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Volejte 800 02 02 02

www.cz.o2.com

Více na www.cz.o2.com

Nebo něco jiného. ø TV totiž nabízí:

• 60 kanálů v digitální kvalitě
• HBO v základní nabídce
• Videotéku s nejnovějšími filmy
• TV Archiv vybraných pořadů

Sledujte třeba přímé přenosy ø ELH  

Přepněte na digitální televizi ø TV
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oV roce 2000 přijala Evropská unie desetiletý plán jak předehnat v oblasti ICT nej-

rozvinutější země světa. Lisabonská strategie defi novala vizi jak se stát do roku 2010 

nejdynamičtější a nejvíce konkurenceschopnou znalostní ekonomikou, která bude 

schopna trvalého růstu a bude nabízet pracovní příležitosti ve velkém měřítku, ve 

vyšší kvalitě a s vyšší sociální soudržností.

Byly defi novány konkrétní strategie pro rozvoj technologií ICT a informační spo-

lečnosti. Je a bude velice zajímavé sledovat naplňování cílů tohoto ambiciózního 

plánu.

Na druhé straně úředníci Evropské komise tvoří takové návrhy a opatření v regu-

lační oblasti, které směřují spíše proti rozvoji a dynamickému růstu telekomunikací. 

Analýza těchto kroků a činů by obsáhla celé číslo tohoto časopisu, ale z pohledu člo-

věka, který se v telekomunikačním prostředí pohybuje už „nějaký pátek“, se musím 

k této věci opětovně vyjádřit.

V rámci dlouhodobě připravované Revize stávajícího regulačního rámce se poda-

řilo v červenci odlobovat „nevytvoření“ nového celoevropského superregulátora. 

Tato věc byla trnem v oku mnoha zemím a mezinárodním oborovým institucím.

APVTS (Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) jednoznačně 

odmítla myšlenku vytvoření Evropského regulátora. V době, kdy jsou kladeny pře-

kážky vytvoření jednotného evropského trhu v základní podmínce, jakou je volný 

pohyb pracovních sil, působí snaha po unifi kované regulaci rozpačitě. APVTS je 

toho názoru, že Komise zaměňuje pojem jednotný trh (single market) za pojem unifi kovaný trh (unifi ed, homogenous mar-

ket). Trh EU není unifi kovaným trhem a ani jím v dohledném horizontu být nemůže. Je spíš společným trhem (common

market) než jednotným trhem právě proto, že zde není zajištěn volný pohyb výrobních faktorů. Velmi rozdílnou velikost

členských států, topografi cké rozdíly a způsoby používání komunikačních služeb mohou zvládnout a řídit pouze národní

regulátoři, kteří mají zkušenost a znají tyto trhy nejlépe. Nakonec se stejně i národní regulátoři pravidelně scházejí a diskutují

zásadní témata na úrovni Sdružení národních regulátorů (ERG). Proto jsme rádi, že tento návrh neprošel.

Na druhé straně jsou snahy direktorátu pro informační společnost a média regulovat co se dá pod záštitou „vše pro zákaz-

níka“. Pokud pominu populistické projevy komisařky Redingové k cenové regulaci mezinárodních zpráv SMS a datového roa-

mingu, zůstává stále ve hře tzv. funkční separace, tedy oddělení sítí, technologií inkumbentů od poskytování služeb. Ve svém

důsledku se to nemusí týkat jen historicky velkých národních operátorů, ale i „bohatého“ alternativního či konkurenčního

mobilního operátora, který se rozhodne investovat hodně peněz do vybudování infrastruktury nové generace. Hrozba zregu-

lování takovéto nové investice je zásadní brzdou rozvoje a investování do toho, co Evropa nejvíce potřebuje v oblasti ICT. EU

tvrdí, že se v Evropě investuje více než jinde, ale není tomu tak. Všichni tradiční telekomunikační investoři-operátoři čekají,

co bude a jak se zachovají evropští regulační politici. Opravdu to brzdí nové investice a zavádění nových služeb a hlavně roz-

voj moderního broadbandu. Je to vidět na investicích do FTTx v EU v porovnání s USA a Japonskem. Rozdíl investic je více

než desetinásobný (IDATE, DigiWorld 2006). Určitě lze najít další případy rychlejšího rozvoje, ať již technologií, či ve vlastní

podpoře vlád oblasti ICT.

Regulace musí řešit slabá místa na trhu, řeší přechod od monopolu k tržnímu prostředí, postihuje nesoutěžní jednání, ale

nesmí být brzdou pokroku a rozvoje.

Svatoslav Novák

vydavatel časopisu Telekomunikace



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

Magio – digitálna televízia

Vychutnajte si jedinečné funkcie 
digitálnej televízie Magio:  

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

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

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

 si nájdete priamo na vašej obrazovke

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

magio inzercia.indd   1 30.10.2007   12:04:41
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y Nová platforma Intel Centrino 2
Nová mobilní procesorová technologie Intel Centrino 2

je podle zástupců společnosti „opět o něco lepší a k tomu

ještě šetrnější k životnímu prostředí.“ Disponuje vyšším

výkonem pro multitasking a výpočetně náročné aplikace

a přitom umí šetřit energií z baterie. Centrino 2 přináší do

mobilních počítačů grafi ku a video ve vysokém rozlišení

(HD) a nové funkce pro lepší zabezpečení a správu note-

booků, zvýšení rychlosti, prodloužení životnosti baterií

a rozšíření dosahu bezdrátového připojení k síti.

V roce 2003, kdy byla poprvé představena platforma

Intel Centrino, existovalo jen několik WiFi hotspotů, video

typu YouTube prakticky nestahovalo a stolních počítačů

se prodávalo výrazně více než notebooků. Dnes prodeje

„mobilních“ notebooků předstihují stolní počítače a nová

platforma Intel na to reaguje. Procesorová technologie

Intel Centrino 2 a Intel Centrino 2 vPro, známá pod kódo-

vým názvem Montevina, zlepšuje prostřednictvím nových

procesorů a čipových sad všechny hlavní funkce note-

booků včetně výkonu a životnosti baterií, obsahuje rych-

lejší bezdrátovou technologii 802.11n a koncem letošního

roku se objeví i s technologií WiMAX, která se zejména ve

Spojených státech začíná výrazně prosazovat.

Společnost Intel představila také pět nových dvoujádro-

vých procesorů založených na unikátní 45nm technologii.

Tyto procesory disponují rychlejším taktováním sběrnice

FSB 1066 MHz a až 6MB vyrovnávací paměti L2 cache.

Tři verze snižují příkon notebookových procesorů zhruba

o 30 procent, na 25 wattů. Další možností je využití tech-

nologie Deep Power Down, která výrazně šetří energii tím,

že v okamžiku, kdy je notebook nečinný, vypíná některé

komponenty procesoru, taktování jádra nebo vyrovnávací

paměť. Navíc, přichází s „extrémní“ verzí nejvýkonnějšího

dvoujádrového mobilního procesoru na světě, Intel Core 2

Extreme, který je taktovaný na 3,06 GHz (měřeno testem

SPECint_rate_base2006).

Novou možností snížení spotřeby notebooků je pře-

pínatelná grafi ka. Notebooky vybavené technologií Intel

Centrino 2 dovolují uživateli zvolit podle potřeby integrova-

nou, nebo přídavnou grafi ku. Nová správa výkonu a funkce

pro úsporu energie tak pomáhají prodloužit výdrž baterií.

Procesor Intel Core 2 Duo však šetří nejen energii, ale díky 

použití bezolovnaté a bezhalogenové technologie je šetrný 

také k životnímu prostředí.

Dalšími novinkami od Intelu jsou čipset Mobile Intel

45 Express a bezdrátová síťová karta WiFi Link série 5000,

která podporuje standard 802.11n („draft  n“) a umož-

ňuje přenosovou rychlost až 450 Mb/s a podstatně zvy-

šuje dosah. Koncem roku Intel zahájí ve Spojených státech

dodávku prvních kombinovaných modulů WiMAX/WiFi,

které jsou součástí série Intel WiMAX/WiFi Link 5050. Jde

o volitelný doplněk pro notebooky založený na technologii

Intel Centrino 2.

V době, kdy společnosti nahrazují stolní počítače note-

booky, potřebují mít k dispozici vzdálenou diagnostiku

s možností aktualizovat a opravovat počítačové systémy 

přes bezdrátovou síť. Intel Centrino 2 prostřednictvím

technologie vPro nabízí fi remním uživatelům rozšíření

možností správy počítačů a nové bezpečnostní funkce.

Integrována byla také vylepšená správa s AMT 4.0, která

dovoluje bezdrátový management počítače i v době, kdy je

v režimu spánku. Intel Centrino 2 obsahuje rovněž funkce

vzdálené konfi gurace systému s podporou standardů správy 

nové generace (WS-MAN a DASH 1.0).

Notebooky postavené na procesorové technologii Intel

Centrino 2 podstatně zrychlují zpracování instrukcí pro

streamovaná média a v porovnání s předchozími genera-

cemi umožňují až dvojnásobný datový tok. Nabízí tak vyšší

výkon pro náročné multimediální aplikace s vysokým roz-

lišením (HD), např. komprese videa je až o 90 % rychlejší

a umožňuje dosažení špičkové kvality obrazu. Poskytuje

realističtější vizuální detaily a nabízí nové funkce umoc-

ňující zážitky z počítačových her. Volitelný grafi cký akce-

lerátor Mobile Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD

poskytuje o 50 % vyšší grafi cký výkon, který umožní HD

hry s hlubokými vizuálními detaily vytvořené pomocí

nových grafi ckých funkcí 3D.

Výčet letních novinek v oblasti mobilních technologií

tím ale nekončí − Intel oznámil, že do 90 dnů představí osm

dalších procesorů, mezi kterými budou poprvé i čtyřjá-

drové mobilní procesory, a také druhou generaci produktů

pro ultratenké a lehké notebooky.

Monitorová dvojčata Samsung
Samsung přichází na trh se zajímavou novinkou v oblasti

monitorů − 22palcovým LCD monitorem SyncMaster

2263DX. Zřejmě nikoho moc nepřekvapí výbava v podobě

kamery, mikrofonu a reproduktorů; její ojedinělou polož-

kou však je možnost připojení druhého, 7palcového LCD.

Malé „dvojče“ má sloužit především v případech, kdy na

počítači je spuštěno více programů současně. Uživatel tak 

může získat trvalou kontrolu nad příchozí poštou, komuni-

kovat přes video chat, mít spuštěný webový prohlížeč, pře-

hrávač hudby apod.

Monitor nabízí kvalitní obraz s vysokým kontrastním

poměrem (22" 1000:1, 7" 400:1) a odezvou 5 ms. Rozlišení

hlavního panelu je 1680 × 1050, tandemového 800 × 480.

Pokud jde o vstupy, je vybaven analogovým video vstupem

RGB a digitálními DVI a také audiovizuálním vstupem

nové generace HDMI. Tandemový monitor obsahuje pouze

USB. Na primárním monitoru vedle webkamery je umís-

těno speciální tlačítko, které umožňuje okamžité spuštění

videokomunikace. 

Využitím vlastní technologie UbiSync displej 2263DX 

umožňuje jednoduše přes USB 2.0 vytvořit konfi guraci se

dvěma displeji. Malý (tandemový) monitor je k počítači při-

pojen jednoduše přes USB kabel; připevňuje se přes otočné

rameno, a to buď na jedné ze stran, nebo na horní hraně

hlavního displeje. Po odpojení od hlavního monitoru může

být použit jako samostatný displej. 

Dvoumegapixelová webová kamera je vybavena funkcí

„rozpoznávání obličejů“, která umožňuje rozeznat obličej

v záběru a automaticky na něj zaostřit. Toho se s výhodou

využívá při videohovorech a pořizování záznamů „domá-

cího“ videa. Další ze zajímavých funkcí poslouží pro sledo-

vání určitého prostoru − webkamera je schopna reagovat
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do počítače.

Koncept duálního monitoru Samsung SyncMaster

2263DX získal cenu za inovaci na veletrhu CES 2008. Na

českém trhu má být SyncMaster 2263DX dostupný od

1. srpna 2008 za 11 690 Kč.

Reversi nejpopulárnější aplikací pro iPhone
Víceuživatelská logická hra Reversi vyvíjená českou společ-

ností Geewa se zařadila k populárním aplikacím pro chytrý 

telefon iPhone v den, kdy se v průběžně aktualizovaném

žebříčku společnosti Apple stala dokonce tou nejpopu-

lárnější (28. června). Také zaměstnanci společnosti Apple

tuto hru vybrali jako svůj „Staff  Pick“, tedy hru hodnou

pozornosti.

Interaktivní aplikace Reversi nevyžaduje instalaci speci-

álního soft waru ani jiný zásah do telefonu a je k dispozici

zdarma. Hru mohou hrát proti sobě lidé v podstatě bez

ohledu na to, v jakém koutě světa se nacházejí; přímo ve

hře je k dispozici také textový chat pro komunikaci s proti-

hráčem. Aplikace obsahuje rovněž jednouživatelský režim,

kdy soupeřem je samotný iPhone. Zájemci o hru stačí ve

webovém prohlížeči iPhone zadat adresu www.geewa.com

a Reversi se objeví v nabídce. Hru je také možno najít na

samostatné webové stránce − multiplayer Reversi funguje

i s webovým prohlížečem na PC, herní konzoli Nintendo

Wii nebo v set-top boxu IPTV.

Podle ředitele společnosti Geewa úspěch hry Reversi

potvrzuje, jak je důležité nabídnout uživatelům víceuživa-

telské hry bez jakýchkoli překážek (instalace soft ware nebo

síťového připojení a podobně) − stačí zprávou SMS poslat

výzvu kamarádovi kamkoliv do světa a za pár sekund již

hrajete proti sobě.

Geewa provozuje portál společenských her online, který 

umožňuje hráčům ze svého počítače, mobilního telefonu či

interaktivní TV vyzvat ke hře kdykoli a kohokoli na této

planetě. Svoje výsledky pak hráči mohou sledovat v ligách,

turnajích a dlouhodobých žebříčcích. Součástí všech her je

i možnost přímé komunikace mezi hráči. V březnu 2008

navštívilo portál milion hráčů, kteří odehráli 20 milionů

utkání. Mezi nejpopulárnější hry patří Slovní fotbal, Prší

a Solitér.

Hry hrají jak ženy, tak muži, jak mladí, tak vyzrálí hráči

(30 % hráčů je starších 30 let). Portál si od svého vzniku

v roce 2005 získal spoustu příznivců a v současné době jej

denně navštěvuje 100 000 uživatelů, kteří odehrají 700 000

utkání. 

Provoz herního portálu je hrazen z videoreklamy.

V dubnu 2007 získala Geewa ocenění Red Herring 100

Europe, mimo jiné právě díky originálnímu reklamnímu

prostoru pro videoreklamy (který prodává česká komerční

televize Nova). Předchozími držiteli ocenění se staly napří-

klad společnosti Google, Skype a YouTube.

Nová technologie pro tvorbu 3D fi lmů
Diváci kin se mohou těšit na nové trojrozměrné fi lmy 

s neobyčejně propracovanými animacemi. Vznik nového

druhu animovaných trojrozměrných fi lmů umožní kom-

binace špičkových výpočetních technologií společnosti

Intel a umění animačních umělců studia DreamWorks

Animation.

Společnost Intel a studio DreamWorks Animation se

staly strategickými partnery v oblasti technologie pro tvorbu

trojrozměrných fi lmových snímků. Prvním fi lmem, ve kte-

rém se vzájemná spolupráce projeví, bude „Monsters vs.

Aliens“. Film by měl být do kin uveden příští rok v březnu.

Počínaje rokem 2009 budou všechny klíčové snímky spo-

lečnosti DreamWorks Animation zhotoveny ve stereosko-

pickém 3D prostředí. Partnerství bude těžit z produktů

a nástrojů audio vizuální výpočetní technologie společnosti

Intel a zkušeností společnosti DreamWorks Animation

v oblasti tvorby animovaných fi lmů.

Protože počítačová animace 3D fi lmů je velmi náročná,

bude společnost Intel studiu DreamWorks Animation

poskytovat nové, vysoce výkonné výpočetní technologie,

včetně vícejádrových procesorů. Soft waroví inženýři Intelu

také pomohou DreamWorks Animation s optimalizací

aplikací, které na těchto čipech poběží. Přechod na systémy 

Intel tak umělcům DreamWorks Animation umožní vytvá-

řet s pomocí špičkových nástrojů kvalitnější renderovanou

grafi ku a očekává se, že podstatně zvedne laťku celému

odvětví.

Telefonní budky jinak
Centrum Prahy má o prázdninách neobvyklou výzdobu.

Na Kampě pod širým nebem probíhá výstava umělecky 

ztvárněných telefonních budek společnosti Telefónica O2.

Netradiční charitativní akce je uspořádána na podporu

Sdružení Linka bezpečí.

Na Kampě je vystaveno celkem sedmnáct telefonních

budek v netradiční podobě jedinečných výtvarných děl

známých i začínajících českých umělců. Do této podoby 

byly přetvořeny v jedné z bývalých továrních hal v oblasti

nádraží Bubny, kde měl každý umělec k dispozici jednu

telefonní budku, kterou mohl podle své fantazie upravit.

Patronát nad výstavou převzala Galerie Václava Špály.

Výstava je bezplatná a po jejím skončení budou jed-

notlivé exponáty veřejně vydraženy. Výtěžek z dražby 

bude věnován Sdružení Linka bezpečí a bude použit pro

pomoc dětem a mladým lidem, kteří se ocitli v obtížných

životních situacích. Součástí výstavy bude také speciální

budka-kasička určená pro přímé příspěvky.
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Centralizované řešení WiFi sítě fi rmy Cisco
Protože mobilní připojení uživatelů do sítě je stále žáda-

nější, je zapotřebí pokrývat stále větší prostory signálem

WiFi. Ve chvíli, kdy je do sítě zapojen větší počet přístu-

pových bodů (AP, Access Point), je jakákoliv komplexní

změna v konfi guraci WiFi sítě velmi zdlouhavá a časem

vede k chybám a nekonzistenci konfi gurací na jednotli-

vých AP. Daleko efektivnější je jejich konfi gurace, dohled

a správa z jednoho centrálního místa – centralizované

řešení WiFi sítě.

V dalším textu se soustředíme na centralizované řešení

fi rmy Cisco Systems, protože naše organizace využívá pro

infrastrukturu IT výhradně řešení této fi rmy. Podobná

řešení samozřejmě nabízejí i jiné fi rmy, např. Motorola,

Siemens a další.

Cisco Systems používá k centrálnímu řízení svých AP

tzv. kontroléry WLC (Wireless LAN Controller). 

Hlavní výhody centralizovaného řešení [3] [4]:

•  centrální správa a jednoduché rozšiřování sítě o další AP

•  optimalizace pokrytí bezdrátovým signálem (dynamická

správa RF pásma)

•  roaming pro mobilní klienty a WiFi telefony

•  zabezpečení sítě LAN před průnikem z bezdrátové sítě (IPS)

•  lokalizace uživatelů, zařízení a nepřátelských bezdráto-

vých prvků

•  funkce přístupových bodů jsou omezeny na minimum,

hlavní „inteligence“ sítě je přesunuta na centrální kontro-

lér, který hromadně řídí všechny přístupové body – zvý-

šení bezpečnosti

Podmínky pro implementaci centralizovaného řešení WiFi sítě:

•  WLC (Wireless LAN Controller) – centrální řídicí kontrolér

•  všechna AP musí pracovat v tzv. LWAPP (Lightweight

Access Point Protocol) módu

Centralizované řešení WiFi sítí fi rmy Cisco Aplikace

V prvním článku (Telekomunikace 4/2008, str. 15–17) jsme si ve zkratce připomněli technologii WiFi. Nyní si představíme cent-

ralizované řešení WiFi sítí fi rmy Cisco a jeho implementaci v síti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Architektura sítě

Obr. 1  Architektura centralizovaného řešení [3]

Základní prvek centralizované architektury je kontrolér

(obr. 1). Tento kontrolér je v našem případě integrován na

modulární desce (WISM, Wireless Services Module) pro

zapojení do centrálního prvku Catalyst 6500. Na každé

desce WISM jsou integrovány dva nezávislé kontroléry.

Ke kontroléru jsou asociovány všechny přístupové body 

(AP). Přístupové body musí pracovat v režimu LWAPP

(Lightweight Access Point Protocol). Přístupový bod pracu-

jící v tomto režimu je „lehký“ – jeho funkce jsou omezeny 

na nezbytné minimum. Autentikace uživatele, řízení mobi-

lity, řízení výkonu atp. jsou funkce, které za přístupový bod

přebírá kontrolér. Tím je dosaženo zrychlení přenosu dat,

jednotného a centrálního řízení, konfi gurace a sběru dat.

LWAPP (Lightweight Access Point Protocol) je protokol vyvi-

nutý společností Cisco Systems, který popisuje komunikaci mezi

„lehkým“ přístupovým bodem a řídicím systémem (kontrolér).

Kontrolér využívá dynamického algoritmu, s jehož

pomocí lze vytvořit rádiovou síť s automatickou rekonfi -

gurací, která optimalizuje výkon jednotlivých přístupových

bodů v reálném čase.

V reálném čase podle [3] dochází k:

•  monitorování rádiového signálu

•  dynamické volbě vysílacích kanálů v závislosti na stavu

okolních rádiových sítí

•  detekci a prevenci interferencí od okolních rádiových sítí

•  dynamickému řízení vysílacího výkonu jednotlivých pří-

stupových bodů

•  vyvažování počtu klientů a přenesených dat přes jednot-

livé přístupové body

•  udržování informací o identitě uživatele při přechodu

mezi jednotlivými přístupovými body
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Šíření rádiového signálu ve volném pásmu nelze determi-

nisticky řídit a při pokrývání větších oblastí je třeba počítat

se vznikem interferencí. Tyto interference mohou mít za

následek i zhoršení pokrytí.

Přístupové body proto provádějí monitorování okolního

rádiového provozu a veškeré informace zasílají na Cisco

Wireless LAN Controller (WLC). Kontrolér se vzápětí

pokusí přenastavit vysílací výkon, popřípadě kanál tak, aby 

interferencím zabránil (obr. 2).

 Mobilita uživatelů
Při přechodu uživatele mezi různými přístupovými body je

nutno si předávat informace o identitě uživatele. U klasic-

kých řešení WiFi sítí je nutné ověřovací proceduru zopako-

vat, což může vést až k výpadku komunikace. Tento výpadek,

například při využívání IP-telefonie, může být kritický.

V sítích s centralizovaným řízením se informace o iden-

titě uživatele uchovává centrálně a při přechodu uživatele

mezi jednotlivými přístupovými body tedy nemusí znovu

proběhnout ověřovací procedura a přechod uživatele je bez

výpadků komunikace.

  Zajištění redundance pokrytí
Při vhodném rozmístění přístupových bodů lze v případě

výpadku jednoho tento zastoupit. Kontrolér je při zjištění

výpadku schopen zvýšit vysílací výkon okolních přístupo-

vých bodů tak, aby tyto svým signálem pokryly požadova-

nou oblast (obr. 3).

Obr. 2  Nastavení výkonu a vysílacích kanálů přístupových bodů tak, aby se minimalizoval vznik interferencí [3]

Obr. 3  Redundance pokrytí WiFi signálem [3]
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Wireless Control System (WCS) je aplikace běžící na

samostatném serveru a je dostupná přes webové rozhraní.

Slouží k hromadné konfi guraci WiFi sítí s mnoha kont-

roléry a k monitorování stavu přístupových bodů a kon-

trolérů. Lze zde jednoduše a přehledně monitorovat stav 

přístupových bodů, výsledky monitoringu interferencí, 

nastavení jejich vysílacích výkonů a kanálů. Systém dokáže

detekovat cizí přístupové body a určit, zda jsou zapojeny 

do místní sítě LAN. Cizí přístupové body lze popřípadě

i blokovat – znemožnit případným uživatelům se k těmto

bodům připojit.

Po doplnění systému o Location Appliance lze na mapě

pokrytí sledovat i pohyb WiFi zařízení.

Grafi cké rozhraní WCS s ukázkou některých možností

systému je na následujících obrázcích (obr. 4 až obr. 10).

Obr. 4  Titulní stránka – sumář stavu sítě WiFi

Obr. 5  Mapa pokrytí včetně stavu jednotlivých přístupových bodů
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Obr. 6  Výsledky měření přístupového bodu − v reálném čase, detekovány interference

Obr. 7  Seznam bezpečnostních incidentů

Obr. 8  Seznam nalezených cizích přístupových bodů
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Obr. 9  Detailní informace o cizím přístupovém bodu včetně možnosti jeho blokování

Obr. 10  Informace o síle signálu a SNR WiFi klienta – zde IP-telefon WiFi
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Centralizované řešení WiFi sítě je, podle mého názoru,

velmi perspektivní myšlenka. Své uplatnění najde přede-

vším ve větších sítích, kdy je třeba řídit, monitorovat a spra-

vovat více přístupových bodů. V případě naší instalace, kdy 

máme přibližně 150 přístupových bodů, je centralizované

řešení přímo nutností.

V řešení fi rmy Cisco Systems je velmi přehledný 

a funkční návrh managementu (WCS) s velmi vhodně vole-

nými funkcionalitami. Velmi jsem ocenil funkce týkající se

zajištění bezpečnosti WiFi sítě, kdy systém objevil a deteko-

val již mnoho narušitelů v podobě „černých“ přístupových

bodů, a to jak ve vnitřní síti, tak i z okolních prostor.

Díky možnosti jednoduše konfi gurovat, spravovat

a monitorovat všechny přístupové body jsme mohli pokrytí

WiFi využít k aplikacím, které pomáhají jak lékařům a stu-

dentům, tak i samotným pacientům. A to vše při zajištění

vysoké bezpečnosti jak dat pacientů, tak i naší vnitřní sítě.

Přístupové body vysílají více různých sítí (SSID), každou

se zaměřením na jinou skupinu uživatelů a s jinými mož-

nostmi, zabezpečením a oprávněními.

Síť „VFN-Internet-Free“ je zaměřena na pacienty. A to

jak na hospitalizované, kterým po automatické autentikaci

umožní přístup do sítě Internet po celou dobu hospita-

lizace, tak i pro pacienty ambulantní, jejichž připojení je

časově omezeno. Tito uživatelé se, kvůli zajištění bezpeč-

nosti vnitřní sítě, do ní vůbec nedostávají.

Síť „VFN-WiFi“ je na rozdíl od „VFN-Internet-Free“

zabezpečena s vysokou odolností. Uživatelé podléhají regis-

traci, síť je určena výhradně zaměstnancům a umožňuje

jim přístup i do vnitřní sítě. Po přihlášení mohou například

lékaři využít mobilních zařízení (notebooky, PDA zařízení,

tablety) a pomocí nich a WiFi připojení se připojit k cen-

trálnímu NIS (nemocniční informační systém) a sledovat

kartu pacienta, výsledky jeho vyšetření a nebo rentgenové

snímky.

Síť „IPT“ slouží pro potřeby IP-telefonie WiFi.

Síť „Eduroam“ slouží studentům pro připojení se do stej-

nojmenné celoevropské sítě.

V současné době naše implementace představuje dva

moduly WiSM, každý obsahuje dva kontroléry typu 4400

a 143 přístupových bodů Cisco Aironet (36 × Cisco Aironet

1121, 78 × Cisco Aironet 1130 a 29 × Cisco Aironet 1242).

Tento počet se bude samozřejmě nadále zvyšovat.

Milan Soldát

ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra telekomunikační techniky,

odbor PC sítí, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Rejstřík použitých zkratek

AES Advanced Encryption Standard

AP Access Point (přístupový bod)

CRC Cyclic Redundancy Check (cyklický redundantní součet)

ČTÚ Český telekomunikační úřad

dB decibel

DSSS Direct Sequence Spread Spectrum

EAP Extensible Authentication Protocol

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers (Institut inženýrů 

elektrotechniky a elektroniky)

IPS Intrusion Prevention System

LWAPP Lightweight Access Point Protocol

MAC adresa  Media Access Control (jedinečný identifi kátor síťového zařízení)

MIC Message Integrity Check (kontrola integrity zpráv)

NIS nemocniční informační systém

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PSK Pre-Shared Key (předsdílené heslo)

RADIUS  Remote Authentication Dial In User Service (uživatelská vytáčená 

služba pro vzdálenou autentizaci)

RSN Robust Security Network

SNR Signal Noice Ratio

SSID Service Set Identifi er (jedinečný identifi kátor sítě)

TKIP Temporal Key Integrity Protocol

WCS Cisco Wireless Control System

WEP  Wired Equivalent Privacy (zajištění stejného soukromí jako 

v pevných sítích)

WiFi Wireless Fidelity

WISM Wireless Services Module

WLC Wireless LAN Controller

WPA WiFi Protected Access
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 Úvod
Z důvodu všeobecného trendu v telekomunikacích – kon-

vergence sítí do prostředí IP, kde se IP-protokol stává pro

většinu telekomunikačních služeb jednotným transport-

ním protokolem, se tradiční provozovatelé hlasových slu-

žeb, poskytovatelé datových a internetových služeb a pro-

vozovatelé kabelových TV služeb setkávají na jednom

telekomunikačním trhu. Provozovatelé kabelových televizí

nyní nabízejí širokopásmový přístup k internetu a hlasové

služby v sítích prvotně určených k přenosu televizního

signálu. Tradiční telekomunikační provozovatelé naproti

tomu přizpůsobují svoje sítě a rozšiřují svoji nabídku služeb

o přenos televizních signálů. V tomto novém konvergova-

ném telekomunikačním prostředí ve skutečnosti kterýkoliv 

provozovatel schopný prostřednictvím své sítě zabezpečit

IP-komunikaci zákazníkovi může nabízet kteroukoli nebo

všechny zmíněné služby. A strategií vedoucí k úspěchu na

trhu s telekomunikačními službami je nabízet všechny zmí-

něné služby v tzv. balíku služeb – Triple Play.

Stává-li se tedy konvergence hlasové služby, dat and

videoslužeb na IP-úrovni sítě skutečností, řízení těchto slu-

žeb setrvává nadále v oddělených překryvných systémech.

Díky nastupujícímu trendu – poskytovat hlasové, datové

a videoslužby prostřednictvím širokopásmového přístupu

v uceleném balíku − se také konvergence řízení služeb stává

aktuálním a široce diskutovaným tématem.

IMS (IP-Multimediální Subsystém) byl původně defi -

nován jako architektura pro transformaci mobilních sítí do

IP za použití nových, na IP-založených signalizačních pro-

tokolů. Později byla koncepce IMS přijata i provozovateli

pevných sítí jako další krok vývoje NGN (Next Generation

Networks). V současnosti je architektura IMS považována

v odborných kruzích za standard pro budování telekomu-

nikačních sítí nové generace.

 Multimediální Subsystém IP
IP multimediální podsystém IMS je defi nován jako archi-

tektura služeb a logických funkcí používající protokol SIP

(Session Initiation Protocol) jako signalizační protokol

a DIAMETER jako R AAA (Authentication, Authorization

and Accounting) protokol pro autentizaci, autorizaci 

a účtování. 

IMS byl původně vyvinut na půdě 3GPP (3rd Generation

Partnership Project) jako součást jejich normalizačních

aktivit pro systémy mobilní komunikace sítí třetí generace

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

založených na W-CDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access). Samotný model IMS defi novaný 3GPP

je popsán ve vydáních 3GPP norem (releases). Současně

s tím, 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) jako

normalizační skupina pro standard CDMA2000, přijala

3GPP koncept IMS a svoje další rozšíření publikovala

jako tzv. 3GPP2 revize (revisions). V roce 2003 TISPAN

(Telecoms & Internet converged Services & Protocols for

Advanced Networks), normalizační orgán ETSI (European

Telecommunications Standards Institute), vstoupil do nor-

malizačního procesu IMS a defi noval ve spolupráci s 3GPP

ve vydání (release) č. 7 emulaci služeb sítí PSTN (Public

Switched Telephone Network) takovým způsobem, že

architektura IMS může být využita nejen v sítích provozo-

vatelů bezdrátových služeb, ale také pro provozovatele pev-

ných sítí i kabelových sítí.

Architektura IMS byla defi nována jako soubor logických

funkčních bloků, které mohou být členěny do tří funkčních

vrstev:

•  vrstva médií a koncových bodů sítě (Media and

Endpoint Layer);

•  vrstva řízení spojení (Session Control Layer);

•  aplikační vrstva (Application Layer).

Funkční model IMS je znázorněn v obr. 1.

Vrstva médií a koncových bodů sítě iniciuje a zakon-

čuje signalizaci SIP a tedy vlastní relace spojení v IP-síti.

Takto může být sestavena relace mezi jedním nebo více

uživateli (koncovými terminály) nebo také mezi prostředky 

sítě IMS poskytující doprovodné služby jako např. kon-

verze hlasu z analogového nebo digitálního formátu do

RTP/IP-paketů. Do této vrstvy spadají media-brány kon-

vertující nosný tok VoIP do formátu TDM vyžadovaného

sítěmi PSTN/PLMN, zabezpečující propojení s jinými

sítěmi VoIP, případně sloužící jako brány pro konverzi

signalizace. Dalším prvkem vrstvy jsou media-servery.

Media-servery umožňují široký rozsah k médiím (RTP)

vztažených služeb. Jedná se o služby konferenčních spo-

jení, přehrávání oznámení, zpracování a generování sig-

nalizačních tónů, rozpoznávání řeči a její syntézu apod.

Veškeré prostředky vrstvy médií a koncových bodů sítě,

tedy koncové zařízení, terminály, media-servery a media-

brány jsou přístupné všem aplikacím sítě IMS, což je jeden

z hlavních principů vrstvové architektury IMS.

Jádrem vrstvy řízení spojení (relací) je funkční blok 

SIP proxy −y CSCF (Call Session Control Function). Tento

centrální prvek architektury IMS umožňuje registraci ter-

minálů nebo koncových bodů sítě IMS a směrování signali-

začních zpráv SIP příslušnému aplikačnímu serveru. CSCF

Integrace IMS a IPTV
Jako důsledek intenzivní konkurence v oblasti širokopásmových přístupových služeb většina tradičních telekomunikačních (telco)

operátorů připravuje či již realizuje implementaci IPTV. Vlastní služby IPTV jsou většinou nabízeny spolu s jinými službami

(VoIP, vysokorychlostní internet) v balíku tzv. „Triple Play“ služeb. Nevyhnutelný efekt spojený s narůstající škálou „Triple Play“ 

služeb je nárůst složitosti sítě a systému pro poskytování služeb, jelikož každá jednotlivá služba má svůj rámec řízení a správy.

Vedle IPTV se fenoménem transformace telekomunikačních sítí současné doby stává IP-multimediální podsystém IMS, rozšiřující 

možnosti klasických VoIP NGN sítí o další typy relačních služeb. Základem koncepce sítí IMS jsou protokoly SIP a DIAMETER.

Ačkoliv platforma IPTV, založená na HTTP protokolu, IGMP protokolu a případně RTSP, prošla samostatným vývojem a kon-

cepčně se od IMS liší, je patrné, že další vývoj směřuje k integraci IPTV s IMS, resp. do IMS. 

Tento článek se zabývá možnostmi integrace platformy IPTV do architektur IP-multimediálního podsystému IMS, který odborné 

kruhy vnímají jako standard pro sítě budoucí generace NGN.
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rovněž spolupracuje s přístupovými sítěmi a transportními

datovými (IP/MPLS) sítěmi za účelem zaručení jakosti

pro všechny podporované a řízené služby. Funkcionalita

CSCF je rozdělena mezi P-CSCF (Proxy CSCF), I-CSCF

(Interrogating CSCF) and S-CSCF (Serving CSCF). 

Specifi ckým prvkem vrstvy řízení spojení a pro „prolí-

nání“ či kombinování služeb významným funkčním blokem

je SCIM (Service Capability Interaction Manager) známý 

rovněž jako zprostředkovatel služeb (Service Broker).

Protokoly 3GPP/3GPP2 označují SCIM jako jednotku pro

komplexní a fl exibilní řízení interakcí s aplikačními servery 

architektury IMS, které se podílejí na realizaci služby. SCIM

pracuje jako prostředník mezi CSCF a aplikační vrstvou,

vůči S-CSCF vystupuje jako aplikační server, vůči apli-

kačním serverům se chová jako S-CSCF. Zprostředkovatel

služeb SCIM koordinuje a řídí současně více aplikačních

serverů selektivním předáváním signalizačních zpráv SIP.

Následně provádí úpravu nebo přesměrování signalizač-

ních zpráv SIP generovaných aplikačním servery. SCIM je

jeden z prvků architektury IMS mající významnou roli pro

integraci IMS se systémem IPTV.

Vrstva řízení spojení dále obsahuje MGCF (Media

Gateway Control Function), MRF (Media Resource

Function) a BGCF (Breakout Gateway Control Function).

MGCF je zodpovědný za řízení media-bran pomocí proto-

kolu H.248, umožňuje spolupráci sítí s různými druhy signa-

lizací. MGCF řídí RTP toky a směrování relací napříč medi-

a-bránami. MRF (Media Resource Function) řídí prostředky 

a funkce media-serverů pro konkrétní služby IMS. BGCF je

SIP server sloužící pro specifi cké směrování spojení do

PSTN/PLMN na základě telefonního čísla (E.164).

Do vrstvy řízení spojení patří databázový systém HSS

(Home Subscriber Server), který spravuje profi ly účastníků

a profi ly služeb pro každého koncového uživatele. Veškeré

profi ly – informace o účastnících, nastavení služeb, prefe-

rencí, stavových informací, atd. jsou uchovány centrálně.

Centralizací dat a systémem sdílení informací funkčními

bloky (IMS servery) lze vytvářet aplikace typu jednotných

osobních adresářů (Buddy List), prezenční a lokalizační

služby založené na stavových informacích uživatelů služeb,

apod. Toto centralizované uspořádání také výrazně zjedno-

dušuje správu uživatelských dat a zajišťuje konzistentní pře-

hled o aktivních uživatelích napříč všemi službami.

Aplikační vrstva IMS vrstvového modelu obsahuje apli-

kační servery, které poskytují řídicí logiku služeb koncovým

uživatelům. Distribuovaná architektura kombinovaná s pruž-

ností a rozšiřitelností signalizace SIP je dostatečné pružná pro

podporu širokého rozsahu aplikačních serverů počínaje ser-

very pro klasickou telefonní službu až po speciální aplikační

servery pro spolupráci s web prostředím apod.

TAS (Telephony Application Server), telefonní aplikační

server, provádí základní zpracování volání, jako je analýza

účastnických čísel, směrování, sestavení a řízení spojení,

„parkování“ hovorů, přesměrování, konferenční hovory 

a doplňkové služby. Aplikační vrstva může rovněž obsa-

hovat samostatné nezávislé servery, které prostřednictvím

spouštěcího mechanismu (trigger points) mohou posky-

tovat doplňkové telefonní služby na začátku, konci nebo

Obr. 1  Funkční vrstvový model IMS 3GPP/3GPP2
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v průběhu volání. Jedná se o služby typu klik pro volbu

(click-to-dial), klik pro přesměrování (click-to-transfer),

klik pro konferenci (click-to-conference), službu hla-

sové schránky, služby interaktivní odpovědi, služby virtu-

ální pobočkové sítě VoIP, služby předplaceného účtování

a službu blokování příchozích či odchozích hovorů. 

Další typy serverů aplikační vrstvy jsou založené aplikační

servery SIP, které zastřešují „netelefonní“ typy relačních slu-

žeb. Tyto aplikační servery mohou poskytovat služby typu

instantní zprávy (Instant Messaging), multimediální zprávy,í

poloduplexní služby typu „push-to-call“, „push-to-show“,

„push-to-share“, lokalizační služby a prezenční typy služeb.

Implementace na SIP protokolu založených aplikačních

serverů v rámci jednotné architektury IMS umožňuje spo-

lupráci telefonních a netelefonních aplikací a kombinací

těchto aplikací vytvářet nové nabídky smíšených multime-

diálních telekomunikačních služeb. Jako příklad lze uvést

službu komplexního seznamu kontaktů (Buddy List), který 

zobrazí jejich stavové informace (přítomnost, dostupnost)

a poskytuje na základě dostupných informací jednoduché

(na jeden dotyk − one touch) rozhraní k ostatním komuni-

kačním službám.

Především zákazníci z podnikatelské sféry mohou vyža-

dovat od telekomunikačních operátorů vývoj a zavedení

služeb využívající jejich stávající telekomunikační a IT

prostředky, např. privátní síť VoIP, podnikový SW systém

apod. Pro všeobecné zajištění těchto služeb IT normalizační

orgány defi novaly standardy rozhraní API (Application

Programming Interface). Spolupráce mezi SIP a API

je zajištěna bránou OSA-GW (Open Services Access

Gateway). OSA-GW je dalším aplikačním serverem archi-

tektury IMS. Tato brána povoluje podnikovým aplikacím

SIP registraci v IMS síti operátora a řídí přístup k síťovým

zdrojům.

Přestože původní koncept IMS založený na protokolech

SIP a DIAMETER byl orientován na řízení spojově ori-

entované služby, pomocí SOAP/XML (Service Oriented

Architecture Protocol) nebo Parlay X aplikačních serverů

je možné integrovat aplikace resp. IMS služby zpřístupnit

aplikacím, které nejsou spojově orientované a jsou založeny 

na koncepčně odlišných řídicích protokolech (např. webové

aplikace).

Zhruba od roku 2005 začali dodavatelé technologie

s implementací IMS do telekomunikačních sítí s cílem sjed-

nocení řízení hovorových služeb bez ohledu na typ přístu-

pové technologie či koncového zařízení – pevného nebo

mobilního. Architektura IMS je v současné době základem

transformace sítí PSTN a PLMN. Je to platforma umož-

ňující konvergenci pevných a mobilních aplikací FMC

(Fixed-Mobile Convergence). Zjednodušením vytváření,

zavádění a řízení širokého rozsahu relačních služeb před-

stavuje technologie IMS další krok v procesu konvergence

a transformace telekomunikací.

 IPTV – IP-Televize
Zatímco koncept IMS je přesně defi nován normalizač-

ními orgány jako otevřená architektura a další vývoj je pod

striktním dohledem 3GPP/3GPP2/TISPAN, technologie

IPTV se vyvíjely na základě nových technických možností

(ADSL2+/VDSL, Ethernet, multicast, kodeky pro videosig-

nály), tržních trendů a konkurenčního tlaku od původně

„netradičních“ telekomunikačních operátorů.

Všeobecně lze říci, že hlavní účel IPTV řešení je zavá-

dění videozábavy v reálném čase, televize a rozhlasových

služeb. Z hlediska poskytovatelů telekomunikačních služeb

zabezpečuje IPTV audio- a videoslužby zaručené jakosti ke

koncovým přístrojům pro zobrazení nebo záznam. Součástí

balíku služeb IPTV mohou být vedle služeb přenosu a zpro-

středkování televizních a rozhlasových kanálů (broadcast)

služby videa na vyžádání VoD (síťová verze video/audio-

půjčovny), služby přenosu placených videokanálů PPV

(Pay Per View), služby videozáznamu PVR (Personal Video

Recorder) – jakási síťová verze videorekordéru, interaktivní

TV (iTV) služby a rovněž distribuce obsahu samotných

uživatelů služeb IPTV.

Vlastní architektura platformy IPTV je obvykle defi no-

vána dodavateli technologie, případně systémovými inte-

grátory řešení a neexistuje jednotný koncept IPTV. Obecně,

jak je patrno z obr. 2, platformu IPTV lze chápat jako sys-

tém sestávající se z pěti součástí:

•  centrum pro zpracování a vysílání video/audiokanálů,

tzv. „Video Headend“

• VoD systém

•  systém pro zabezpečení obsahu – řízeného přístupu

a správa digitálního oprávnění CAS/DRM (Conditional

Access System /Digital Rights Management)

• IPTV „Middleware“
• STB (Set-Top Box)

„Video Headend“, který se skládá ze sytému video/audio

kodérů a IP-„zapouzdřovače“ (encapsulator), zabezpečuje

správný formát TV nebo rozhlasových kanálů pro jejich

přenos širokopásmovým IP-propojením prostředky multi-

castového přenosu. Kodéry podporují širokou škálu kom-

presních technik jako MPEG-2, MPEG-4 H.264 AVC,

VC-1, jak pro běžné rozlišení SDTV (Standard Defi nition

TV), tak pro vysoké rozlišení HDTV (High Defi nition

TV). Například tyto kodeky zajišťují přenos kanálu SDTV

rychlostí zhruba 2 Mbit/s, v případě kanálu HDTV se přeno-

sová rychlost pohybuje zhruba na 8 Mbit/s. Video-kodéry 

automaticky odvozují tok s nízkým rozlišením pro použití

v aplikaci obraz v obraze PiP (Picture-in-Picture) nebo

pro mozaikové aplikace. Obrazy podle základní defi nice

jsou typicky přeformátovány do formátu 96 × 96 pixelů

v souladu s omezením přiděleného pásma 100−200 kbits/s.

Video Headend může rovněž zajišťovat kódování přená-d

šených TV/radio kanálů a zabránit neautorizovanému

přístupu uživatelů k tomuto obsahu. Video Headend spo-

lupracuje se systémem podmíněného přístupu CAS, aby 

získala klíče potřebné k zakódování kanálů. Rozkódování je

prováděno v set-top boxu (STB). Protokol IGMP (Internet

Group Management Protocol) se používá pro řízení distri-

buce TV/radio kanálů pomocí multicastového přenosu. 

Systém VoD zahrnuje řadu VoD serverů. Tyto servery 

ukládají video/audio obsah (fi lmy, dokumenty, hudbu, …)

ve zkomprimované podobě MPEG-2, MPEG-4 H.264

AVC nebo VC-1 formátu. Pokud si uživatel vybere obsah
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ke sledování, servery VoD iniciují přenos s vyžádaným

obsahem uživateli prostřednictvím unicastového toku

řízeného pomocí RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Servery VoD mohou být rovněž použity pro další typ služby 

videa na vyžádání – tzv. near-VoD (vysílání toku s časo-

vým posuvem prostřednictvím multicastového přenosu). 

Obsah VoD (fi lmy, dokumenty, seriály, hudba atd.) je

obvykle zakódován před vlastním uložením v serverech.

Kódovací zařízení umístěné v systémech VoD komunikuje

přímo se systémem CAS/DRM za účelem získání klíče pro

zakódování.

Systém podmíněného přístupu a správy digitálního

oprávnění CAS/DRM koordinuje a provádí zakódování

a rozkódování obsahu. Generuje klíče pro zakódování

kódovacími prvky Video Headendu a VoD. Řídicí systém

CAS/DRM zprostředkovává uživatelům resp. STB klíče

nezbytné k rozkódování obsahu. Uživatel IPTV si obvykle

vybírá obsah prostřednictvím menu na obrazovce (vygene-

rované a řízené IPTV-middlewarem), middleware následně

požádá systém CAS o dodání nezbytných klíčů potřebných

pro rozkódování obsahu uživatelům. Tento systém je zod-

povědný za průběžnou aktualizaci dekódovacích klíčů. 

IPTV-middleware je řídicí platforma koordinující

všechny součásti IPTV. Zajišťuje rozhraní (uživatelský por-

tál) přístupu pro koncového uživatele služeb. Middleware

umožňuje poskytovatelům služeb řídit a konfi gurovat vlastní

video/audio služby, řídit zpřístupnění obsahu pro uživatele,

vytváří pro uživatele elektronického programového prů-

vodce EPG (Electronic Programming Guide), VoD menu,

nabídku placených videoslužeb PPV, atd. IPTV-middleware

je klíčovou součástí řešení IPTV, pro komunikaci se STB

využívá HTTP protokol.

Set-top box je zařízení umístěné na zákaznické straně

a zajišťuje přístup uživatele k video/audio službám. Provádí

video/audio dekompresi a konverzi na analogový formát tak,

aby mohl být zobrazen běžnými TV přijímači. Zobrazuje na

obrazovce TV přijímače uživatelský portál – menu, pomocí

kterého je zajištěna interakce uživatele s middlewarem

(HTTP). Jak již bylo zmíněno, uživatelský portál obsahuje

elektronický průvodce vysílanými kanály, menu výběru

VoD obsahu, menu pro near-VoD a pro výběr jednotlivých

pořadů PPV, přístup ke hrám a ostatní související služby. 

  Možnosti integrace IMS a IPTV 
Obecně se integrace platformy IMS a IPTV diskutuje na

čtyřech odlišných úrovních:

•  spolupráce na úrovni řízení služeb − konverze nebo 

zprostředkování (proxy) řídicích zpráv (signalizace) 

IPTV do a z  protokolu SIP,

•  společné řízení uživatelských informací − vytvoření 

centrální databáze pro účastnické profi ly, profi ly slu-

žeb a učastnických nastavení služeb IMS i IPTV,

•  společné řízení prostředků sítě – implementace funkcí 

RACF (Resource and Admission Control Function) 

dostupných jak hlasovými, tak video-aplikacemi. 

•  společná signalizace − užití SIP pro všechny služby.

Signalizační protokol SIP byl přijat systémem IMS pro svoji

jednoduchost (je založen na jednoduchém, textově zalo-

ženém způsobu komunikace požadavek−odezva) a přede-

vším rozšiřitelnost (mohou být připojeny nové metody SIP

a služby pomocí SDP). Nicméně architektura služeb IPTV

byla již defi nována a typicky používá IGMP pro distribuci

TV/rádio kanálů (broadcast služby), PPV služby a RTSP

protokol pro služby na vyžádání (VoD, near-VoD). IGMP je

velmi jednoduchý protokol, který nevyžaduje složité zpra-

cování záhlaví a především dovoluje rychlou odezvu na

změnu TV/rádio kanálu. RTSP; na druhé straně, je textově

založený protokol podobně jako SIP, ale obsahuje metody 

pro dočasné přerušení, přehrávání a záznam, které jsou

přirozeně vhodné pro řízení aplikací spojených s toky dat

(streams). 

Elementární úrovneň spolupráce IMS a IPTV spočívá

v sledování nebo tzv. sledování stavu (snooping) řídicích

zpráv na straně IPTV a používá metodu SIP NOTIFY

video na požádání
(skladovaní a doru ování

obsahu na požádání)

STBTV

dekryptor

CAS/DRM
systém 

( ízení enkrypce obsahu)

middleware
klient

IP-sí

Content
Provider

Poskytovatel 
obsahu

video/audio
p ehráva

middleware
(manažment služeb)

Video Headend

(TV/rádio kanály)

Poskytovatel 
kanál

Obr. 2  Všeobecný model platformy IPTV
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k informování IMS o stávajícím stavu IPTV služby uživa-

tele. Toto sledování stavu (snooping) je v případě IGMP

relativně přímočaré. Generování zprávy SIP popisující

měnící se stav uživatele (např. uživatel X sleduje kanál Y)

je snadno realizovatelné. V případě protokolu RTSP je „sle-

dování stavu“ služby uživatele mnohem komplexnější díky 

bohatosti tohoto protokolu.

Spolupráce na úrovni řízení služeb IMS a IPTV může být

zaváděna na různých úrovních v síti:

•  spolupráce IPTV−IMS v domácí síti – např. koncové 

zařízení zákazníka (CPE), STB, IAG,

•  spolupráce IPTV−IMS v přístupové síti (např.

DSLAM),

•  spolupráce IPTV−IMS na úrovni aplikačních serverů.

Pro podporu součinnosti IMS a IPTV v sítích pro domác-

nosti by bylo nezbytné přidat některé další funkcionality

ke stávajícím zákaznickým zařízením (IAD, STB), což v řadě

případů není řešitelné a v řadě dalších řešitelné jen obtížně.

Navíc tento přístup logicky nedovoluje autonomní adap-

taci přístupové sítě na potřeby nově vyvíjených služeb, pro-

tože je inteligence a logika služeb soustředěna výhradně

v CPE. Součinnost v přístupové síti by vyžadovala mimo

jiné rychlý systém pro stavové sledování toku dat v přístu-

pových systémech DSLAM, ale bez nutnosti modifi kace

v CPE. V případě spolupráce aplikačních serverů nevzniká

potřeba upravovat zákaznická zařízení. Přesto by mohla být

potřebná výraznější adaptace aplikačních serverů IPTV-

middleware pro podporu SIP, která může vyvolat jejich

výrazné zdražení.

Pokud hovoříme o společném řízení uživatelských 

informací, tato myšlenka se opírá o možnost vytvoření jed-

notné uživatelské databáze (HSS) pro všechny typy služeb

umožňující uživateli a aplikacím jednotný přístup k uži-

vatelským informacím nezávisle na přístupové síti, typu

terminálu, typu služeb, apod. Běžně jsou účastnická data

uložena v různých specifi ckých databázích jak aplikačních,

tak i síťových. Zřizování služeb pro nové uživatele, realizace

změn nastavení profi lu služeb pro účastníky, rozšiřování

počtu účastníků, změny a úpravy služeb a podobné aktivity 

představují pro operátory komplexní a nákladné procesy 

vyžadující často zásah operátora. Proto také koncept kon-

solidace dat defi novaný v IMS na bázi HSS využívající bez-

pečný protokol pro přístup k informacím (DIAMETER) je

vnímán jako cílové řešení i pro IPTV. Výsledkem může být

možnost např. dynamicky upravovat nastavení služeb PVR 

v systému IPTV pomoci mobilního terminálu registrova-

ného v IMS.

Jiným aspektem spolupráce IMS−IPTV je společné řízení

síťových zdrojů. Aby mohl operátor poskytovat služby se

zaručenou jakostí QoS podle stanovených SLA, musí být 

využity prostředky pro řízení síťových zdrojů. Namísto

dostatečného předimenzování sítě jako způsobu zabezpe-

čení QoS, které bylo v minulosti považováno za možnou

alternativu, je nutno počítat s nasazením RACF (Resource

and Admission Control Function), které bude dostupné pro 

hlasové služby datové a video-aplikace. RACF bude řídit

přidělení šířky pásma, síťových zdrojů apod. pro jednotlivé

služby (např. VoIP, HSI, VoD, přenos HDTV televizního

kanálu, přenos videosignálu ze vzdáleného kamerového

systému) podle smluvně daných SLA na základě kontraktu

se zákazníkem.

Poslední a stále diskutovaný krok integrace IMS a IPTV

je společný signalizační protokol SIP pro řízení všech slu-

žeb, včetně IPTV. Přestože se tento krok jeví jako logický 

vývoj integrace IPTV do jednotného řídicího rámce IMS,

realizace takové systémové migrace je v této chvíli mimo

realitu. Dopad systémových změn na STB (generující SIP

zprávy), prvky přístupové a transportní datové sítě (zpra-

covávající SIP zprávy), a aplikační servery IPTV plat-

formy (ukončující SIP relace) pro existující IPTV sítě by 

byl nákladný a neúnosný. Z tohoto pohledu je nepravdě-

podobná migrace IPTV sítě do SIP. V dlouhodobém hori-

zontu však můžeme počítat, že nové, resp. nově budované

multimediální sítě budou využívat jednotný signalizační

a řídicí protokol SIP.

  Spolupráce IMS−IPTV prostřednictvím SCIM
Jedna z prvních požadovaných aplikací týkající se spo-

lupráce IMS a IPTV byla služba identifi kace volajícího

účastníka – ID volajícího (Caller ID), kde účastník služby je

informován prostřednictvím televizní obrazovky o přícho-

zím volání. Samotné volání může být realizováno pomocí

klasického pevného telefonu, SIP telefonu nebo SW tele-

fonu na PC řízeného IMS.

Možné a jednoduché řešení pro tuto oznamovací službu

může být založeno na využití funkčního bloku vrstvy řízení

spojení IMS–SCIM doplněného o speciální SW modul –

TV linkový balík služeb (TV Link SP). Obr. 3 představuje

zjednodušený pohled na řešení se SCIM a TV linkovým

balíkem služeb.

STB pracuje s uživatelským rozhraním, zajišťuje interakci

s IPTV-middlewarem a SCIM a tvoří výstup služeb IPTV

na TV obrazovku. Server DNS je použit pro převod domé-

nového jména IPTV aplikačního serveru (IIS webový ser-

ver) a SCIM. IIS webový server obsahuje všechny soubory 

potřebné pro chod aplikací IPTV v STB, resp. pracujících

nad základním soft warem STB. Soubory aplikace TV link 

se přenášejí a instalují do STB spolu s ostatními aplikacemi

IPTV během spuštění a inicializace vlastního STB (startu-

jící proces po zapnutí STB využívající multicastový kanálý

pro přenos a distribuci SW do STB). S-CSCF/server funkcí

(Feature Server) reprezentuje kombinovaný prvek IMS pro

řízení volání. Server funkcí (Feature Server), pokud je pří-

tomen, zajišťuje doplňkové služby a v našem příkladě může

zajišťovat službu záznamu hovorů (voicemail) v koordi-

naci se serverem hlasové schránky (y Voicemail Server).

Pomocí fi ltračních kritérií, získaných prostřednictvím

protokolu DIAMETER z HSS, určuje S-CSCF, kteří uživa-

telé jsou předplatiteli služby identifi kace volajícího na TV

a proto všechna příchozí volání k těmto uživatelům, resp.

notifi kační SIP zprávy mohou být směrovány tímto prvkem

k STB. Zprostředkovatel služeb SCIM řídí interakce mezi

systémem IMS a IPTV platformou zprostředkováním (pře-

vodem) SIP zpráv ze strany S-CSCF a HTTP ze strany STB.

Mezi STB a TV linkovým balíkem v SCIM je zřízeno pevné

spojení HTTP. TV linkový balík, jako SIP-HTTP medi-
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Obr. 3  Řešení služby Caller ID pomocí SCIM 
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zadání login dat
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Obr. 4  Zjednodušený procesní diagram registrace služby Caller ID
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átor, pracuje nad SCIM a umožňuje řídit vlastní službu

posíláním Java zpráv (v steplets) do STB na základě přícho-

zích SIP zpráv z IMS a naopak generováním SIP zpráv do

IMS na základě HTTP zpráv od STB. HSS ukládá a spravuje

účastnická data včetně informací specifi ckých pro služby 

ID volajícího účastníka (autentizace STB, úroveň a nasta-

vení služby, stavové informace), poskytuje informace pro

S-CSCF a SCIM. 

Během inicializačního procesu STB (po zapnutí) se na

TV obrazovce objeví požadavek přihlášení se (login) a akti-

vace služby. Uživatel poskytne specifi cké telefonní číslo

koncového zařízení, které bude asociováno se STB účast-

níka, a nastavení potvrdí přiděleným heslem. Obr. 4 zná-

zorňuje zjednodušený diagram registračního procesu při

zapnutí STB.

Jakmile je uživatel úspěšně přihlášen a služba je akti-

vována, aplikace odstraní z TV obrazovky příslušné okno

(login prompt) pomocí Javascript kódu a pokračuje v nor-

málním provozu. V okamžiku příchozího volání na telefonní

číslo přidružené s STB se na TV obrazovce objeví speciální

okno (Caller ID alert screen) s informacemi o volajícím

účastníkovi. Uživatel pomocí dálkového ovladače STB pro-

vede jednu z následujících akcí:

•  Přijetí volání – přidružený telefon začne vyzvánět; je-li

telefon vyzvednut, upozorňující okno s informacemi

je odstraněno z obrazovky.

•  Ignorování volání – na příchozí volání se nereaguje 

nebo je volání přesměrováno do hlasové schránky 

(Voicemail Server).

•  Odmítnutí volání – volání je zrušeno, služba volajícího

ID může být i dočasně deaktivovaná.

Obr. 5 znázorňuje zjednodušený diagram toku zpráv mezi

všemi prvky řešení při příchozím volání. S-CSCF přijme

požadavek SIP INVITE na zřízení volání a vyžádá si od HSS

informace (profi l) o volaném účastníkovi (stav účastníka,

profi l a aktivace služeb, fi ltrační kritéria, atd.). Analýzou

fi ltračních kritérií pro volaného účastníka S-CSCF určí, že

zpráva musí být předána do zprostředkovatele služeb SCIM.

Zpráva je potom postoupena do SCIM. SCIM si opět vyžádá

od HSS uživatelský profi l volaného účastníka. Z uživatel-

ského profi lu SCIM získá informace o tom, že má volaný 

účastník aktivovanou službu ID volajícího a přes otevřené

HTTP spojení mezi STB a SCIM, resp. SW modulem TV

link, pošle oznamovací Javascript kód. Samotný Javascript

je již generován TV linkovým modulem. Tento kód je zpra-

cován v STB (TV linková aplikace) a výsledkem je speci-

ální okno (Caller ID alert screen) s informacemi o vola-

jícím účastníkovi. V příkladu na obr. 5 je uživatel B jako

volající, uživatel A volaný. Účastník A přijímá hovor. STB

vysílá požadavek HTTP k SCIM (Service Broker) s odezvou

uživatele A. SCIM souběžně směruje již zprávu SIP zpět

k S-CSCF (proces sestavení volání postoupí k uživateli A)

SIP: INVITE(user A) Cx: Query(user A)

user A’s data

SIP: INVITE(user A)

JavaScript
:showCallerId

Shows CallerID screen

Sh: Query(user A)

user A’ s transparent
data

p íjem voláníHTTP:
sb.(…)/ StbResponse

SIP: INVITE(user A)

SIP: INVITE(user A)

JavaScript:
eraseCallerIdControls

zvednutí telefonu

(vyzván ní)

SIP: 200 OK

SIP: 200 OK

JavaScript:
eraseCallerIdDisplay

SIP: 200 OK

Updates CallerID screen

Removes CallerID screen

SIP: 200 OK

1

2

3

4

5

uživatel A STB

SCIM
HSSS-CSCF/

Feature Serveruživatel B
telefon

uživatel A
telefon

Obr. 5  Zjednodušený časový diagram služby ID volajícího pro příchozí volání
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a zároveň vysílá Javascript kód do STB. Jako odezva na

přijetí Javascript kódu STB odstraní původní notifi kační

okno (Caller ID alert screen) a (podle nastavení služby)

ponechává on obrazovce TV upravené okno se jménem

volajícího. S-CSCF pokračuje ve směrování požadavku na

sestavení volání, který nyní dosáhne telefonu uživatele A.

Tento začne vyzvánět. Zvedne-li uživatel A telefon, odezva

SIP 200 OK putuje zpět. Když SCIM přijímá odezvu SIP 200

OK, vysílá kód Javascript k STB pro zrušení celého notifi -

kačního okna (Caller ID alert screen). 

Výše uvedený příklad jednoduchého řešení oznamovací

služby identifi kace volajícího uživatele pomocí IPTV může

být snadno rozšířen pro další aplikace, např. pro upozor-

nění na příchozí elektronickou poštu, upozornění kalen-

dáře Outlook apod.

 Spolupráce IMS−IPTV prostřednictvím aplikačního serveru 
Komplexnější přístup k integraci IMS a IPTV je zalo-

žen na použití speciálních serverů (z perspektivních IMS

aplikačních serverů) pro interakci s IPTV. Zprostředkování

mezi IMS a IPTV není v odpovědnosti zprostředkovatele

služeb SCIM jako v předchozím příkladě, ale plně v režii

aplikačního serveru. Příklad takového řešení je na obr. 6.

V tomto příkladě je částí řídicího rámce IMS komuni-

kační TV server, který umožňuje poskytovatelům služeb

nabízet rozšířené komunikační služby i prostřednictvím

televizního přijímače. Jednoduchý objektový přístupový 

protokol SOAP (Simple Object Access Protocol) a XML/

HTTP je v tomto příkladě užit ke komunikaci mezi IPTV

platformou (aplikační servery IPTV) a komunikačním TV

serverem (aplikační server IMS). SOAP je rovněž pou-

žit k vysílání upozornění do STB, tedy komunikaci IPTV

middleware−STB. Pro řízení uživatelských profi lů, adresá-

řových služeb (Buddy List), doplňkových služeb a záznamů

(logs) o aktivitách uživatele je použit protokol RDP (Remote

Desktop Protocol). HTTP je užit k signalizaci požadavků

na sestavení komunikace ze strany STB. 

Uvedené řešení založené na komunikačním TV ser-

veru nabízí základní oznamovací služby jako zobrazení ID

volajícího na TV obrazovce, upozornění na příchozí elek-

tronickou poštu atd. Prostřednictvím komunikačního TV

serveru může být použit TV přijímač jako přístupový pro-

středek pro nastavení komunikačního profi lu služeb účast-

níkem. Uživatel může spravovat osobní adresář (dostupný 

všem aplikacím řízeným IMS a terminálům připojeným

přes různé přístupové sítě), prohlížet aktuální stav účtu za

služby, spravovat záznamy o uskutečněných komunikačních

službách, apod. pomocí TV přijímače a dálkového ovladače

set-top boxu.

Komunikační TV server umožňuje jednoduchý způsob

spuštění služby jednoduchým stlačením tlačítka – kliknu-

tím na dálkovém ovladači STB (click-to-connect). Volání

může být snadno vyvoláno z televizoru pomocí (v rámci

IMS jednotného) adresáře nebo historie volání. Vlastní

telefonní volání se uskutečňují prostřednictvím vhodného

terminálu. Uživatel Triple Play služby může využívat TV

obrazovku jako uživatelsky příjemné grafi cké rozhraní pro

veškeré komunikační služby v rámci IMS.

Cílová architektura integrace IMS a IPTV systému je

znázorněna v obr. 7. Znázorňuje jak aplikační logiku na

straně serverů, tak aplikační logiku na straně STB včetně

protokolů použitých pro spolupráci IMS−IPTV.

Obr. 6  Řešení spolupráce IMS−IPTV na úrovni aplikačního serveru
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 Závěr
Systém IMS umožňuje telekomunikačním operátorům

poskytovat efektivním způsobem kombinované služby při-

způsobené životnímu stylu zákazníků, vytváří podmínky 

pro udržení si zákazníka v prostředí tvrdého konkurenč-

ního trhu s telekomunikačními službami, bez ohledu na typ

a způsob připojení zákazníka do sítě IMS. Široká možnost

kombinovaných a životnímu stylu přizpůsobených služeb

vytváří prostředí pro nové obchodní modely, tzv. uživatel-

sky zaměřené (user-centric) modely.

Telekomunikační síť se stává inteligentnější, monito-

ruje stavové informace uživatele a stav multimediálních

spojení. Uživatelé si přímo defi nují a na základě vlastních

zkušeností přizpůsobují nastavení služeb i jejich kombinace

podle svých specifi ckých potřeb, a to vše z kteréhokoliv ter-

minálu čí přístupové sítě. Rovněž přístup k vlastní službě

bude možný kdekoli a kdykoli nezávisle na přístupové sítí

a typu koncového zařízení. Je zřejmé a očekávané, že IPTV

bude součástí tohoto řešení. STB s TV přijímačem se stává

jedním z terminálů konvergovaného, na přístupu nezávis-

lého řešení IMS. 

Pro to, aby bylo možno použít IMS pro řízení IPTV

služeb, je potřebné řešení součinnosti obou architektur

vzhledem k tomu, že IPTV video/audio služby nekore-

spondují s IMS modelem řízení na bázi SIP. Aby bylo

možno poskytovat inteligentní kombinované multimedi-

ální služby včetně IPTV, je potřebná součinnost řízení

a signalizace IPTV platformy s řízením a signalizací IMS.

Součinnost IPTV a IMS se může uplatnit v domácí síti

(IAG, STB), přístupové síti (DSLAM), nebo v aplikač-

ních serverech. 

Pavel Pirohovič

Solution Management, IP Transformation Centre,

NID/SBG, Alcatel-Lucent

Obr. 7  Cílová architektura integrace IMS a IPTV 
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Pilot Žilina - migrácia z TDM do technológie NGN
Skúsenosti a poznatky z realizácie pilotného projektu DT Group

Spločnosť Slovak Telecom (ST), podobne ako iný „tradiční“

telekomunikační operátori, prechádza v súčasnom období

rozsiahlym obdobím príprav na prechod z prevádzkova-

nia technológií Time Division Multiplex (TDM) na nové

IP-technológie, umožňujúce poskytovanie úzkopásmových

aj širokopásmových služieb pre svojich zákazníkov na jed-

nej technologickej platforme.

Vzhľadom na nevyhnutnosť odskúšať realizovateľ-

nosť všetkých migračných aktivít v praxi, náväznosť na

Operating Support System (OSS) a Business Support

System (BSS), potrebu overiť časovú a investičnú nároč-

nosť, bol v júli 2006 rozhodnuím výkonného manaž-

mentu schválený pilotný projekt migrácie z TDM do Next

Generation Network (NGN) v zázemí väčšieho mesta. Jeho

realizácia trvala od februára 2007 do konca marca 2008.

Ide o prvý realizovaný projekt v rámci skupiny Deutsche

Telekom (DT). Výsledky pilotného projektu budú užitočné

pre celú skupinu DT. 

  Stav NGN v ST
V súčasnosti sú v ST implementované dva soft switche

(SoSw). Alcatel SoSw slúži pre cca 140 tisíc rezidenčných

zákazníkov, Sonus SoSw slúži pre business voice. V súvis-

losti s pilotným projektom migrácie pribudlo na Alcatel

SoSw cca 22 tisíc nových zákazníkov. Celková konfi gurácia

NGN v sieťovom modeli je znázornená na obr. 1.

Obr. 1 Sieťový model NGN

 Ciele pilotného projektu a kritériá pre výber oblasti 
Ako základné ciele pilotu boli defi nované:

•  Náhrada Host ústredne a príslušných Remote Subscriber

Unit (RSU) na území mesta novými technologickými

uzlami – Multi Service Access Node (MSAN)

•  Potvrdenie predpokladu nižších nákladov OPEX

•  Vyhodnotenie reálnych nákladov CAPEX v súvislosti

s migráciou do NGN 

•  Výrazné zvýšenie pokrytia migrovaného územia široko-

pásmovými službami High Speed Internet (HSI), Video

on Demand (VoD), Internet Protocol TV (IPTV), Voice

over Internet (VoI)

•  Odskúšanie nových scenárov prevádzkovania zariadení

a poskytovania nových služieb, overenie dopadov na OSS

a BSS a na fi remné procesy 

•  Splnenie všetkých existujúcich legislatívnych a regulač-

ných povinností ST

Pri výbere oblasti/mesta boli vyhodnocované základné kri-

tériá pre splnenie týchto cieľov:

•  Pilotný projekt je navrhovaný pre zázemie jedného kraj-

ského mesta, avšak mimo Bratislavy 

•  Možnosť zrušiť ústredňu TDM + RSU

•  Zabezpečiť ďalšie prevádzkovanie „nemigrovateľných“

služieb inou ústredňou TDM
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•  Vysoká dostupnosť optického prepojenia pre existujúce

uzly siete, resp. bezproblémové dobudovanie optických

káblov do novobudovaných uzlov siete

•  Stav fi nalizácie Metro Ethernet Network (MEN) v uvažo-

vanom mieste pilotného projektu

•  Vysoký potenciálny zákaznícky záujem o nové služby

•  Dostatočná disponibilita ľudských zdrojov

Z pohľadu naplnenia základných cieľov bolo mesto Žilina

vybraté ako najvhodnejšia lokalita. Najdôležitejšiu úlohu pri

výbere zohrala skutočnosť, že v meste boli v prevádzke dve

ústredne, jedna Host ústredňa a jedna kombinovaná (Host +

Tranzit) ústredňa. Obidve v technológii Alcatel 1000 S12.

 Základné princípy technického riešenia
1.  Ako Access Gateway (náhrada za Host, RSU, ONU) boli

použité Multi Service Access Node (MSAN) od dodáva-

teľov Alcatel-Lucent (ALU) a Nokia Siemens Network 

(NSN), ako prístupová technológia ADSL2+.

2.  Ako soft switch bol použitý existujúci NGN SoSw Alcatel

A5020, pri návrhu technického riešenia sme vychádzali

z predpokladu, že na SoSw nie je v súčasnosti dostupné

riešenie pre „nemigrovateľné“ služby (ISDN BRA, ISDN

PRA, verejné telefónne automaty − VTA).

3.  Pre ďalšie prevádzkovanie „nemigrovateľných“ služieb

bola určená kombinovaná ústredňa TDM (Poštová ulica).

Pripojenie bolo realizované buď priamo na Host, alebo

cez dve lokality RSU (Na Priekope a Suvorovova ulica).

4.  Ako agregačná sieť bola použitá MEN, ako transportná

core sieť Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching

(IP/MPLS). Celková konfi gurácia je na obr. 2.

5.  Predpokladom pre zvýšenie pokrytia širokopásmovými

službami bolo skrátenie účastníckeho prípojného vede-

nia. Akceptovaný bol návrh, ktorý defi noval maximálnu

dĺžku účastníckeho vedenia na 1500 m. V praxi to zna-

menalo zvýšenie počtu uzlov služieb na území mesta

z doterajších 14 na 20 geografi ckých uzlov.

Obr. 2 Hierarchia siete NGN

 Identifi kované základné problémové oblasti
Základným predpokladom pre úspečnú migráciu je správ-

nosť a integrita údajov z týchto zdrojov:

•  Zákaznícka dokumentácia Siebel 6.3 (identifi kácia zákaz-

níka, prípojné účastnícke číslo, adresa, ...)

•  Inventory databáza Cramer 4.0 (technologické modely, prístu-

pová sieť, identifi kácia zákazníka na hlavnom rozvode, ...)

•  Technologický manažment ústrední SMC 1300 (stav dopln-

kových služieb, identifi kácia pobočkových ústrední, ...)

•  Ďalšie zdroje (Number Portability databáza, pulty cen-

trálnej ochrany, POS terminály, linky na núdzové služby,

skrátené čísla, ...)

Zosúladenie dát z týchto zdrojov sa javí ako najpracnejšia

a najzložitejšia časť celej prípravy migrácie.
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 Druhou významnou oblasťou je príprava prevádzko-

vých a provisioningových modelov nových prístupovýchv

technológií (MSAN) pre poskytovanie úzkopásmových

a širokopásmových služieb. V tejto oblasti boli identifi ko-

vané štyri skupiny zákazníkov:

1. „čistí“ POTS zákazníci

2. „čistí“ DSL zákazníci

3. kombinácia POTS + DSL

4. kombinácia ISDN BRA + DSL

Tieto skupiny sa líšia v spôsobe vykáblovania technoló-

gie. Príprava automatizovaného procesu (príprava prevádz-

kového modelu) v dostatočnom predstihu pred vlastnou

migráciou sa javí ako kľúčová.

Z technického hľadiska je pomerne zložité a neefektívne

presmerovávať ISDN BRA zákazníkov z pôvodnej tech-v

nológie TDM na „konsolidovanú“ TDM ústredňu. Ako

vhodnejšie riešenie sa javí ponúknuť náhradný balík (kom-

bináciu úzkopásmových a širokopásmových) služieb týmto

zákazníkom. V prípade ST bol tento krok z komerčných

dôvodov zamietnutý.

Zvláštnu pozornosť v procese migrácie je potrebné

venovať špeciálnym službám, ako sú PBX, verejné tele-

fónne automaty (VTA), linky ukončené pultami centrál-

nej ochrany, POS terminály (Point of Sale), call centrá,

skrátené čísla, ale aj ISDN PRA, ktoré zostávajú pripojené

do TDM.

  Vnímanie migrácie zo strany zákazníkov 
Po ukončení prvej fázy migrácie (zákazníci POTS)

v novembri 2007 bol v Žiline uskutočnený marketingový 

prieskum s cieľom zistiť vnímanie samotnej migrácie

a hodnotenie kvality poskytovaných služieb samotnými

zákazníkmi. Všobecne na základe výsledkov prieskumu

sa dá konštatovať, že migrácia nebola vnímaná záporne.

Citlivejší na výpadky a kvalitu služieb boli „biznis“

zákazníci.

V čase vrcholiacej prvej fázy migrácie (október−november

2007, 20800 POTS) počet porúch niekoľkonásobne pre-

vyšoval priemer (obr. 3). Tento stav sa však niekoľko týž-

dňov po migrácii dostal do normálu. Druhá fáza migrácie

(február−marec 2008, 4000 prevažne ISDN a špeciálne

služby) mala z pohľadu počtu porúch obdobný priebeh.

Samozrejme v tejto fáze migrácie bola najporuchovejšia

služba ISDN BRA.

Obr. 3 Vývoj počtu nahlásených porúch
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 Spracovanie poznatkov z pilotného projektu 
K doteraz nespomenutým základným cieľom migrač-

ného pilotného projektu patrí spracovanie a vyhodnote-

nie poznatkov (technických, procesných, organizačných)

a stanovenie ďalších krokov pre budúcu masovú migráciu.

Na základe výsledkov pilotného projektu boli navrhnuté

a v súčasnom období sú rozpracovávané viaceré zmeny.

Zhrniem len niektoré:

•  V budúcej migrácii je potrebné najprv zmigrovať všetky 

„špeciálne“ služby (emergency, skrátené čísla, VTA, PBX,

POS terminály, ...) a až potom POTS.

•  Pripraviť pravidlá pre jednotný, automatizovaný zber a zosúla-

denie údajov (technologické manažmenty, Siebel, Cramer).

•  ISDN riešenie, tak ako bolo použité v Žiline, je možné len

v obmedzenom rozsahu. Pre budúce migrácie je, namiesto

prepájania ISDN na konsolidovanú ústredňu, preferovaná

ponuka náhradných služieb na báze IP.

•  Nasadzovanie nových prístupových technológií a ich pre-

vádzkové modely v OSS pripraviť v dostatočnom časovom

predstihu.

•  Budúce migrácie by mali byť harmonizované s projektom

odpredaja budov a projektami broadbandizácie.

•  Konsolidácia existujúcich resp. vybudovanie nových hlav-

ných rozvodov vo vybratých uzloch je doporučené

•  Zadefi novať pravidlá a procesy pre zaobchádzanie s vyra-

denou technológiou.

•  Zosúladiť proces obnovy a opätovného použitia klimati-

začných jednotiek, batérií a usmerňovačov s migráciou

(v ST je tento proces outsourcovaný).

•  Z hľadiska poskytovania širokopásmových služieb (zvý-

šenie pokrytia) sa doporučuje pred vlastnou migráciou

vykonať jednorázové merania metalickej prístupovej

siete. Cieľom meraní je identifi kácia problémových káblov 

z hľadiska kvality, maximálne možnej penetrácie, umiest-

nenia nových uzlov služieb a výstavbu nových káblov. To

celé s cieľom optimalizácie investičného procesu. V Žiline

boli tieto merania vykonané v spolupráci so Žilinskou

univerzitou.

•  Ako kľúčové pre ďalšie migrácie sa javí potreba spraco-

vania detailného a jednotného postupu (Migration Cook 

Book). Ten musí zahŕňať typové aktivity počnúc výberom

migrovanej oblasti až po pomigračné aktivity. Cieľom

tohoto popisu je zabezpečiť minimalizáciu negatívneho

vplyvu na zákazníkov, časovú a organizačnú zvládnuteľ-

nosť migrácie, jednotnosť a transparentnosť všetkých akti-

vít pri optimálnom využití fi nančných zdrojov.

 Zhrnutie
Migrácia v Žiline potvrdila realizovateľnosť takéhoto druhu

migrácie. Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetky produkty 

a služby sú v súčasnosti podporované zo strany SoSw, bolo

nutné ponechanie druhej ústredne, na ktorú boli presme-

rované „nemigrovateľné“ služby. Takéto riešenie zapadá do

celkovej pripravovanej koncepcie migrácie s využitím tzv.

konsolidovaných ústrední, ktoré je založené na existencii

limitovaného počtu vybraných ústrední. Tieto budú posky-

tovať možnosť prepojenia „nemigrovateľných“ služieb až do

konca života technológií TDM.

Počas pilotného projektu bolo zmigrovaných z TDM

sveta na NGN 22 tisíc hlasových zákazníkov, 4300 broad-

bandových zákazníkov bolo presunutých z Digital

Subscriber Line Access Multiplexor (DSLAM) na MSAN

a presmerovaných 1800 ISDN BRA v rámci technológie

TDM (z celkového počtu 2900). V Žiline bolo vybudova-

ných šesť nových uzlov, 14 existujúcich bolo rekonfi gurova-

ných. Postavených bolo 51 nových MSANov a zafúknutých

sedem km optických káblov.

Po ukončení migrácie v Žiline stúpla penetrácia IPTV

z 1,4 % na 4,2 % počas štyroch mesiacov. Pre porovnanie,

za rovnaké obdobie bol v Bratislave nárast z 1,2 % na 2,9 %

a v B. Bystrici z 1,3 % na 3,2 %. Celková penetrácia broad-

bandovými službami v Žiline je 24 %.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že vhodným výberom

oblasti je možné výrazným spôsobom zlepšiť v migrovanej

oblasti predaj širokopásmových služieb. 

Stanislav Dzúrik

Senior špecialista stratégie siete,

Odbor stratégie DPS

Slovak Telekom, T-Com
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