou ces-

tou je zvyšování počtu vysílacích sektorů rádiového bodu

v dané lokalitě. V současnosti jsou běžné tři tyto sektory,

ale v blízké budoucnosti by tento počet měl vzrůst na čtyři

až šest. Jsou-li obě tyto metody již vyčerpány, je možno

pro zvýšení přistoupit k budování dalších stanic. Nicméně

toto přináší dva otazníky: návratnost nákladů a přede-

vším regulaci. V Nizozemí např. již 70 z celkového počtu

500 obcí ostře potlačuje další rozšiřování nových venkov-

ních zařízení UMTS. Při vzetí těchto omezení v úvahu byly 

simulovány tři HSDPA scénáře budoucnosti. Na obr. 6a je 

mapa vzorové předměstské oblasti. Pro předpověď objemu

provozu v této oblasti pro rok 2009 byl vyvinut neotřelý 

fi ltr či mřížka provozu, jak je naznačeno v obr. 6b.

Provozním fi ltrem je mapa představující intenzitu míst-

ního provozu zprůměrňovanou za jednotku času. Data

byla shromážděna z provozních analýz stávajících makro-

sítí. Zatímco dnes nejsou UMTS a HSDPA doposud široce

používány, provozní fi ltr GSM byl nastaven na předpověď 

provozu pro rok 2009. Filtr GSM byl upraven pro situaci

odpovídající nové generaci navýšením o provoz genero-

vaný na dálnicích, protože používat při volání hands free

je možné, ale jistě nesnadnější než používat při řízení širo-

kopásmové služby. Byly simulovány tři scénáře za účelem

dosažení plného pokrytí vybrané oblasti s nabídkou záruky 

minimální průchodnosti pro uživatele.

1)  Scénář A (obr. 7a): zde je makrosíť nastavena tak, aby 

odpovídala předpovědi, a výsledkem je více než dvoj-

násobná potřeba rozšíření počtu základnových stanic.

Většina stanic má šestisektorové antény a využívá co nej-

vyšší počet dostupných nosných.

2)  Ve scénáři B (obr. 7b) se uvažuje 40% odlehčení static-

kého provozu (uvnitř a v nejbližším okolí uživatelova

bydliště). Ve srovnání se scénářem A je zapotřebí obecně

nejen méně stanic, ale také potřebný počet šestisektoro-

vých stanic je výrazně snížen. Čisté snížení nákladů ve

srovnání se scénářem A představuje 20 %. 

3)  Ve scénáři C (obr. 7c) se uvažuje další 40% odlehčení

(úhrnem 80%), když uživatelé spustí své vlastní mini-

buňky, aby je mohli využívat při vlastním lokálním

pohybu. Zde postačují třísektorové základnové stanice

a opět se výrazně sníží potřeba výstavby dalších stanic,

což je doprovázeno snížením nákladů přibližně o 40 % ve

srovnání se scénářem A.

Tuto případovou studii lze uzavřít s tím, že pokud není

k dispozici žádné odlehčovací řešení, vyžaduje se vybudo-

vání nepříznivě husté makrosítě. Následně k tak vysokým

nákladům na uvedenou síť lze uvažovat, že tyto vysokorych-

lostní oblasti ve středu rádiových buněk jsou menší, pro-

tože větší plocha je postižena nižším odstupem signál–šum

(SNR). Vnitřní minibuňky by mohly odlehčit makrobuň-

kám a zvýšit uživatelům přenosové rychlosti jak v domác-

nosti, tak i na zápraží. Navzdory tomu se stále dlouhodobě

vyžadují husté makrosítě z kapacitních důvodů.

  Cestovní mapa
Opouštíme-li dnešní rozkouskovanou infrastrukturu, prv-

ním milníkem na cestovní mapě směrem k personalizova-

nému tekutému spektru je minibuňka, jak je patrno z obr. 8.

Jejím dalším zdokonalováním bude dosaženo její způso-

bilosti, a to zahrnutím dalších funkčností, jako jsou SIM,

Node-B, RNC, GGSN a SGSN. Po zahrnutí minibuněk do

Obr. 6  Mapa simulované oblasti (a), provozní mřížka (b)

Obr. 7  Nastavení makrosítě: (a) neodlehčeno, (b) 40% statické odlehčení, (c) 40% statické + 40% toulavé odlehčení
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makrovrstvy dosáhneme odpovídajícího dopadu v podobě

druhého milníku: nastavení plánovacího a obchodního

procesu pro doplňující se přístup. Zvládnutí tohoto pro-

cesu připraví provozní a obchodní portfolio pro další krok 

v podobě nabídky služeb v reálném čase.

Komunikační výbava uvnitř zákazníkovy osobní sféry 

může plynule podpořit interaktivní přístup prostřednic-

tvím doplňující se přístupové sítě v rovině služeb a také pro-

dejních míst při rozlišení identity přístrojového vybavení

a jejich vlastníka. Přístrojové vybavení uvnitř zákazníkovy 

osobní sféry umožňuje síti být plynule v interakci pomocí

doplňující se přístupové sítě. Během telekomunikačního

spojení je možné jeho přebírání (handover). Za pohybu

nedochází k výpadkům spojení. Za neutuchající snahy 

mnoha provozovatelů a poskytovatelů služeb přežít v našem

současném anglosaském konkurenčním klimatu zpomalí

komerční zájmy a tarifní záležitosti tento zásadní průlom

v identifi kaci či očichávání přístupu v reálném čase.í

Následně, až trh stráví tyto nové telekomunikačně ori-

entované koncepty, transakční funkčnost by mohla být roz-

šířena právě k očichávání skutečné nabídky. Vypořádání se í

s tímto, a dále možnost přemostění v reálném čase (např.

požadavek na okamžité fi nanční operace bez použití ban-

kovek a mincí), mohou být okamžité, za použití důvěry-

hodných osobních prostředků ICT. Takto se očichávání [6] í

může vyvinout z 1) očichávání správného přístupu k 2)í oči-

chávání správné nabídky, k 3) í očichávání správných lidí pro í

jakoukoli potenciální transakci nebo užitečný kontakt [7].

V tomto stále imaginárním stavu, kde optická konektivita

bude plně integrována do našich sítí, společnost dosáhne

stavu tekutého spektra.

 Závěry
Telekomunikační infrastruktura stojí před zásadními změ-

nami, které jsou vyvolány třemi podstatnými příčinami:

nejprve rostoucí poptávkou po personalizovaných službách

vysoké jakosti QoS, následně tendencí mít tyto služby bez-

drátově a konečně za třetí stále rostoucí potřebou spektra.

Vlastnosti příští generace telekomunikací odvozené

z těchto trendů budou zahrnovat personalizaci, otevřenost,

podporu mobility, širokopásmovou kapacitu a doplňující se

pevný/bezdrátový přístup.

Uzavřít lze tuto vizi konstatováním, že růst počtu mini-

buněk je nevyhnutelný, když spojíme tyto budoucí vlast-

nosti s následujícími skutečnostmi:

•  Spektrum samo o sobě představuje minibuňky, které

mohou realizovat funkčnost makrobuněk v interiéru

stejně dobře; a to při vylepšení úplného pokrytí a zvý-

šení přenosových rychlostí jak uvnitř, tak navíc i přede

dveřmi; kapacita vnitřní pevné sítě může přebírat pří-

davný mobilní/bezdrátový provoz za nízkých společných

nákladů.

•  Dosáhne se nižší spotřeby energie a nižšího elektromag-

netického vyzařování.

•  Obce takto mohou aktivně kohokoli odrazovat od dal-

šího zavádění nových venkovních rádiových antén pro

makrosíť.

Spektrum samo o sobě představuje hodnotu bez ohledu na

obchodní model. Obecně je spektrum poskytované bez-

drátově dražší než pevnou sítí. Z hlediska provozovatelovy 

perspektivy minibuňky (v kontextu s komplementárním

přístupem) zlepší výkon infrastruktury jako celku, protože

mohou odlehčit makrosíti beze ztráty vnímané kvality. 

Plánování komplementárního přístupu poskytuje

fi nanční vhled a optimalizuje geografi cky nákladovou účin-

nost kombinováním heterogenních drátových a bezeztráto-

vých přístupových technologií.

Pokud se mají služby ICT, přístrojové vybavení a široko-

pásmové sítě stát osobními, spolehlivými a důvěryhodnými,

musí být splněny tyto nové požadavky. Po jejich splnění pak 

bude nová vývojová etapa společnosti na dohled. Osobní sítě

by se mohly stát prvořadě transakčními, a to nejen pro schop-

nost hledání odpovídajícího přístupu. V prostředí mini-buněk 

zůstává technologie SIM opět nejvhodnější v množině ověřo-

vacích (autentikačních) technologií pro splnění bezpečnost-

ních požadavků na jakýkoli typ telekomunikační služby.

Obr. 8  Cestovní mapa k personalizovanému tekutému spektru
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přístupu koncovým uživatelem by se mohl vyvinout k funkč-

nosti očichávání správné nabídky a rovněž očichání správ-í

ného protějšku pro jakoukoli transakci na jakoukoli vzdále-

nost spojující takřka okamžitě požadavek s dodáním. 

Za předpokladu, že průměrná potřeba spektra udrží

svůj růst – v souladu s Mooreovými zákony – z dnešních

4 Mbit/s pro pevnou linku k 100 Mbit/s v roce 2015, před-

stava budoucnosti se bude odvíjet k uskutečnění přímého

optického připojení koncového uživatele. Zatím stále zatajen

daleko před námi je cíl úplného optického spojení. V každém

případě se zde opět potvrzuje základní vize, že tento druh

spojení a relací vyžaduje opticky přepojované sítě.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

ČVTSS − FITCE CZ
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Tabulka 1  Přehled bezdrátových technologií 

Max. rychlost 

v sestupném

směru

Typická rychlost 

pro stahování
Přiřazení ke spektru Šířka kanálu

Počet

rádiových

kanálů

Rádiová technologie 

Typický rozsah 

v místnostech/mimo

budovy

Podpora

mobility

802.11a 54 Mbit/s 25 Mbit/s pásma kolem 5 GHz 20 MHz 8 OFDM 40–60 m (8) / 25 m ne, (12)

802.11b 11 Mbit/s 6,5 Mbit/s 2,4–2,497 GHz (ISM) 20 MHz 13 DSSS 50–80 m (9) / 35 m ne, (12)

802.11g 54 Mbit/s 25 Mbit/s 2,4– 2,497 GHz (ISM) (3) (3) (3) 50–80 m (8) / 25 m ne, (12)

802.11n 600 Mbit/s 100–200 Mbit/s 2,4 a 5 GHz 20 MHz 13 OFDM 75–125 m / 50 m ne, (12)

802.11d 75 Mbit/s 30 Mbit/s 2–11 GHz / 10–66 Ghz 1,25–20 MHz (4) (4) (7) 1–30 km / 50 m ne, (12)

802.11e 75 Mbit/s 10 Mbit/s 2–11 GHz / 10–66 Ghz 1,25–20 MHz (4) (4) (7) 1–5 km / 50 m (13)

EDGE 0,5 Mbit/s (2) 0,1–0,2 Mbit/s 900 a 1800 MHz 200 kHz (5) TDMA s FDD 1–5 km (10) / 100 m ano

Enhanced EDGE 1,3 Mbit/s (2) 0,3–0,4 Mbit/s 900 a 1800 MHz 200 kHz (5) TDMA s FDD 1–5 km (10) / 100 m ano

UMTS (1) 2 Mbit/s 0,4 Mbit/s 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz 5 MHz (6) W-CDMA s FDD 300 m–5 km (11) / 50 m ano

HSDPA 14,4 Mbit/s 3–4 Mbit/s 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz 5 MHz (6) W-CDMA s FDD 300 m–5 km (11) / 50 m ano

HSPA+ 28,8 Mbit/s 10–14 Mbit/s 1920–1980 MHz / 2110–2170 MHz 5 MHz (6) W-CDMA/ MIMO/ FDD 300 m–5 km / 50 m ano

LTE

(HSOPA)
100 Mbit/s 30–40 Mbit/s 2,6 GHz 1,25–20 MHz (6)

OFDMA/ SCFDMA/ 

MIMO/ FDD a TDD
300 m–5 km / 50 m ano

Poznámky

 (1)  Ze všech variant UMTS jsou uváděny pouze evropské verze

 (2)  Toto je maximální přenosová rychlost za užití osmi časových intervalů 

a kódovací schéma 4 (CS-4)

 (3)  Pro přenosové rychlosti 1; 2; 5,5 a 11 Mbit/s je použito stejné časové 

rozložení, šířka pásma modulace jako v IEEE 802.11b (pro zpětnou kom-

patibilitu). Ostatní podporované přenosové rychlosti používají OFDM

 (4)  IEEE 802.16 je navržena pro široký rozsah licencovaných a licenci

nepodléhajících kmitočtů s pružným přiřazením pásma k přizpůsobení 

snadnějšího plánování buněk v celém světě

 (5)  Shodné s GSM

 (6)  Počet kmitočtových pásem závisí na licenci provozovatele

 (7)  Fyzická vrstva IEEE 802.16 podporuje následující tři přístupové techno-

logie: 1. Modulace jedinou nosnou (CS); 2. OFDM v kombinaci s TDMA 

a 3. OFDMA a kombinace OFDM a OFDMA jsou určeny hlavně pro provoz 

s vedením mimo dosah

 (8)  Sestupný stvol má přenosovou rychlost 54 Mbit/s a vzestupný 11 Mbit/s

 (9)  Sestupný stvol má přenosovou rychlost 11 Mbit/s a vzestupný 2 Mbit/s

(10)  Poloměr pokrytí hlasové služby GSM a datových přenosů GPRS/EDGE při

kódování CS-1 je shodný s CS-2 a CS-3; při CS-4 je snížen. Typický dosah

uvedený v této tabulce platí pro zastavěná území. Teoreticky se může

dosah přiblížit až ke 20 km

(11)  Typický dosah uvedený v této tabulce platí pro zastavěná území. Teore-

ticky se může dosah přiblížit až ke 30 km

(12)  Pohyb uvnitř buňky je možný; technologie samotná převzetí (hando-

ver) neumožňuje

(13)  Technologie samotná převzetí (handover) neumožňuje. Realizace 

mobilního WiMAX by měla podporovat mobilitu

Zkratky

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution

FDD Frequency Division Duplex

HSPA High-Speed Packet Access

HSDPA High-Speed Downlink Packet Access

HSOPA High-Speed OFDM Packet Access

ISM Industrial, Scientifi c and Medical bands

LTE Long Term Evolution

MIMO Multiple-Input Multiple-Output

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access

SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access

TDD Time Division Duplex

TDMA Time Division Multiple Access

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access

Wi-Fi Wireless-Fidelity

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
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