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oInfrastruktura a chuť k práci
Pokračující konvergence způsobuje, že operátoři na telekomunikačním trhu, které jsme byli dříve zvyklí třídit do oddělených 

průmyslových sektorů – na telekomunikační (podniky veřejné služby, které poskytují výhradně telefonní a datové služby), 

mobilní a kabelové (podniky nabízející televizní programy po kabelu) – se nyní věnují prakticky srovnatelné podnikatelské 

činnosti, často nazývané „triple play – hlas, data, televize“. Kterákoliv fi rma, jež je schopna dopravit IP stream (a to i po pro-

najaté síti), může nabízet zajímavý balíček telekomunikačních služeb. Samotná telefonní služba je pak přirozenou součástí 

nabídky poskytovanou „on top“ a to za určitých podmínek dokonce i bez ohledu na protelefonovaný čas.

Fakta mluví jasně. Tradiční komutované telefonní sítě postupně končí, vládu přebírají IP sítě. Na globální úrovni jsou dnes 

často preferovaným způsobem vzájemné komunikace lidí, a z části i přenosu dat, mobilní komunikace. Celosvětová exploze 

mobilních účastníků vedla k tomu, že jejich počet v některých zemích přerostl počet účastníků v pevných sítích.

Z pohledu infrastruktury se však jedná pouze o přístupové sítě, které jsou v případě mobilních sítí omezeny dostupností 

důležitého přírodního zdroje, kmitočtového spektra. Mobilní telefony nekomunikují většinou přímo mezi sebou, ale přes 

základnovou stanici a pevné sítě. Pevné sítě tvoří více než 70 procent struktury mobilních sítí. Stoupající počet mobilních 

účastníků a rostoucí širokopásmovost mobilních internetových služeb a aplikací vyžadují stále výkonnější pevné sítě propo-

jující základnové stanice. Širokopásmovost internetových služeb nabízených přes tradiční pevné přístupové sítě je dokonce 

o několik řádů vyšší, než v případě mobilních služeb a klade na páteřní sítě enormní požadavky. Bylo by proto nebezpečným 

omylem si myslet, že pevné sítě, jak páteřní tak i přístupové, jsou přežitkem.

Úspěšná realizace a implementace „Internetu věcí“ vyžaduje koncentrovaný, intenzivní výzkum a vývoj. Jedná se přede-

vším o širokopásmové mobilní a pevné sítě, sítě senzorů, domácí sítě a datové sítě automatizační techniky, jakož i technologie 

pro komunikaci v automobilu a mezi automobily. Infrastruktura tvoří základnu, na které služby, aplikace a „Internet věcí“ 

mohou být vnitrostátně a mezinárodně, či dokonce globálně realizovány. Důležitost existující pevné infrastruktury a její další 

vývoj jsou veřejností často podceňovány – vždyť mobil a Internet funguje.

Rozvoj rozsáhlých širokopásmových sítí podporuje ekonomický růst a zaměstnanost. Stagnace vývoje infrastruktury by 

v době razantního inovačního tempa znamenala velké nebezpečí pro naši ekonomiku. Na úsvitu digitální epochy, za kterou 

lze první desetiletí 21. století považovat, je nejdůležitější komoditou přístup ke  službám Internetu. Konektivita je hlavní 

měnou informačního věku. Podobně jako věk počítačů začlenil do našeho každodenního života „stroje“ (notebooky, PDA, 

mobily a iPods), průmyslová revoluce nabídla zboží vyrobené ve velkých sériích široké veřejnosti a agrární revoluce odstra-

nila hladomor, představují dnes širokopásmové sítě významnou výzvu a příležitost.

Podívejme se na věc pozitivně. Každý den vzniká nový výkop, předlažďuje se chodník nebo staví nová cesta. To je roz-

hodně velká příležitost pro pokládání sítí optických vláken – infrastruktury nového digitálního věku. Sítí, jejichž intrinsickou 

vlastnost vycházející z fyzikální podstaty optického přenosu, tj. prakticky neomezené kmitočtové spektrum a tedy prakticky 

neomezenou přenosovou kapacitu, je nutné zdůraznit. Těmito sítěmi nemusí již pak primárně disponovat telekomunikační 

operátor, ale v  principu jakýkoliv operátor inženýrských sítí. K  historickým operátorům infrastruktury veřejných teleko-

munikačních služeb tak přibudou v blízké budoucnosti i operátoři konvergovaných (inženýrských) sítí. Dnešní a budoucí 

širokopásmové sítě musí však zcela jistě zachovat přístup konkurenci a zůstat otevřené vůči inovacím.

Co říci závěrem? Při vývoji konvergovaných řešení ICT se vzájemně časově střídají a na sobě závisí dvě hnací síly – tech-

nologie a trh. Infrastruktura je silně závislá na vývoji technologie a vyžaduje poměrně velký časový předstih vývoje v řádu 

až desítky let. Teprve když je patřičná infrastruktura k dispozici, může trh zavádět nové aplikace a pokračovat v jejich vývoji. 

Nové možnosti infrastruktury jsou předpokladem pro perspektivní služby a aplikace. Naopak, požadavky z oblasti perspek-

tivních aplikací jsou motorem vývoje nových technologií a sítí. ICT jsou aktivátorem celého národního hospodářství a moto-

rem inovací téměř ve všech odvětvích. Právě v době strukturálních změn je nezbytně nutné využít naši příznivou pozici, 

reprezentovanou mimo jiné dobrou infrastrukturou pevných sítí, k posílení pozice na trhu.

Zcela na závěr tohoto zamyšlení se nabízí i malá inovace výroku významného českého podnikatele z doby krize dvacátých 

let, Tomáše Bati: „Dvě věci nás přenesou přes všechno zlé – schopnost pracovat (využít infrastruktury) a chuť k práci (nabízet 

inovativní služby)“. Hodně štěstí!

RNDr. Petr Beneš

šéfredaktor a vydavatel
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y  Botnety se rozšířily o dalších 12 miliónů IP adres
Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) zveřejnila zprávu

o počítačových hrozbách v prvním čtvrtletí letošního roku.

Ze studie vyplývá, že kybernetičtí zločinci ovládli od letoš-

ního ledna dalších 12 milionů IP adres; v porovnání s loň-

ským rokem tak množství počítačů v botnetech (tzv. zom-

bie) vzrostlo o 50 %. Největší počet těchto počítačů je nyní

v USA, kde se nachází 18 % všech počítačů, které jsou sou-

částí botnetů. Čína, kde bylo v  loňském roce nejvíce infi -

kovaných PC, se dostala na druhé místo. V Rusku výrazně

vzrostl počet státních institucí, jejichž IT systémy ovládají

útočníci. Kompromitovány jsou také počítače řady ruských

bank.

Vladimír Brož, Territory Manager pro ČR a  SR uvádí:

„Podvodníci vytvářejí armádu infi kovaných počítačů zřejmě 

jako reakci na odstavení serverů společnosti McColo loni v lis-

topadu. Tyto servery byly hlavním zdroje spamu a po jejich

odpojení se podvodníci podle nové studie laboratoří Avert 

Labs zřejmě podle všeho obnovit svou infrastrukturu.“

V listopadu roku 2008 po odpojení serverů společnosti

McColo pokleslo množství spamu o přibližně 60 %, ale jeho

celkové množství nyní opět roste, protože kybernetičtí zlo-

činci dokázali vytvořit nové cesty k rozesílání nevyžádaných

e-mailů. Rychlá expanze botnetů hrozí návratem spamu

na původní úroveň. Objem spamu již dosáhl 70 % úrovně

před odpojením serverů společnosti McColo. Ve srovnání

s 1. čtvrtletím loňského roku je nyní spamu o 20 % méně,

v  porovnání s  3. čtvrtletím roku 2008 (prozatím nejvyšší

zaznamenaná úroveň spamu) je pokles 30 %.

Virus Koobface opět ožil a jen v březnu bylo zazname-

náno více než 800 jeho nových verzí. Podvodníci se pro dis-

tribuci malwaru a nelegálního obsahu snaží stále více pou-

žívat servery legitimních společností. Ukazuje se tedy, že

ohrožen je i uživatel, který navštěvuje pouze „bezpečnou“

část Internetu. Kybernetičtí zločinci kvůli maskování stále

více používají metodu přesměrování URL a servery aplikací

Web 2.0.

Při pohledu na  svět počítačových hrozeb jako celek se

ukazuje, že červ Confi cker představuje i  vždy představo-

val jen jeho relativně malou část. Malware šířící se pomocí

funkce Automatické spuštění (Auto-run), což je i  způsob

používaný některými verzemi červa Confi cker, představuje

asi 10 % všech hrozeb zaznamenaných v  prvním čtvrtletí

tohoto roku. Mezi všemi škodlivými programy zneužíva-

jícími funkce Autorun nedosáhl Confi cker ani v době své

největší „slávy“ více než 15% podíl.

Mezi zeměmi, kde je nejčastěji hostován malware, se s 2%

podílem objevila také Česká republika (USA 46 %, Čína

10 %, Německo 6 %). Tato data vycházejí z toho, u jakých

registrátorů je vedeno příslušné URL, nikoliv z  fyzického

umístění serverů. Jak z hlediska umístění webů distribuu-

jících malware, tak i z hlediska infi kovaných počítačů pou-

žívaných pro rozesílání spamu se útočníci snaží své aktivity 

diverzifi kovat. Pokoušejí se proto kompromitovat počítače

v  zemích pokládaných prozatím za  relativně bezpečné,

totéž platí i pro hosting škodlivého obsahu.

Zajímavé je, že i přes rozšířenost nástrojů pro blokování

automaticky otevíraných oken (pop-up) řada serverů stále

používá tuto metodu. Na jednom ze sledovaných webů bylo 

zaznamenáno dokonce celkem 116 oken pop-up.

 Nákupy na Internetu pro občany i podnikatele bez rizika
Praha, 12. 5. 2009 – Zákazníci předního českého interneto-

vého obchodu KASA.cz mají nyní delší čas na rozmyšlenou, 

zda si zakoupený produkt ponechají či nikoliv. Nově tato 

výhoda platí i pro právnické osoby.

Jedním ze strašáků zákazníků internetových obchodů 

může být skutečnost, že kupují zboží, které si neměli mož-

nost „osahat“. Zákon o  ochraně spotřebitele (§53, odst. 7 

Občanského zákoníku) však umožňuje zboží nakoupené 

na internetu do 14 dní vrátit, neboli odstoupit od smlouvy. 

Internetový obchod KASA.cz se rozhodl vyjít svým zákaz-

níkům ještě více v ústrety a rozšířil tyto výhody i nad rámec 

zákona: „Zákazníkům nabízíme možnost vrácení nepouži-

tého zboží do 30 dnů, po tu dobu také automaticky měníme 

reklamované zboží za nové, což značně urychlí proces rekla-

mace a zákazníci mohou bez jakýchkoli průtahů užívat zvo-

lené zboží. Na základě rozsáhlého interního průzkumu jsme 

totiž zjistili, že 27 % všech závad se projeví do prvního měsíce 

od zakoupení. Jakákoliv porucha v prvních dnech používání 

zákazníka velice zklame, a proto jsme se rozhodli, že všechny 

tyto případy budeme řešit výměnou za nový kus,“ uvedla Jitka “

Součková, marketingová manažerka společnosti KASA.cz.

Občanský zákoník takto upravuje pouze práva zákaz-

níků z  řad fyzických osob. Pro nákupy právnických osob 

bohužel tyto výhody zákonně nařízené nejsou. Společnost 

KASA.cz však nově nabízí možnost odstoupení od smlouvy 

i právnickým osobám, a to rovněž ve třicetidenní lhůtě. Tato 

možnost neplatí na zboží určené k dalšímu prodeji a mohou 

ji tudíž využít pouze koncoví spotřebitelé. Podnikatelé si tak 

nyní mohou na KASA.cz bez rizika vybavit své kanceláře či 

jiné podnikatelské prostory. KASA.cz nabízí vedle počítačů 

a  příslušenství i  široký sortiment spotřební elektroniky, 

nábytku a dalšího zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet pod-

mínky stanovené v §457 a §458 Občanského zákoníku, které 

určují, že si strany musí navrátit původní přijatá plnění. To 

znamená, že vrácené zboží musí být ve stejném stavu jako 

při převzetí. „I  pokud tomu tak není, nemůžeme zákazní-

kům žádost o  odstoupení od  smlouvy zamítnout. Ponížíme 

však dobropis o  skutečně vynaložené náklady na  vrácení 

do  původního stavu,“ dodala Barbora Winterová, mana-“

žerka logistiky společnosti KASA.cz.

„Možnost odstoupení od  smlouvy je v  současnosti hojně 

využívaná a tento trend je rostoucí. Zatímco v roce 2007 jsme 

z celkového počtu vráceného zboží zaznamenali 25 % odstou-

pení od smlouvy a 75 % reklamací, v roce 2008 se odstoupení 

od smlouvy vyšplhalo na 35 %, přičemž počet reklamací klesl 

na 65 %,“ uvedla na závěr Barbora Winterová.“

 D-LINK chválí Windows 7 za síťovou kompatibilitu
Praha, 13. května 2009 – D-Link, přední dodavatel end-to-

end síťových a  komunikačních řešení pro fi rmy i  domác-

nosti, oceňuje vylepšení síťové kompatibility u Windows 7, 

nejnovějšího počítačového operačního systému společnosti 

Microsoft .
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D-Link během vývoje Windows 7 provádět rozsáhlé před-

běžné testy, aby bylo zaručeno, že všechny jeho produkty 

půjdou nainstalovat a  používat s  maximální funkčností

v síťovém prostředí PC se systémem Windows 7.

„Jednou z  nejvýznamnějších inovací, kterou vidíme

ve  Windows 7, je schopnost automatického rozpoznání 

a instalace našich síťových zařízení,” říká Osbert Ong, vedoucí”

managementu produktů D-Link Europe. „Konektivita je

klíčová. Systém Windows 7 nám poskytuje platformu, která

zajišťuje, že produkty D-Link je možné začít snadno použí-

vat hned po vybalení z krabice. To nesmírně zlepší možnosti

nasazování produktů D-Link a  usnadní uživatelům rozvi-

nutí plného potenciálu jejich investic. Navíc dojde ke snížení 

počtu dotazů na technickou podporu a zbytečných reklamací 

produktů.“

Ong dodává: „D-Link a Microsoft  sdílí společnou vizi oka-

mžitého síťového přístupu z libovolného místa a v libovolném

čase. Díky spojení našich síťových zařízení a Windows 7 se

tato vize může opravdu uskutečnit.”

 2. konference ČIMIB
Dne 20. května se v budově Prague Gate v Praze Chodov 

uskutečnila 2. konference Českého institutu manažerů

informační bezpečnosti (ČIMIB), jejímž cílem je poskyto-

vat důležité, ale běžně veřejně nedostupné informace, které

jsou nezbytné pro výkon funkce manažera bezpečnosti ICT.

K  hlavním cílům institutu patří růst kvalifi kace, výměna

zkušeností a  prosazování společných zájmů. Posláním

sdružení je poskytovat společnou platformu pro setkávání

profesionálů i  potenciálních zájemců a  umožnit jim vzá-

jemnou výměnu znalostí a zkušeností a také napomoci při

rozšiřování cenných informací.

Celou akci moderoval Marek Chlup (ČIMIB), který 

v  úvodu všechny účastníky konference přivítal a  stručně

shrnul cíle nekomerčního profesního sdružení ČIMIB.

Dopolední blok přednášek byl zaměřen na tvorbu a strate-

gii informační bezpečnosti, interpretaci výsledků penetrač-

ních testů, analýzu rizik s důrazem na identifi kaci a kvanti-

fi kaci aktiv a řízení dokumentace a monitorování událostí.

Odpolední blok přednášek zahrnoval dvě části. První část

odpoledního přednáškového programu obsahovala ana-

lýzu bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow, 

bezpečnostní kritéria pro výběr webové aplikace, kontrolu 

webového obsahu a  bezpečnou klimatizaci. Druhá část 

potom zahrnovala přednášky na téma bezpečnost elektro-

nických dokumentů, bezpečnostní audit lokality a techno-

logie detekce anomálního chování sítě.

Více informací o  sdružení, dalších akcích a  prezentace 

z uskutečněné konference naleznete na www.cimib.cz.

  ČD – Telematika a.s. partnerem konference Future of the 
Internet

Ve dnech 11.–13. května 2009 se v reprezentativních pro-

storách hotelu Clarion Congress konala při příležitosti čes-

kého předsednictví Evropské unie mezinárodní konference 

Future of the Internet 2009. Konference se účastnilo více než 

500 odborníků z celé Evropy, aby zde diskutovali o otázkách 

budoucího vývoje internetu, evropského výzkumu a očeká-

vaného vývoje v tomto směru.

Ke klíčovým řečníkům, kteří vystoupili v rámci zahájení 

konference, patří evropská komisařka pro informační spo-

lečnost a média Viviane Reding, náměstek ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky prof. Ing. Vlastimil 

Růžička, CSc. a  generální tajemník OECD Pier Carlo 

Padoan.

Společnost ČD – Telematika a.s. jako přední poskytovatel 

komplexních telekomunikačních, telematických a CT řešení 

a služeb byla partnerem konference. Bližší informace ke kon-

ferenci naleznete na internetové stránce www.fi prague.eu.

  Vodafone Germany testuje LTE v pásmu digitální dividendy
Mobilní operátor Vodafone Germany a poskytovatel regi-

onální veřejnoprávní televize WDR oznámili plán zahájit 

společný pilotní projekt LTE provozovaný v kmitočtovém 

pásmu digitální dividendy. Možnosti této 4G technologie 

demonstrovali společně Vodafone Germany a  Ericsson 

na  konferenci CeBIT 2009 v  Hamburku. Celý projekt 

je podporován vládou spolkové země Severní Porýní-

Vestfálsko, a  má poskytnout alternativu ke  službám sítí 

UMTS na německém venkově. Technologie UMTS umož-

ňuje dosahovat datové rychlosti okolo 2 Mbit/s, maximálně 

však 3,6 Mbit/s.

Cílem zkušebního provoz širokopásmového přístupu 

k  Internetu prostřednictvím technologie LTE v  kmitočto-

vém pásmu 790 až 862 MHz (digitální dividendy), jsou 

zejména venkovské oblasti v Německu. V rámci zkušebního 

provozu mají být testovány možnosti širokopásmového pří-

stupu ve směru k uživatelům rychlostí až 17 Mbit/s.

Využití kmitočtového pásma 790 až 862 MHz v rámci 

tohoto zkušebního provozu je specifi cky zaměřeno 

na využití LTE v řídce obydlených venkovských oblastech 

Evropy, přičemž vyšší kmitočtová pásma jako 1800 MHz 

nebo 2600 MHz jsou vhodná pro městské oblasti, kde lze 

oprávněně předpokládat vysoké požadavky na přenosovou 

kapacitu. Podobný zkušební provoz LTE jako Vodafone 

již zahájil další mobilní operátor E-Plus ve spolkové zemi 

Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde je pilotní provoz 

LTE pro pevný a  mobilní přístup ve  venkovských oblas-
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862 MHz.

Oba pilotní provozy podporuje německá vláda, jejímž

cílem je vedoucí pozice v oblasti služeb rádiového široko-

pásmového přístupu. Na  podporu tohoto cíle se plánuje

aukce na  kmitočtové spektrum o  celkové šíři 340 MHz,

a pokud to bude Federálním koncilem (Bundesrat) během

května schváleno, bude moci regulační úřad zahájit licenční

řízení ještě do konce roku 2009, a to jako jeden z prvních

v Evropě.

V  současné době zaujímá vedoucí pozici Finsko, kde

byly 3G operátorům TeliaSonera, Elisa a DNA vydány další

licence v  kmitočtovém pásmu 1800 MHz pro zavádění

technologie LTE. Toto kmitočtové pásmo, však nebude

dostupné, dokud nebudou vyřešeny potenciální problémy 

s rušením ze sousedního Ruska.

 Network Norway bude nabízet Nokia Messaging
Espoo/Oslo, 18. května 2009 – Společnosti Nokia a Network 

Norway oznámili, že podepsali smlouvu o  vzájemné spo-

lupráci. Network Norway se tak stal prvním operátorem

v  Norsku i  celé Skandinávii, který bude nabízet službu

Nokia Messaging, která umožňuje automatické doručo-

vání e-mailů do telefonů Nokia. Tato služba bude v Norsku

dostupná pro všechny uživatele Network Norway od června

2009.

„Aplikace jako Nokia Messaging přispívá ke snadnějšímu

používání mobilních telefonů a my jsme šťastní, že budeme

první, kdo tuto službu v Norsku nabízí. Věříme, že pro naše

zákazníky bude tato služba atraktivní, a to jak z hlediska uži-

vatelsky-přátelského přístupu, tak z hlediska ceny,“ řekl Arild“

E. Hustad, výkonný ředitel Network Norway.

„Nokia chce, aby mobilní e-maily byly dostupné pro co

nejvíce lidí a smlouva s Network Norway je důležitým mil-

níkem na cestě k dosažení tohoto cíle. Smyslem služby Nokia

Messaging je uspokojit potřebu lidí mít přístup ke  svým

e-mailům kdykoli to budou vyžadovat,“ říká Christophe“

Joyau, Head of Services, Nokia Scandinavia.

Služba Nokia Messaging umožňuje snadné nastavení

i přístup k e-mailům prostřednictvím přístrojů Nokia. Bez

problémů lze e-maily v přístroji zobrazit, odpovědět, přepo-

slat, vytvořit či odstranit nebo organizovat složky pro přijaté

a odeslané e-maily, zprávy k odeslání a koncepty. Smlouva

mezi společnostmi Nokia a  Network Norway zahrnuje

podporu různých e-mailových účtů jako Gmail, Windows

Live Hotmail a Yahoo! Mail, stejně jako e-mailové schránky 

místních poskytovatelů. Push-technologie zajišťuje rychlé

odesílání e-mailů na mobilní telefon stejně jako jejich ode-

sílání na e-mailový server.

Služba Nokia Messaging plně integrována v  nedávno

uvedeném mobilním telefonu Nokia E75 a bude zahrnuta

také v nově příchozích modelech jako Nokia E55, Nokia

E52 a Nokia N86 8MP. Tato služba je podporována i dal-

šími zařízeními Nokia, uživatelé mohou použít mobilní

telefony Nokia S60 jako Nokia E71 nebo Nokia N95 8GB.

Pro využívání Nokia Messaging stačí stáhnout a  instalo-

vat příslušný soft ware a  služba je během několika minut

k dispozici.

 IDC nazvala ZTE hvězdou roku 2008
Podle výzkumné zprávy analytické společnost IDC byla 

v  roce 2008 společnost ZTE nejrychleji rostoucím výrob-

cem telekomunikačních zařízení a  poskytovatelem řešení. 

Výsledky obsažené ve  zprávě jsou založené na  fi nančních 

příjmech v roce 2008.

Tyto výsledky jsou samy o  sobě pozoruhodné, už jen 

z  pohledu současné ekonomické krize na  trhu zařízení 

(dodavatelé od  Nortel Networks počínaje až po  Alcatel 

Lucent se potýkají s potížemi). Čistý zisk ZTE za rok 2008 se 

zvýšil o 32,5 procent na 239 miliónů dolarů a tržby vzrostly 

o  27,4 procenta na  6,4 miliardy dolarů. Samotný prodej 

ZTE v oblasti rádiových zařízení vzrostl o 20 procent. To 

zahrnuje síťová zařízení, handsety, programové vybavení 

a různé další služby a činí to 38,5 procent z celkových pří-

jmů za rok 2008.

Společnost ZTE plánuje, že se více soustředí na trh hand-

setů v  USA – v  současné době prodává telefony zejména 

prostřednictvím MetroPCS – dosud však nemá podepsáno 

mnoho smluv na  síťová zařízení. Jejich čínský konkurent, 

konkrétně společnost Huawei, již podnikla v  této oblasti 

několik významných kroků. Společnost Huawei podepsala 

smlouvu na  dodání síťové infrastruktury 3G CDMA sítě 

pro Cox Communications a  je jednou ze tří společností 

dodávajících AT&T zařízení pro zkušební provoz LTE.

 Bezdrátový směrovač DIR-685
Společnost D-Link, přední výrobce koncových síťových 

a  komunikačních řešení pro fi rmy i  domácnosti, předsta-

vuje svůj první all-in-one bezdrátový směrovač DIR-685 

určený pro domácnosti. Tato novinka má všechny funkce 

špičkového 802.11n Wi-Fi směrovače, který je doplněn 

o síťové úložiště dat (NAS), technologii SharePort pro sdí-

lení tiskáren a  skenerů a 3,2" LCD displej s velkým rozli-

šením pro zobrazování fotografi í, miniaplikací a stavu sítě.

Nový D-Link DIR-685 představuje moderní doplněk pro 

digitální domácnost, který je navržen s důrazem na poho-

dlnou obsluhu a funkčnost. Při instalaci směrovače ve svislé 

poloze uvidí uživatelé dobře na displej, který zobrazuje stav 

zařízení formou přehledných grafů a také digitální fotogra-

fi e, streamované video, předpověď počasí nebo další infor-

mace z internetu v reálném čase. LCD displej nabízí až 1,6 

milionu barev.

K  elegantnímu vzhledu nového bezdrátového směro-

vače přispívá také použití skrytých interních antén. Funkce 

síťového úložiště dat (NAS) podporují UPnP server a sta-

hování přes BitTorrent. Vestavěný FTP server umožňuje 

uživatelům přistupovat k dokumentům, fotografi ím, hudbě 

a dalším médiím lokálně přes domácí síť nebo dálkově přes 

Internet.

DIR-685 využívá technologii D-Link Green, která 

pomáhá šetřit energii několika způsoby – například auto-

matickým rozpoznáním aktivity portu a  délky kabelu 

a odpovídající regulací potřebné energie, sloučením všech 

funkcí do  jednoho zařízení namísto mnoha samostatných 

produktů a použitím klidového režimu, který automaticky 

vypíná napájení LCD displeje. WiFi modul směrovače lze 

zapínat a  vypínat podle zadaného časového rozvrhu pro-
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vozu WLAN, přičemž napájecí adaptér splňuje kritéria

programu Energy Star a dosahuje průměrné až 30% úspory 

energie. Obdobnými funkcemi pro úsporu energie a  pro-

dloužení životnosti pevného disku je vybaven také modul

NAS.

Oba USB porty na  zadní straně směrovače DIR-685 vyu-

žívají novou technologii D-Link SharePort, která umož-

ňuje skupině uživatelů snadné sdílení USB zařízení, např.

klasických i  multifunkčních tiskáren a  externích pevných

disků z libovolného místa v domě nebo kanceláři. Tato nová

technologie mění lokální USB porty na rychlé a pohotové

virtuální porty pro připojení USB přes TCP/IP.

Pro snadnou a  příjemnou práci s  fotografi emi uzavřel

D-Link partnerství s FrameChannel, bezplatnou webovou

službou (internetphotoframe.com), která umožňuje uživa-

telské úpravy obsahu zobrazovaného na displeji. Uživatelé

tak mohou velmi snadno a  pohodlně vyhledávat a  pro-

hlížet fotografi e. Zařízení bude dostupné od  června 2009

za 6 921 Kč bez DPH.

 Ultratenký telefon s dlouhou výdrží
Společnost Nokia představila nejnovější přírůstek z mana-

žerské řady E – inteligentní telefon Nokia E52, který náleží

k  vysoce specializovaným mobilním telefonům pro zvý-

šení produktivity svých uživatelů. Do  této kategorie patří

rovněž nedávno uvedené modely Nokia E75 a Nokia E55.

„Nokia E52 je určena zákazníkům, kteří chtějí být efektivní 

jak v profesním, tak i v osobním životě. Lidem, kteří poža-

dují telefon s  nejlepšími funkcemi, jako je výjimečná výdrž 

baterie, prvotřídní kvalita hlasu a  tenký design,“ řekl Ilari“

Nurmi, viceprezident společnosti Nokia. Novinka navazuje

na velmi úspěšný model Nokia E51 a byla navržena se stej-

nými přednostmi.

Model Nokia E52 je ultratenký přístroj s  procesorem

600 MHz a  operačním systémem Symbian S60 o  rozmě-

rech 116 × 49 × 10 mm a hmotnosti 98 gramů. Dále vyniká

kvalitní reprodukcí zvuku a  zejména výdrží Li-Ion bate-

rie BP-4L 1500mAh, která umožňuje 8 hodin nepřetrži-

tého hovoru nebo 672 hodin (tj. 28 dní) v pohotovostním

režimu v pásmu GSM a 6 hodin nepřetržitého hovoru nebo

432 hodin (tj. 18 dní) v  pohotovostním režimu v  pásmu

UMTS. Přístroj je vybaven barevným displejem TFT s roz-

lišením 240 × 320 pixelů (QVGA), který umožňuje až 

16 miliónů barev. Nechybí ani 3,2megapixelový fotoapa-

rát s mnoha různými funkcemi. Vnitřní paměť 60 MB lze 

pomocí karet microSD rozšířit až na 16 GB.

Nokia E52 podporuje provoz v  pásmech GSM 

(850/900/1800/1900 MHz) i UMTS (850/900/2100 MHz) 

a  možnost datového provozu GPRS/EDGE, HSDPA (až 

10,2 Mbit/s)/HSUPA (až 2 Mbit/s) i  WiFi 802.11 b/g. 

Nokia E52 podporuje řadu audio a  video formátů např. 

mp4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263/3GPP, 

AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMRNB, WMA. K  dal-

ším zajímavým funkcím patří např. rozhlasový přijímač 

FM, záznam videa 640 × 480 pixelů, diodový blesk, GPS 

navigace, internetový prohlížeč, přehrávače Media pla-

yer a Real player, SIP VoIP 3.0 microUSB konektor nebo 

Bluetooth.

Tento nový přístroj umožňuje hladké propojení s podni-

kovými telefonními systémy a může tak velmi účinně dopl-

nit nebo dokonce nahradit klasický stolní telefon. Řešení 

jako je Call Connect – které spojuje mobilní přístroj Nokia 

s  ústřednami od  největších světových dodavatelů Cisco 

a  Alcatel-Lucent – umožňuje uživatelům být dostupný 

přes jedno telefonní číslo. Kromě toho je Nokia E52 vyba-

vena inovovaným e-mailovým řešením s  novým uživatel-

ským rozhraním Nokia 

Messaging. Tato služba 

v  sobě integruje snadný 

přístup typu push e-mail 

ke  všem volným e-mai-

lových účtům přímo 

z  mobilního telefonu, 

stejně jako obsahuje 

fi remní e-mailové řešení 

Mail for Exchange 

a  IBM Lotus Notes 

Traveler. Díky přímému 

přístupu k  poštovním 

serverům Microsoft  

Exchange a  IBM Lotus 

Notes mohou fi remní 

zákazníci ušetřit až tře-

tinu svých provozních 

nákladů na  mobilní 

e-mail a  správu osob-

ních informací.

„Rok 2008 byl pro 

řadu telefonů Nokia E 

skvělý, mimo jiné se pro-

dalo více než 10 milionů 

přístrojů. Rok 2009 začal 

také velmi dobře, protože 

první čtvrtletí bylo his-

toricky nejsilnější. Zároveň došlo k zahájení prodeje modelů 

Nokia E75 a  Nokia E55. S  pokračujícím tažením naší spo-

lečnosti v oblasti e-mailových služeb pro zákazníky, které se 

dostávají jak ke klientům, tak i k operátorům, se komplexní 

e-mailové řešení od společnosti Nokia stává prakticky nepře-

konatelným,“ dodává Nurmi.“
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Navzdory zmíněnému jubileu seminář zahájil jako vždy 

neokázale a pracovně předseda pořádající pobočky České

elektrotechnické společnosti v Táboře Ing. Josef Hron.

Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. z katedry telekomunikací 

FEL ČVUT vystoupil hned se dvěma v pořadí oddělenými 

příspěvky. Nejprve se věnoval historii vývoje digitálních

přenosových systémů na  metalickém vedení. Metalické

vedení představovalo od  prvopočátků telekomunikací

základní a jediné přenosové prostředí. Jeho role v transport-

ních sítích se sice již uzavřela, ale přežívá, samozřejmě také

díky obrovskému podílu investovaných prostředků v  tzv.

poslední míli k účastníkům. Digitální účastnické přípojky 

xDSL na  symetrických vedeních jsou v  současnosti zatím

celosvětově nejrozšířenějším prostředkem vysokorych-

lostního přístupu ke službám běžných domácích uživatelů

i drobných podnikatelů. Ve vyspělých zemích byly klasické

telefonní přípojky zavedeny prakticky do všech domácností

i  kanceláří. A  tak zatímco využití přípojek ke  klasickému

přenosu hlasové služby klesá ve  prospěch mobilních sítí,

dynamicky se rozvinul přístup k  Internetu a  dalším služ-

bám, zejména pomocí přípojky ADSL. Potenciál skrytý 

v  kabelech dále těží druhá generace ADSL2 a  přípojky 

VDSL2. Vývoj pokročil i  u  SHDSL, kde se zvyšuje počet

úrovní modulace PAM z  16 na  32, což znamená zvýšení

přenosové rychlosti o 1/3.

Za uplynulých 40 let prošla digitální přenosová technika

po  vedeních dynamickým vývojem. Od  linkových traktů

s  jednoduchými opakovači se dospělo k  adaptivním sys-

témům, které se přibližují teoretické hranici informační

propustnosti a  dokáží se přizpůsobovat měnícím se pod-

mínkám. K  tomu slouží inicializace spojení před započe-

tím komunikace, v  pokročilejším případě i  dostavování

parametrů v  průběhu komunikace. Od  řídce obsazených

kabelů digitálními systémy, kde bylo možné provádět

výběr párů s nejnižšími přeslechy, se dospělo k silně zapl-

něným kabelům a principu vzájemného potlačování přes-

lechů mezi páry. Pokroky v digitálním zpracování signálu

byly umožněny zejména rozšířením kmitočtového pásma,

zavedením duplexní přenosu s  potlačením ozvěn (EC),

optimalizací korekčních metod pro potlačení mezisymbo-

lové interference, použitím modulačních metod s  větším

počtem stavů a s více nosnými, uplatnění korekčních kódů

pro redukci chyb a  zvýšení kódového zisku. Postupně se

dospělo od  poměrně jednoduchých přenosových digitál-

ních systémů a zvyšování jejich řádů až k digitální účast-

nické přípojce až po dnešní ADSL 2+ a VDSL 2. Pro zvy-

šování přenosové rychlosti se také využívá více paralelních

vedení (inverzní multiplex). Se zvyšováním šířky pásma se 

ovšem zkracuje dosah v důsledku vyššího měrného útlumu 

vedení na vyšších kmitočtech.

Po  prvním historizujícím příspěvku později autor 

návazně seznámil přítomné s pokročilými metodami mode-

lování přeslechů pro simulaci přípojek s modulací VDMT. 

Jedná se o  vektorovou verzi na  principu diskrétní vícetó-

nové modulace (DMT). Druhá generace přípojky VDSL 2 

přináší dramatické navýšení přenosové rychlosti na meta-

lických vedeních, ovšem jen pro krátké vzdálenosti a rela-

tivně málo obsazené kabely. Možnosti metalických kabelů 

dokáže v blízké budoucnosti vytěžit zcela přípojky s modu-

lací VDMT, tj. s  použitím potlačování přeslechů. Článek 

se zabývá též možnostmi modelování a simulací přeslechu 

na vzdáleném konci v prostředí mnohopárových metalic-

kých kabelů. Vychází z možnosti využití prostorové selekce 

rušících systémů a  analýzy závislosti přeslechových vazeb 

mezi konstrukčními prvky v  mnohopárovém metalickém 

kabelu na jejich umístění. Na základě statistické analýzy byl 

vypracován nový způsob modelování přeslechu na  vzdá-

leném konci (FEXT), který doplňuje standardní model 

přeslechu o závislost vzájemné polohy rušícího a rušeného 

páru v profi lu kabelu. Generované výsledky umožňují tes-

tovat a  optimalizovat systém vektorové modulace DMT. 

Následující obr. 1 přibližuje účinnost těchto jednotlivých 

modelů. Autor na  akademické úrovni v  tomto publiko-

val buď sám anebo se svými doktorandy řadu příspěvků, 

z  nichž řada jich je dostupných na  katedrovém serveru 

access.feld.cz.

Ing.  Miroslav Vondrák, CSc. ze stejného akade-

mického pracoviště shrnul na  tomto fóru po  delší době 

na principy a poznatky z vyhledávání tras a poruch vedení. 

Odborná veřejnost se věnuje problematice měření sdělo-

vacích kabelů již dlouhá desetiletí. Pro péči o kabelovou 

síť je užita celá řada fyzikálních principů, které umožňují 

nejen určení základní trasy, ale i  lokalizaci atypických 

částí vnitřních rozvodů, např. s  užitím pomocného pra-

covního signálu. Formou ilustračního příkladu a  prin-

cipiálních schémat byl popsán postup kontroly stávající 

instalace (určení místa přerušení vedení, případně místa 

zkratů) a trasování vedení mezi jednotlivými přípojnými 

body. Informaci o  základních technických prostředcích 

doplňují orientační požadavky na parametry měřicí tech-

niky a její způsob použití.

Pavel Dubský z OFA, a.s. představilý „Cestu k  technolo-

gicky otevřené FTTx poslední míli“. Zatím neexistuje uni-

verzální optimální řešení a  každý projekt je „unikátní“.  

Měření a údržba sdělovacích kabelů

LX – letos jubilující
Odborníci z oblasti měření, montáží a projekce kabelových sítí se měli možnost opět sejít díky pobočce České elektrotechnické 

společnosti v Táboře ve dnech 4. a 5. května 2009 na pravidelném semináři, k jehož pořádání je v poslední desetiletí využíváno 

přívětivých prostorů českobudějovického hotelu Gomel. Následující článek přináší tradiční průřezový referát, který si letos nečiní 

nárok na chronologii jednotlivých vystoupení v pořadí, jak byly předneseny. Stálému a dlouholetému účastníkovi se přitom ne-

může nevybavit paralela tohoto semináře se shodným jubileem Divadla Járy Cimrmana, jehož přitažlivost shodně nejenže léty 

nevyvanula, ale v zájmovém okruhu hvězd kabelového nebe vyvolává i u následujících generací odborníků díky charismatickým 

pořadatelům stálý zájem.
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Postupy a  navrhování sítě s  architekturou FTTH

na  Slovensku představil Ing.  Ladislav Peťko ze Slovak 

Telekomu, a.s. Návrh optické přístupové sítě je závislý:

1. Na legislativě a stavu práva v příslušné zemi.

2. Na povinnostech vyplývajících z licenčních podmínek.

3. Na strategii provozovatele.

4.  Na jiných (nepsaných) pravidlech, praktikách a místních

zvyklostech.

Přístup k návrhu vychází z odpovědí na následující otázky:

–  Jak bude organizován provoz a  údržba (např. interní,

externí zdroje, …)?

–  Jak budou identifi kovány poruchy a oprava poruch (např.

vlastním dohledem technologie nebo jiným externím

monitoringem, …)?

–  Jak bude organizováno síťové připojení a  zřízení služby 

(opět interní, externí zdroje, …)?

–  Jaký čas je přijatelný pro zákazníka při zřízení služby 

a  pro opravu poruchy (např. 2 hodiny, 24 hodin, 72

hodin, …)?

–  Jaká je na trhu konkurence (např. silná/slabá)?

–  Jaká rizika se vyskytují na  trhu (např. jaké jsou ceny 

na trhu pro podobné produkty, …)?

– Jaké je fi nanční omezení (CAPEX/OPEX)?

–  Jaké množství domácností je potřeba připojit a v  jakém

čase (rychlost výstavby)?

Tyto odpovědi budou jiné pro každou zemi a vlastníka sítě. 

Odlišovat se bude jak návrh sítě, tak i  organizace práce.

Potom je řešení optimální pro dané nebo defi nované pro-

středí. Neexistuje ani geniální, ani všeobecné řešení. Přístup 

ke stejné problematice z pohledu společnosti Sitel předsta-

vil ing. Pavel Černý za spoluautorství technického řediteleý

fi rmy doc. Ing. Miloše Schlittera. Opět je nutno při návrhu 

rozhodnout podle individuálních zadání, zda volit:

– FTTH nebo FTTB,

– P2P nebo PON.

Následně se potom řeší:

– Rozsah sítě (s výhledem pokud možno na koncový stav).

–  Plán poskytování služeb uživatelům, rozhraní mezi poskytova-

telem služby a uživatelem a postup připojování uživatelů k síti.

–  Pro stávající rozvody strukturovaných kabeláží možnost 

realizovat řešení FTTB.

–  Pro nově budované rozvody v objektech se upřednostňuje 

řešení FTTH.

–  PON – nižší náklady na pasivní část sítě, vyšší cena kon-

cových aktivních prvků.

–  P2P – při větším rozsahu jsou buď velké počty vláken,

nebo více aktivních bodů.

Z  hlediska nákladů při výstavbě vychází nyní hranice 

mezi P2P a PON zhruba 1000 aktivních koncových bodů. 

Rozvržené náklady jsou zobrazeny na obr. 2.

Roli hraje použité řešení aktivní části, možnosti výkopů,

případně vedení závěsných kabelů, dále charakter pokrý-

vané oblasti a konkrétní situace v připojovaných domech.

Výstavbu ovlivňuje vlastnická struktura objektů, územní

řízení, spolu s  dalšími právními a  správními aspekty.

Pasivní infrastruktura bod-bod umožní do budoucna vyu-

žití jakékoliv aktivní technologie. Veškeré změny se pro-

vádějí v ústředny nebo u zákazníka. Na trh přicházejí uni-

verzální koncová zařízení (CPE), typ služby apod. lze pak 

realizovat pouze na straně ústředny. Nevylučuje se možnost 

efektivního zvyšování penetrace a tím se dociluje vyšší pro-

dejnosti sítě samotné.

Obr. 1  Porovnání standardního modelu a modelu s vygenerovanou složkou před a po fi ltraci

 pokročilý model
 standardní model
 model s pseudonáhodnou složkou
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Ing. Ivo David z TO2CR představil vize dalšího rozvoje sítě 

v příspěvku „Cesta k (G)PON xDSL“, které ještě v oblastech “

s  vybudovanou metalickou infrastrukturou nějakou dobu

budou dominovat, jsou výrazně omezeny dosahem. Proto

všichni hráči na  širokopásmovém trhu řeší, jak kousnout

do kyselého jablka nezbytných a nemalých investic. Situace

a z toho vyplývající řešení se mění až převratným způsobem

ve velice krátkých časových intervalech jak technologickým

pokrokem samotným, kapitálovou silou investora čili jinými

slovy jiné možnosti řešení má provozovatel dominantní

oproti lokálnímu a v neposlední řadě také zásahy regulač-

ních orgánů. Nabídka je velká – řešení může být od  P2P

přes PON až ke GPON. A řešení FTTH nabízí dostatečnou

pružnost při přechodu na GPON. Rozdílné pohledy mohou

být také na výstupy řešení obchodního případu, čili vztahu

OPEX a CAPEX.

Vlastní koncept, příznačně nazvaný „FTTH 

OPTOKONcept“ představil za OPTOKON Jihlava tradiční “

účastník semináře Ing. Pavel Pospíchal. Nabídka je kom-

plexní a neustále se rozšiřuje vlastní podíl fi rmy na kompo-

nentech těchto řešení.

Dva zajímavé příspěvky přednesl Ing. Pavel Filip. Jednak 

představil zkušenosti se samovulkanizační technologií

NITTO na kabelových spojkách a v druhém příspěvku se

věnoval dvojnásobné přepěťové a nadproudové telekomuni-

kační ochraně od fi rmy Lites. Zejména ten druhý příspěvek 

vyvolal rozsáhlou diskusi, která pokračovala i v kuloárech

s reminiscencí na nedostatečně řešenou ochranu rozhraní

účastnické vedení – ústředna, která v  nedávné minulosti

přinesla tolik problémů a škod.

Tři příspěvky měly původ z prostějovské fi rmy MICOS,

Josef Flašar představil z výrobního programu fi rmy optické

rozváděče a novinky roku 2009. Ing. Milan Kotačka potom

uvedl výhledové programy fi rmy spojené s  partnerstvím

vybraných perspektivních fi rem. Inteligentní optické swi-

tche jsou navázány na  spolupráci s  fi rmou GlimmerGlass

a  zvýšení rychlosti xDSL v  sítích FTTx může přinést

nové technologie zlepšování dosahu DSL pomocí xDSL

Conditioner. Toto navazuje na spolupráci s fi rmou Phylogy.

Do  posledního pomyslného bloku přednášek lze seřa-

dit vystoupení o měřicí technice. Ing. Jan Brouček, CSc., 

Ing.  Pavel Kosour a Ing.  Pavel Reichert z  Fiber připra-

vili praktickou přednášku s  názvem „Optický refl ektometr 

nebo přímá metoda? Klasické měření trochu netradičně“.

Ing.  Vratislav Blažek zastupující EXFO se zabýval stále k

aktuálnější perličkou zejména pro transportní technolo-

gie, tj. měření PMD podél optické trasy. Že i největší fi rmy 

věnují stále odpovídající pozornost i metalické síti, dokla-

dovalo vystoupení Ing.  Rostislava Kotase, který přiblí-

žil „Moderní trendy v  měření metalických kabelových sítí“. 

Konečně hybridní koncepty pro FTTB si to stále vynucují. 

Ing.  Miroslav Švrček ak Ing.  Martin Hájek z  Mikrokomu k

příspěvkem „Konvergence měření optické a  metalické sítě 

v  moderní měřicí technice“ jenom potvrdili, že komplexní“

přístup k testováním hybridních sítí, v tomto případě pro-

střednictvím nabídky měřicí techniky JDSU je nezbytností. 

Svatopluk Fröhlich se věnoval specifi kům výstavby sítí

na území HM Praha z pohledu zhotovitele.

Prakticky všechny přednášky v  podobě fi remních pre-

zentací byly podpořeny přítomností vlastního stánku 

na  výstavce v  přísálí, kde také probíhaly povětšině velmi 

živé diskuze. Stánky navíc měly i zastoupení fi rem 3M pro-

střednictvím Telefonu. Všem těmto fi rmám je nezbytné 

vzdát dík, protože se pořadatelům daří stále držet vložné 

akce na  pozoruhodně nízké úrovni ve  srovnání s  řadou 

obdobných akcí, a i z tohoto důvodu v dnešní nelehké době 

stojí stále za  pozornost všech vedoucích a  manažerů. Je 

tedy v  zájmu jak podniků vysílajících své odborníky, tak 

i vystavujících fi rem aktivní přítomností přispět k nezbytné 

fi nanční rovnováze pořádající pobočky. Za tuto cenu inspi-

rovat a  vzdělávat své specialisty je opravdu přínosné, což 

dokazuje stálý zájem účastníků řady i malých fi rem.

Závěrem je nutno opět poděkovat zkušeným a stále pro 

věc zapáleným pořadatelům, kteří nepolevují v úsilí uspo-

řádat tento tradiční a velmi oblíbený seminář i přes niko-

liv nedávné ukončení své celoživotní pracovní aktivity. 

Pravidelné setkávání odborníků v  kabelařině jako vždy ě

i letos bylo velmi inspirativní a všichni účastníci se rozešli 

s vědomím, že přes dosažení tak vysokého jubilea akce jistě 

nebude poslední.

Na  adrese Pobočka ČES Tábor, Dukelských bojovníků 

2231, 390 03 Tábor, josef.hron@iex.cz, je možno objednat 

z  několika zbylých sborníků v  CD podobě, kdy zejména 

o  měření lze nalézt rozsáhlé prezentace, přesahující mož-

nosti tohoto referátu.

Ing. Václav Křepelka, Ph.D.

Obr. 2  Rozvržení nákladů při výstavbě na sídlišti bez výkopů a včetně výkopů

 přístupová síť 

 instalace v domech

 páteřní síť

 výkopové práce

 montáž

 materiál

 projektová dokumentace
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Současné mobilní telekomunikační sítě
V prvním článku (Mobilní telekomunikační sítě, Telekomunikace 2/2009) byl čtenář seznámen s historií mobilních telekomuni-

kačních sítí. Tedy se sítěmi nulté a první generace a se sítí GSM. V tomto druhém článku se zaměřím na sítě GSM/GPRS a sítě 

generace třetí, tedy UMTS.

1. část

Pro podporu GPRS byly do GSM sítě přidány následující bloky:

–  Packet Control Unit (PCU) je jednotka, která odděluje

datový provoz od provozu hovorového. Touto jednotkou

musí být stávající BTS stanice dovybaveny.

–  Serving GPRS Support Node (SGSN) v  GPRS části je

obdoba MSC v GSM síti. Rozdíl oproti MSC je v tom, že

SGSN pracuje s pakety. Dále zajišťuje směrování datových

paketů uživatelů v dané oblasti, provádí šifrování, auten-

tifi kaci, lokalizaci.

–  Gateway GPRS Support Node (GGSN) pracuje jako brána

mezi GPRS sítí a ostatními externími IP sítěmi. Mezi další

funkce patří např. směrování paketů na uzle SGSN. GGSN

a  SGSN mezi sebou komunikují GTP (GPRS Tunelling 

Protocol) protokoly.

–   Border Gateway (BG) zajišťuje bránu mezi GPRS sítěmi 

různých operátorů. Dále tato brána umožňuje roaming.

–  Charging Gateway (CG) uchovává a  vyhodnocuje data 

potřebná pro účtování uživatelů. Tato data sbírá od SGSN 

a GGSN a posílá je do zúčtovacího systému GSM.

Protože architektura sítě GSM/GPRS vychází, jak již název 

naznačuje, z architektury sítě GSM, jsou v této síti zacho-

vána rozhraní a protokoly použité v síti GSM. Tato rozhraní 

a  protokoly byly popsány v  prvním článku. Nově v  síti 

GSM/GPRS přibyly následující rozhraní a protokoly [1] [5]:

 Mobilní telekomunikační síť GSM/GPRS

Architektura sítě GSM/GPRS

Obecná služba rádiového přenosu paketů (General Packet

Radio System, GPRS) je technologie přenosu dat označo-

vaná jako 2,5 generace (2,5G). Přenos dat je založen na prin-

cipu přepojování paketů. Implementace GPRS do sítě GSM

však byla poměrně složitá, protože celý systém GSM pracuje 

na  principu přepojování okruhů. Bylo tedy nutné do  sítě 

GSM vložit další, paketově přepojovanou síť a učinit určité 

změny. Ty se týkaly nejvíce programového vybavení, ale také 

změn samotných komponent sítě. Například BTS musela být 

doplněna o PCU (Packet Controller Unit). Architekturu sítě 

GSM s implementovanou službou GPRS zobrazuje obr. 1.

Obr. 1  Architektura sítě GSM včetně sítě GPRS a rozhraní
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Použit je protokol BSSAP+ (Base Station System

Application Part) defi novaný v 3GPP TS 29.018 V 5.3.0

Release 5 a 3GPP TS 29.018 V4.4.0 Release 4.

–  Gr – rozhraní mezi SGSN a HLR. Použit MAP3 protokol

defi novaný v 3GPP TS 29.002 version 4.8.0 Release 4.

–  Gb – je rozhraní použité v GPRS části sítě a je mezi SGSN

a  PCU. Použit je protokol BSSGP (Base Station System

GPRS Protocol) defi novaný v  3GPP TS 48.018 V  8.a.0

June 2002 Release 99 a  GMM/SM (GPPRS Mobility 

Management/Session Management) protokol defi novaný 

v 3GPP TS 24.008 V 4.7.0 June 2002 Release 4.

–  Gn – je rozhraní v  GPRS části sítě mezi GSN (GPRS

Support Nodes), což jsou GGSN a SGSN. Je použit proto-

kol GTP-C (GPRS Tunneling Protocol-Control) defi no-

vaný v 3GPP TS 26.060 V3.f.0 December 2002 Release 99.

–  Gf – je rozhraní mezi SGSN a EIR a přenáší protokoly SS7.

–  Gc – je rozhraní mezi HLR a GGSN a přenáší protokoly 

SS7.

–   Gi – je rozhraní mezi GGSN a IP sítěmi ostatních operá-

torů. Rozhraním je přenášen protokol DIAMETER.

–  Gp – je rozhraní mezi BG a GPRS sítěmi ostatních ope-

rátorů. Používá se protokolu GTP-C/U (GPRS Tunneling

Protocol-Control/User) defi novaný v  3GPP TS 29.060

V3.f.0 Release 99.

Identifi kace v síti GSM/GPRS

K identifi kaci uživatelů v síti GPRS se využívá stejných pro-

středků jako v síti GSM. Je to dáno tím, že GPRS síť je k síti

GSM pouze přidána. Identifi kace uživatele je stejná jako

v případě sítí GSM a je popsána v minulém článku.

Přenos dat v síti GSM/GPRS

V systému GPRS není přenosová kapacita kanálu uživateli

trvale přidělena (jako u CSD a HSCSD), ale je nabídnuta

všem uživatelům současně. To má za následek maximálně

efektivní využívání přenosové kapacity uživateli. Přenosová

rychlost je limitována rádiovým rozhraním GSM systému.

Na  jeden kanálový interval připadá přenosová rychlost

max. 33,8 kbit/s. Po odečtení režie na zajištění funkce sítě

a přenosu je maximální přenosová rychlost 22,8 kbit/s. Pro

její zvýšení se musíme snažit minimalizovat režijní bity 

pro zajištění přenosu. Při optimálních podmínkách šíření

signálu lze režii na zajištění přenosu snížit, ale při zhorše-

ných podmínkách je nutné ji opět zvýšit. Z těchto důvodů

se v systému GPRS defi nují čtyři třídy – kódovací schémata

tak, jak ukazuje tabulka 1.

Třída Přenosová rychlost [kbit/s]

CS-1 9,05

CS-2 13,4

CS-3 15,6

CS-4 21,4

Tabulka 1 Přehled tříd a přenosových rychlostí

Maximální přenosová rychlost, za předpokladu že se pou-

žije CS-4 a mohu alokovat všech 8 kanálových intervalů, je

tedy 171,2 kbit/s. Toto je však teoretické maximum, které 

v praxi nebude časté. Systém GPRS zavádí do přenosu dat 

kvalitu služby (Quality of Service, QoS) [3]. Je to dáno tím, 

že různé datové přenosy mohou mít různé nároky na kvali-

tativní parametry přenosu. QoS je defi nována pro:

–  Prioritu – defi novány úrovně nízká, střední a  vysoká 

priorita.

–  Spolehlivost – defi novány tři třídy spolehlivosti.

–  Zpoždění – defi novány čtyři třídy. Dělení je podle zpož-

dění přenosu 95 % přenášených paketů.

–   Propustnost – defi nována střední a špičková (maximální) 

přenosová rychlost.

Služby v síti GSM/GPRS

Služby nabízené sítěmi 2,5G vychází ze služeb sítě 2G. 

Nabízí však navíc služby založené na  využití rychlejšího 

přenosu dat. Takže ke službám sítí druhé generace přibývají 

ještě tyto:

–  Pokud spojíme mobilní telefon přes datový kabel, IrDA 

nebo Bluetooth s  počítačem, můžeme použít mobilní 

telefon jako modem a připojit se k Internetu. Získáme tak 

mobilní připojení dostupné všude tam, kde má daný ope-

rátor pokrytí signálem GSM/GPRS.

–   Multimedia Messaging Service (MMS) je označení pro 

službu multimediálních zpráv. Multimediální zprávy jsou 

obdobou SMS, ale kromě textu lze jimi posílat i obrázky, 

zvuk a také videoklipy. Zprávy MMS lze zasílat z mobilní 

stanice na mobilní stanici (pokud tuto službu podporuje) 

nebo z mobilní stanice na e-mail. Zpráva MMS se přenáší 

jako datový tok, takže se využívá technologie GPRS popř. 

EDGE nebo CDMA.

Pro přenos MMS zpráv se používají následující protokoly:

MM1 – mezi rozhraním MMS User Agent a MMS centrem,

MM2 – mezi MMS Relay a MMS serverem,

MM3 – mezi MMS centrem a externími MMS servery,

MM4 – mezi MMS centry,

MM5 – mezi MMS centry a HLR,

MM6 – mezi MMS centry a uživatelskou databází,

MM7 – mezi MMS VAS a MMS centrem,

MM8 – mezi MMS centrem a systémem pro účtování.

–   Push To Talk (PTT) [7] je obousměrná síťová služba 

dostupná v síti GSM/GPRS, která umožňuje přímou hla-

sovou komunikaci. Funkci PTT lze použít pro komuni-

kaci s jednou nebo skupinou osob, které vlastní přístroje 

umožňující tuto funkci.

–   Službu lokalizace polohy nabízí z našich operátorů pouze 

operátor O2 a nazývá ji „O2 Navigace“ [2].

S  touto službou může uživatel plně využívat technologie 

GPS navigace spojené s hlasovými i grafi ckými pokyny. Pro 

správnou funkci je zapotřebí, aby mobilní telefon podpo-

roval jednu z  těchto platforem: JAVA, Symbian, Windows 

Mobile nebo Windows Pocket PC. A pak také umožňoval 

pomocí Bluetooth připojit GPS modul. Tento modul nabízí 

O2 i k pronájmu. Navigace funguje tak, že po spuštění pří-

slušného soft ware se telefon pomocí bluetooth spojí s GPS 

modulem a pomocí datových přenosů s navigačním serve-

rem. Server například počítá vzdálenosti zadaných míst, čas 
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tooth přenáší aktuální poloha získaná GPS modulem. Lze

tedy trasu korigovat, upozorňovat s předstihem na odbočky 

atd. Zjednodušené schéma představuje obr. 2.

Obr. 2  Schéma „O2 Navigace“

Síť GSM/GPRS z pohledu uživatelů

Běžný uživatel nevnímá a  nehodnotí mobilní síť z  tech-

nického pohledu. Nezajímá ho tedy, jaké jsou maximální

teoretické přenosové rychlosti té či oné technologie, jaké

modulace se používají, na jakých frekvencích jeho mobilní

telefon vysílá a přijímá. Uživatel hodnotí síť z pohledu „spo-

třebitele“ služby, za kterou nějakým způsobem platí. První

místo, ve kterém se uživatel dostane do kontaktu s mobilní

sítí, je jeho mobilní telefon. Vývoj mobilních telefonů jde

stále dopředu a fi rmy nabízejí nové a nové modely. Výrobci

se snaží své modely zlepšovat, aby na konkurenčním trhu

obstály. První kroky vývoje mobilních telefonů vedly 

ke zmenšování rozměrů, váhy, integraci antény. Jako důsle-

dek snahy snížit váhu a rozměr bylo samozřejmě i zmen-

šování baterie. Toto zmenšování se ale muselo zastavit

na kompromisní hodnotě mezi velikostí a kapacitou. Další

miniaturizace přístroje tedy závisela i na vývoji technolo-

gie baterií. Miniaturizace tlačítek se také musela zastavit

na určitém ergonomickém minimu, kdy je schopen i člověk 

s většími prsty mobilní telefon bez problémů ovládat.

Takže rozměry přístroje se ustálily na  minimálních

hodnotách a to i s přihlédnutím ke kompromisní velikosti

displeje. Jako další krok byl přechod od  jednobarevných

k  vícebarevným displejům různých rozlišovacích schop-

ností. S  barevnými displeji se zrodila možnost změny 

pozadí displeje, log operátorů, barevných schémat menu

telefonu. Přibývaly však i  funkce mobilního telefonu,

do přístroje původně „jen“ na telefonování se začínají inte-

grovat různé funkční prvky jako budík, kalendář, plánovač,

stopky, ovládání hlasem atd. A samozřejmě na prodejnost

má veliký vliv i celkový vzhled mobilního telefonu, protože

ten se stává módním doplňkem a také nástrojem, jak vytvá-

řet svou image.

Jako další bod, kde uživatel vnímá mobilní síť je při tele-

fonování. Možnost zvolit si vyzváněcí tón (Personal Ring

Back Tone) a vyzváněcí melodii, je opět možnost jak svůj

mobilní telefon, a sebe, udělat odlišným. Přenos a věrnost

přenášeného hlasu je v GSM síti na velmi dobré úrovni, která

je srovnatelná s kvalitou hovorů v pevných sítích. Takže uži-

vatelé při hovoru vnímají konverzaci jako přirozenou.

Jedna ze služeb, která se nečekaně setkala s  velkým 

zájmem uživatelů je služba SMS. Původně byla uvedena 

jen jako služba doplňková. Její obrovské obliby u  uživa-

telů využili operátoři a  založili na  ni některé speciální 

nabídky a tarify. Lidé mnohem raději volí zaslání SMS než 

volání, protože právě volání může být v určitých situacích 

nevhodné. Mladí lidé využívají SMS i  k  navazování kon-

taktů a  známostí, protože je pořád zachováno jejich sou-

kromí. Služby MMS svoji oblíbenost získávají postupně 

a  nejsou zdaleka tak žádané jako zmíněné SMS. Jednou 

z příčin je jistě i, ve srovnání s SMS, jejich poměrně vysoká 

cena.

Samozřejmě mezi uživateli mobilních sítí vznikají pou-

žíváním různé problémy a  to jak rázu technického, tak 

i  administrativního. Proto operátoři zavedli „call centra“, 

kam uživatelé daného operátora mohou zdarma volat a kde 

jim operátorky s problémy poradí. V začátcích tato call cen-

tra fungovala pouze v daných pracovních hodinách, později 

se služba rozšířila na službu non-stop. Při volání na tato call 

centra se využívá IVR (Interactive Voice Response) interak-

tivní hlasové služby. Je to automat, který uživatel obsluhuje 

interaktivě – buď pomocí DTMF tónů tlačítek mobilního 

telefonu nebo hlasem pomocí jednoduchých povelů (ano, 

ne). Tímto způsobem si většinu informací zjistí uživatel 

sám, bez pomoci a  komunikace s  operátorkou. Zde však 

velmi závisí na  strukturování obsahu systému tak, aby se 

uživatel k žádané informaci logicky a rychle dostal.

Pomocí systémů IVR lze nejen získávat informace, ale 

lze i aktivovat nebo rušit určité služby. Systémy IVR se vyu-

žívají i  pro službu hlasové schránky jako prostředek pro 

komunikaci s uživatelem, kterému hlasová schránka náleží. 

Opět pomocí DTMF příkazů si uživatel může nahranou 

zprávu přehrát, uchovat nebo ji vymazat. V neposlední řadě 

mobilní telefony při ukončení hovoru mohou zobrazit při-

bližnou cenu uskutečněného hovoru – to v případě předpla-

cené karty, nebo v případě tarifu – čas hovoru. Tyto hodnoty 

jsou však orientační, protože je počítá sám mobilní telefon 

bez jakékoli spolupráce s fakturačním centrem operátora.

 Specifi kace
Technické specifi kace (Release) jsou standardy, které se 

vydávají ve verzích. Přibližně jednou ročně je každá verze 

„zmrazena“. To znamená, že v  této verzi již nejsou prová-

děny žádné změny. Toto zmrazení je nutné, aby výrobci 

technologie a  operátoři mohli změny implementovat. 

Ve standardech jsou defi novány vlastnosti, které musí být 

terminály a  přenosovou sítí podporovány. Vývoj evrop-

ských standardů pro mobilní komunikaci započala skupina 

GSM, pracující pod záštitou CEPT v 80. letech 20. století. 

V  této činnosti pak dále pokračoval evropský standardi-

zační institut ETSI a  po  něm organizace 3GPP. Ta se již 

zabývala standardy pro sítě třetí generace (3G).

Způsob číslování specifi kací (Release):

Číslo za  „Release“ by mělo odpovídat roku, ve  kterém je 

předpokládáno uzavření (zmrazení) příslušné specifi kace. 

Ne vždy tomu tak ale je. Např. Release 99 byl uzavřen až 

v roce 2000. Po Release 99 vychází Release 4. Číslo 4 opět 
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(Release 0) neexistuje, jsou specifi kace počítány od čísla 1.

Takže Release 4 byl uzavřen v roce 2003, Release 5 v roce

2004 atd. Release byly vydávány následovně:

–  Release 99 = Release 3,

–  Release 4,

–  Release 5,

–  Release 6,

–  Release 7.

Nejvýznamnější změny ve vybraných specifi kacích

Release 99

–  Přenos dat defi nován pro dvě technologie přenosu (s pře-

pojováním okruhů – 64 kbit/s/ přepojováním paketů

– 384 kbit/s).

–  Přibyly lokalizační služby.

–  Defi nováno MMS (MultiMedia Messaging).

–  Proběhla implementace a podpora řízení QoS.

–  Byla defi nována technologie pro zdokonalení datových

přenosů pro rozvoj GSM (Enhanced Data rates for GSM

Evolution, EDGE).

Release 4

–  V technologii se spojováním okruhů defi nována IP/ATM

páteřní síť.

–  V části sítě s přepojováním paketů přibyly defi nice: loka-

lizačních služeb a handoveru.

–  Kompletní specifi kace a doporučení pro MMS.

–  Defi nován kontinuální přenos (streaming).

Release 5

–  Ve  struktuře sítě přibyla podpora IP Multimedia

Subsystem (IMS).

–  Defi nován vysokorychlostní přístup pro přenos paketů

směrem k uživateli (High Speed Downlink Packet Access,

HSDPA).

–  Zlepšení v GERAN (GSM Edge Radio Access Network)

části sítě.

 Mobilní telekomunikační síť UMTS
Zkratka pro třetí generaci mobilních telekomunikačních sítí

je 3G. Souhrnné označení systémů třetí generace je IMT-

2000 (International Mobile Telecommunication in the year

2000). V Evropě se označuje jako univerzální mobilní tele-

komunikační systém (Universal Mobile Telecommunication

System, UMTS). V  roce 1985 začala Mezinárodní teleko-

munikační unie (International Telecommunication Union,

ITU) pracovat na  prvních specifi kacích mobilního sys-

tému třetí generace. Jako hlavní cíl byl vytčen úkol zajis-

tit pro uživatele možnost komunikace „kdykoliv, kdekoliv 

a  s  kýmkoliv“. V  Evropě standardy pro síť třetí generace, 

tedy UMTS, vytváří Evropský institut pro telekomunikační

normy (European Telecommunications Standards Institute,

ETSI). Jako první spustili 3G síť 1. 9. 2001 v Japonsku. Byla

to síť FOMA (Freedom Of Multimedia Access). V Evropě se

začaly tyto sítě budovat v roce 2003.

Zatímco systémy druhé generace (2G) jsou primárně

určeny k  přenosu hlasu, systémy generace třetí (resp.

UMTS) se zaměřují na vysokorychlostní přenos dat. Při

zavádění sítí 3G se počítalo s  tím, že budou implemen-

továny do  stávajících sítí generace druhé a  že UMTS 

nebude mít celoplošné pokrytí. V praxi to znamená, že 

sítí 3G budou pokryta např. pouze velká města. Pokud 

se uživatel dostane mimo dosah tohoto pokrytí, bude 

moci využívat pouze služeb sítě GSM daného operá-

tora. UMTS síť tedy podporuje handover mezi GSM/

GPRS/EDGE a  UMTS částmi sítě. Takže v  místech 

pokrytých UMTS signálem bude uživatel připojen přes 

UMTS a  tam, kde UMTS pokrytí není, bude připojen 

do sítě GSM. Na druhou stranu, pokud si bude chtít uži-

vatel v  síti GSM zavolat a  tato síť bude přetížena (např. 

na  Silvestra), bude automaticky předán do  sítě UMTS. 

Systém UMTS je definován od Release 99, následně pak 

v Release 4 a Release 5.

Architektura sítě UMTS založená na 3GPP Release 99

Jako přístupová metoda pro třetí generaci mobilních sítí 

byla zvolena technologie vícenásobného přístupu s  kódo-

vým dělením (Code Division Multiple Access, CDMA). 

Pro UMTS je použita širokopásmová metoda CDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access, W-CDMA). 

Pro rozeznání uživatelů ve  stejném kmitočtovém pásmu 

se používá binární kód. Celé frekvenční spektrum se 

skládá z  jednoho nepárového (1910–1920 MHz + 2010–

2025 MHz) a  jednoho párového pásma (1920–1980 MHz 

+ 2110–2170 MHz). Pro nepárové spektrum se pou-

žívá duplex s  kmitočtovým dělením (Frequency Division 

Duplex, FDD), pro párové duplex s časovým dělením (Time 

Division Duplex, TDD). Šířka kanálu je 5 MHz.

Přenosová rychlost se v systémech UMTS liší v závislosti 

na rychlosti pohybu mobilního terminálu a na tom, podle 

jakých specifi kací (Release) je síť konstruována. Obecně 

ale platí, že při pohybu terminálu do 120 km/hod je pře-

nosová rychlost max. 384 kbit/s a nad 120 km/hod potom 

144 kbit/s. Architektura sítě UMTS podle Release 99 je

na obr. 3.

V Release 99 (tj. Release 3) je UMTS síť defi novaná jako 

rozšířením stávající sítě GSM. Takže jedna z podmínek byla 

i využití stávající architektury. Proto jsou některé části sítě, 

pouze s malými změnami, použity ze sítí GSM. Celý systém 

UMTS je rozdělen na tři části:

–   UMTS pozemní rádiová přístupová síť (UMTS Terrestrial 

Radio Access Network, UTRAN) – zajišťuje přístup uži-

vatele k páteřní síti přes rádiové rozhranní. Obdoba sub-

systému základnových stanic (Base Station Subsystem, 

BSS) v sítích GSM.

–  GSM/EDGE rádiová přístupová síť (GSM EDGE Radio 

Access Network, GERAN) – tato přístupová síť je imple-

mentována ze systémů 2G a je detailněji popsána v článku 

prvním v kapitole „Architektura sítě GSM“.

–   Páteřní síť (Core Network, CN) – provádí směrování 

paketů a spojování hovorů, dále pak aktualizuje a ucho-

vává informace o uživateli (účtování, poloha) a zajišťuje 

spojení do  ostatních sítí (ISDN, PSTN, IP). Obdobou 

CN v sítích GSM je síťový spojovací subsystém (Network 

Switching Subsystem, NSS).

Terrestrial Radio Access Network (UMTS) pozemní rádi-

ová přístupová síť (UTRAN) obsahuje:
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–  Node B, což je obdoba základnové předávací stanice

(Base Transceiver Station, BTS) v síti GSM. Node B slouží

ke zprostředkování přenosu dat mezi mobilní stanicí uži-

vatele a sítí UMTS.

–  Řídící jednotka rádiové sítě (Radio Network Controller,

RNC) řídí funkci několika základnových stanic (Node-B)

a  uchovává informace o  pozici terminálu uživatele je

obdoba BSC (Base Station Controller) v sítích GSM.

UTRAN se skládá z  několika subsystémů rádiových sítí

(Radio Network Subsystem, RNS). Funkci každého RNS

řídí řídicí jednotka rádiové sítě (Radio Network Controller,

RNC).

CN je rozdělena na tři části. První částí CN je část sítě

pracující na principu přepojování okruhů (Circuit Switched,

CS), která obsahuje mobilní telefonní ústřednu (Mobile

Switching Center, MSC), která je podrobně popsána v prv-

ním článku v kapitole „Architektura sítě GSM“. Dále obsa-

huje mobilní ústřednu plnící funkci brány (Gateway Mobile

Switching Center, GMSC), která je podobná mobilní

ústředně MSC. Pouze je prioritně určena k zajišťování slu-

žeb na  principu přepojování okruhů a  dále funguje jako

brána pro směrování hovorů do pevných sítí (PSTN/ISDN).

Druhá část CN je část pracující na principu přepojování 

paketů (Packed Switched, PS) a  obsahuje SGSN (Serving 

GPRS Support Node) což je bod, který tvoří rozhraní 

mezi rádiovou přístupovou sítí (RAN) a  CN. Zajišťuje 

poskytování služeb založených na  paketové komunikaci 

z a do mobilních telefonů, například autentifi kace přístupu 

do sítě, řízení handoverů, přenos a směrování paketů. Dále 

obsahuje GGSN (Gateway GPRS Support Node), což je 

brána, která představuje rozhraní do  veřejných paketo-

vých sítí (Packet Data Networks, PDN). GGSN je podobná 

SGSN, jen je prioritně určena k zajišťování služeb na prin-

cipu přepojování paketů. BG (Border Gateway) je brána 

prostřednictvím které je realizována spolupráce sítě UMTS 

s ostatními veřejnými pozemními mobilními sítěmi (Public 

Land Mobile Network, PLMN). Dále brána BG umožňuje 

roaming.

Třetí část CN je část společná jak pro CS, tak i pro PS. 

Obsahuje prvky přejaté ze systému GSM. Ty jsou podrobně 

popsány v prvním článku. Jsou to VMS – hlasová schránka, 

IVR – interaktivní hlasová služba a HLR/AuC – domovský 

lokalizační registr/autentifi kační centrum.

Pokračování příště

Obr. 3  Architektura sítě UMTS podle Release 99 (Release 3)
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Objektivní a subjektivní metody 

posuzování kvality a srozumitelnosti řeči
 Úvod
Metody posuzování kvality a srozumitelnosti řeči je možné

dělit na dvě skupiny:

– objektivní metody,

– subjektivní metody.

Pod pojmem objektivní měření se chápe stupeň nezávis-

losti výsledků měření na přání a očekávání jak osob, které

měření provádějí, vyhodnocují nebo interpretují výsledky,

tak i osob, které se na měření podílejí jako pokusné osoby 

[1]. Ať dané měření realizuje stejným způsobem a za stej-

ných podmínek kdokoliv, měl by při měření stejného jevu

dojít ke stejným nebo podobným výsledkům a závěrům. Při

měření fyzikálních veličin se objektivita měření kontroluje

tím, že se prověřuje správná funkce přístrojů a kvalifi kace

a  spolehlivost obsluhy. Při psychologických měřeních je

nebezpečí subjektivního zkreslení výsledků měření mno-

hem větší a objektivita měření se musí pečlivě kontrolovat.

Dobře připravený psychologický test předepisuje tomu,

kdo jej provádí a  řídí, přesné instrukce, jak test provádět

a přesný postup vyhodnocení a interpretace výsledků testu.

Subjektivní metody jsou založeny na  porovnání např.

původního rušeného řečového signálu se zpracovaným

zvýrazněným signálem posluchačem nebo skupinou poslu-

chačů. Ti subjektivně hodnotí podle nějaké předem defi -

nované stupnice, zda zní řeč lépe, je jí lépe rozumět apod.

Musí být zajištěny stejné podmínky pro každého poslu-

chače z testovací skupiny, posluchači by měli být vyšetřeni

odborníkem, zda slyší všichni přibližně stejně apod.

To, co chceme zjistit objektivními a subjektivními meto-

dami měření, je kvalita a srozumitelnost řeči. Kvalitou řeči

rozumíme skutečnost, jak posluchač vnímá promluvu, to

znamená, jak přirozeně zní řečový signál. Kvalita řeči je

velmi subjektivní veličina. Pod pojmem srozumitelnost

rozumíme to, co posluchač slyší, tj. jak chápe informační

obsah promluvy. Vztah mezi srozumitelností a  kvalitou

není úplně jasný, protože řeč může být dobře srozumitelná

a  mít špatnou kvalitu a  naopak. Srozumitelnost vyjadřu-

jeme jako procento porozuměných slov, slabik atd. z jejich

celkového počtu za  stejných podmínek [2]. Obecně sro-

zumitelnost přímé řeči (tj. pouze při přenosu akustickým

prostředkem) závisí zejména na hladině akustického tlaku

u  ucha posluchače, pak na  charakteru mluveného slova

a  na  úrovni okolního hluku. Srozumitelnost vzrůstá se

zvětšující se intenzitou řeči a na hladině 50 až 60 dB nad

prahem srozumitelnosti dosahuje u osob s normálním slu-

chem maxima 100%. Za  práh srozumitelnosti se obvykle

považuje hladina, kdy zprávu slyšíme, ale nerozumíme jí.

Při vysokých hladinách intenzity nad prahem dochází opět

ke zmenšování srozumitelnosti. Srozumitelnost také klesá

se zmenšujícím se poměrem signálu k šumu a se zvětšující

se dobou dozvuku.

Na obr. 1 vidíme závislost srozumitelnosti na  různé 

volbě slovního materiálu. Srozumitelnost vět a čísel je větší

než srozumitelnost samostatných slov a  logatomů (uměle

vytvářených slabik beze smyslu). Kmitočtový rozsah spek-

tra řeči pokrývá skoro celé zvukové pásmo asi od  80 Hz 

do 16 kHz. Většina energie řeči (asi 60 %) je obsažena pod 

hranicí 500 Hz a prakticky veškerá energie je pod hranicí 

2 kHz. Přesto malá část energie řeči nad kmitočtem 2 kHz 

je důležitá jak pro srozumitelnost, tak i  pro barvu hlasu. 

Dobrá srozumitelnost i cizích slov je dosažena při přenosu 

řeči v pásmu od 300 Hz do 5 kHz. Pro nejběžnější konver-

zaci stačí dokonce i přenos v pásmu od 300 Hz do 2500 Hz 

[2]. Standardní kmitočtové pásmo telefonního kanálu je 

od 300 Hz do 3400 Hz.

Obr. 1  Srozumitelnost pro různý slovní materiál

 Subjektivní metody měření kvality a srozumitelnosti řeči
Odvětví psychologie, které se zabývá měřením psychických 

jevů, se nazývá psychometrie. U psychometrických metod 

je třeba dbát na  to, aby aplikace matematických operací 

na data, získaná měřením, byla v souladu s povahou měře-

ných dat. Je paradoxní, že i  někteří fyzikové a  technici, 

potřebují-li změřit určitou psychologickou proměnnou, 

tuto zásadu porušují a zacházejí se získanými daty způso-

bem, na jaký jsou zvyklí z měření fyzikálních veličin, tj. jako 

s  daty, ležícími na  poměrových stupnicích [1]. Převážná 

většina měření v  psychologii však tak vysokého stupně 

metrické dokonalosti nedosahuje. Data, získaná měřením, 

se v psychologii rozčleňují do různých typů škál (stupnic):

– nominální škála,

– pořadová škála,

– intervalová škála,

– poměrová škála.

Nominální škála (klasifi kační škála) je nejjednodušším 

typem stupnice a  poskytuje málo informací. Jde o  pouhé 

třídění dat do  vzájemně se vylučujících kategorií. Při 

měření na  nominální škále je třeba nejprve formulovat 

kritéria, podle kterých budeme měřené objekty nebo jevy 

zařazovat do  jednotlivých kategorií. Příkladem škálování 

na nominální stupnici může být roztřídění pokusných osob 
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lze grafi cky vyjádřit pomocí histogramu nebo kruhového

(koláčového) diagramu četnosti. Ze statistických jednoroz-

měrných charakteristik lze určovat pouze tři charakteris-

tiky polohy – absolutní a relativní, četnost a modus. Modus

náhodné veličiny je hodnota, která se v daném statistickém

souboru vyskytuje nejčastěji.

Pořadová škála umožňuje seřadit měřené objekty nebo

jevy podle rostoucí nebo klesající velikosti. Pořadová škála

nemá jednotku měření, a tudíž nelze nic říci o velikosti roz-

dílů mezi jednotlivými body stupnice. Můžeme pouze kon-

statovat, že jev A je větší, hlasitější apod. než jev B. Ke třem

jednorozměrným statistickým charakteristikám polohy,

které jsou využitelné u nominální škály, přibývají absolutní

a relativní (procentní) součtová četnost, pořadová hodnota,

různé druhy empirických kvantilů, zejména percentily, cen-

tily, kvartily a medián. Medián je hodnota, která dělí řadu

podle velikosti seřazených výsledků na dvě stejně početné

poloviny. Další vlastnosti lze nalézt v pramenu [1].

Intervalová škála představuje nižší ze dvou možných

úrovní metrického škálování. Je pro ni charakteristická

existence intervalů a  měřicích jednotek. Příkladem měření

na  intervalové stupnici je měření času (kalendář, hodiny),

měření teploty (na Celsiově, Fahrenheitově nebo Réaumurově

stupnici), měření nadmořské výšky apod. K  požadavkům

určení vztahů rovnosti či nerovnosti mezi objekty nebo jevy 

(nominální škála) a  k  požadavkům možnosti jejich uspo-

řádání do  pořadí (pořadová škála) zde přibývá požadavek 

přiřazení číselných hodnot jevům. Např. jevům A, B a  C

můžeme přiřadit číselné hodnoty xAx , xBx  a xC a to tak, že stejněC

velkým subjektivním rozdílům A a B, B a C apod. odpovídají

stejné číselné rozdíly číselných hodnot, které jevům přináleží,

tj. xBx  − xAx  = xC − C xBx atd. To umožňuje zvolit jednotku měření,

tj. interval, jemuž v  kterékoliv části stupnice odpovídá

stejně velký rozdíl měřené subjektivní proměnné. Nulový 

bod neboli počátek se u intervalové stupnice volí dohodou.

Dohodou (konvencí) se také volí velikost jednotky měření

a  směr stupnice (škály). Např. Celsiova stupnice teploty 

měla v původním tvaru z roku 1872 nulový bod v bodu varu

vody a hodnota 100 °C odpovídala bodu tuhnutí vody. Měla

stejnou jednotku jako dnešní stupnice, ale jiný nulový bod

a opačný směr [1]. U intervalové stupnice už můžeme navzá-

jem porovnávat velikost různých intervalů, tj. číselné roz-

díly mezi dvojicemi hodnot na stupnici. Například můžeme

tvrdit, že rozdíl nadmořských výšek 1500 m a  1400 m je

stejně velký, jako rozdíl mezi výškami 450 m a 350 m, nebo

že je dvakrát větší, než rozdíl výšek 100 m a 50 m. Ovšem

u  intervalové stupnice ještě nemůžeme vyjadřovat jednu

číselnou hodnotu jako násobek nebo zlomek jiné číselné

hodnoty. Například nelze tvrdit, že voda ohřátá na  teplotu

20 °C je dvakrát teplejší než voda s teplotou 10 °C. Teplotě

20 °C odpovídá ve Fahrenheitově stupnici teploty hodnota

68 °F a teplotě 10 °C odpovídá 50 °F. Zdvojnásobení teploty 

v Celsiově stupnici odpovídá ve Fahrenheitově stupnici náso-

bek 68/50 = 1,36. Jedinou povolenou transformací u interva-

lových škál je lineární transformace:

 (1)

kde a  je konstanta, umožňující posunutí nulového bodu, 

b = 0 je konstanta, ovlivňující velikost jednotky měření 

a  proměnné x ax y jsou proměnné na  různých intervalo-y

vých stupnicích. Například převod mezi Fahrenheitovou 

a Celsiovou teplotní stupnicí je:

 (2)

kde tFtt  je Fahrenheitova teplotní stupnice a tCtt  je Celsiova tep-

lotní stupnice. K jednorozměrným popisným charakteristi-

kám přibývají aritmetický průměr, směrodatná odchylka, 

rozptyl, kvartilová odchylka, koefi cient šikmosti a špičatosti 

apod. Podrobnější informace lze opět nalézt v pramenu [1].

Poměrová škála (stupnice) umožňuje nejvyšší formu 

měření, a proto jsou nároky, kladené na vlastnosti měře-

ných objektů, nejvyšší. Je možné, jako v  předchozích 

případech, určovat rovnost nebo nerovnost vlastností 

měřených objektů a jevů, seřazovat je do pořadí, určovat 

stejné intervaly a  stanovit relativní nulový bod. K  tomu 

zde dále přistupují další dva požadavky: možnost určovat 

stejné poměry a možnost stanovit absolutní nulový bod. 

O poměrové škále hovoříme tehdy, když je možné jevům 

či objektům A, B, C, D, …, z  nějakého psychologického

kontinua přiřadit na škále číselné hodnoty xAx , xB, xC, xD, … 

Pro stejně velké subjektivní poměry jejich velikosti musí 

na stupnici odpovídat stejně velké číselné poměry přísluš-

ných hodnot, tj. musí platit xB/xAx  = xC/xB = xD/xC … =C k, 

kde k  je konstanta [1]. Tak například stejným číselným

poměrům 12/8 = 3/2 = 1,5, vytvořeným ze dvou párů 

hodnot (12; 8) a  (3; 2) ležících na poměrové škále, musí 

odpovídat stejně velké snímané poměry velikosti subjek-

tivní proměnné u  obou párů odpovídajících jevů. Čísla 

na  poměrové škále vyjadřují vzdálenost od  absolutního 

nulového bodu, kde má měřená veličina skutečně nulovou 

hodnotu. Poměrové škály (stupnice) jsou nejčastěji pou-

žívanými škálami pro měření fyzikálních veličin (délka, 

hmotnost, čas, rychlost, zrychlení apod.). Při měření tep-

loty je Celsiova a  Fahrenheitova stupnice intervalovou 

škálou, avšak Kelvinova stupnice již patří k  poměrové 

škále, protože nulový bod má skutečně nulovou hod-

notu teploty (leží 273,16 °C pod teplotou trojného bodu 

vody). V psychologii jsou proměnné, které jsou měřitelné 

v poměrové škále, poměrně vzácné. Jako příklad poměro-

vých škál v psychoakustice lze uvést Stevensovy škály pro 

měření hlasitosti v sonech a výšky v melech [1]. Jedinou 

přípustnou transformací je:

 (3)

kde x je původní hodnota, y je transformovaná hodnota 

a  b > 0 je konstanta pro zvětšení (b < 1) nebo zmenšení 

(b > 1) jednotky měření. Ke zpracování dat z poměrových 

škál se mohou používat všechny statistické charakteristiky 

a testy, které jsou přípustné pro intervalové škály. K jedno-

rozměrným charakteristikám přibude geometrický průměr 

a  variační koefi cient (podíl směrodatné odchylky a  abso-

lutní hodnoty ze střední hodnoty).
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Subjektivní testy srozumitelnosti lze rozdělit na tři skupiny 

podle toho, jaký slovní materiál používají [3, 4]:

–  rozpoznávání slabik sestavených z písmen, která nedávají

smysl (logatomy),

– rozpoznávání samotných smysluplných slov,

– rozpoznávání vět.

Subjektivní test srozumitelnosti by měl splňovat tyto

požadavky:

– Měl by obsahovat všechny nebo téměř všechny základní

hlásky daného jazyka v každém testovacím souboru.

–  Testovací soubory by měly mít stejnou obtížnost. Je nutné

použít dostatečné množství vět nebo slov, aby si je poslu-

chač nezapamatoval (více než 10 vět nebo více než 50 jed-

noslabičných slov).

–  Slova sestavená do  vět jsou více srozumitelná, protože

posluchač používá k  identifi kaci slov ve  větách kontex-

tovou informaci, tj. nemusí identifi kovat všechna slova

ve větě, aby mu byl jasný její význam.

Logatomy

Jedním z  prvních testů srozumitelnosti byl test v  anglič-

tině, vytvořený ve  20. letech minulého století. Byl vytvo-

řen náhodný seznam 66 jednoslabičných slov, která nedá-

vala smysl, ve tvaru C – V – C, tj. souhláska (Consonant)

– samohláska (Vowel) – souhláska. Slovo vždy začínalo

a končilo souhláskou a obsahovalo vždy jednu samohlásku.

Počet správně identifi kovaných jednoslabičných slov byl

získán testem, kdy posluchači rozpoznávali logatomy, které

jim byly čteny nebo pouštěny ze záznamu. V pramenu [5]

jsou využity logatomy pro testování srozumitelnosti hlášení

v nádražních halách v češtině. Logatomy mají tu výhodu, že

pronášená slova nebo pojmy nedávají smysl, a tedy si nelze

domyslet žádnou chybějící hlásku. Ve  zmiňovaném testu

pro češtinu byly logatomy tvořeny spojením samohlásky 

(vokálu) a slabikotvorné souhlásky (konsonantu) s jednou

až třemi souhláskami v jedné slabice (brof, ckích, stro, smr,

vl, fšu apod.).

Slovní testy

Problémem testů s logatomy je sestavení takového souboru

logatomů, které by měly stejnou obtížnost rozpoznání. Proto

se více používají slovní testy. Je jich několik druhů. V tabulce 

1 je uveden příklad výběru českých slov pro subjektivní test

srozumitelnosti. Tyto slovní testy by měly obsahovat vyvá-

ženě všechny hlásky z přirozené řeči v daném jazyce.

pochybnost poznámka nápis spánek výrobce

střet plášť vlk prodejna hromada

příval ukazatel mříž neštěstí svítilna

pěšina spor vzdech pozorovatel přídavek

pracovna obr vydatnost závěs zpěvák

ztráta poledne smlouva oděv uzel

dar mluva tón tření horlivost

spolužák důkaz špička palička znárodnění

studna výklad stupínek jednotlivec mák

pleť osvobození stodola vnuk zástupce

Tabulka 1  Příklad části slovního testu srozumitelnosti

Dalším typem testů jsou rýmové testy (Rhyme Test, RT). 

Jedná se o jednoslabičná slova, která znějí podobně. Příklad 

části RT je uveden v  tabulce 2. V  pramenu [4] jsou uve-

deny další modifi kace RT testů pro angličtinu. Test MRT 

(Modifi ed Rhyme Test) byl vytvořen tak, že posluchač 

musí slova, která slyší zvolit ze skupiny šesti možností. 

Např. je-li proneseno slovo bean, pak posluchač bude vybí-

rat správné slovo ze skupiny šesti slov: bean, beach, beat, 

beam, bead a d beak. Všechna slova začínají stejnou souhlás-

kou, ale mají jiná vnitřní spojení souhlásek a samohlásek. 

Pravděpodobnost volby správné odpovědi je 1/6.

zob sob cop top lob

sít výt být pít mít

seď teď ceď zeď řeď

brát drát prát zrát hrát

disk zisk tisk pysk risk

Tabulka 2  Příklad části rýmového testu (RT)

Pro hodnocení srozumitelnosti kodérů pro řeč v anglickém 

jazyce se nejvíce používají testy DRT (Diagnostic Rhyme 

Test). Jedná se o modifi kaci testu MRT s  tím, že je odpo-

věď vybírána pouze ze dvou možností a hlásky jsou děleny 

podle svých typických vlastností. Testové soubory jsou 

voleny tak, že slova se neliší jen v počáteční souhlásce, ale 

také v jedné z významných vlastností počáteční souhlásky. 

V tabulce 3 vidíme šest skupin dvojic pro testování různých 

vlastností řeči.

ZNĚLOST

znělý – neznělý

NOSOVOST (nazálnost)

nosový – ústní

SOUVISLOST (spojitost)

souvislý – přerušovaný

veal – feel meat – beat vee – bee

bean – peen need – deed sheet – cheat

gin – chin mitt – bit vill – bill

dint – tint nip – dip thick – tick

zoo – sue moot – boot foo – pooh

dune – tune news – dues shoes – choose

voal – foal moan – bone those – doze

goat – coat note – dote though – dough

zed – said mend – bend then – den

dense – tense neck – deck fence – pence

vast – fast mad – bad than – Dan

gaff  – calf nab – dab shad – chad

vault – fault moss – boss thong – tong

daunt – taunt gnaw – daw shaw – caw

jock – chock mom – bomb von – bon

bond – pond knock – dock vox – box

SYKAVOST

syčivý – nesyčivý

PŘÍZVUK

tlumený – jasný

(temný – ostrý)

KOMPAKTNOST

kompaktní – rozprostřený

Zee – thee weed – reed yield – wield

Cheep – keep peak – teak key – tea

jilt – gilt bid – did hit – fi t

sing – thing fi n – thin gill – dill

juice – goose moon – noon coop – poop

chew – coo pool – tool you – rue

Joe – go bowl – dole ghost – boast

sole – thole fore – thor show – so

jest – guest met – net keg – peg

chair – care pent – tent yen – wren

jab – dab bank – dank gat – bat

sank – thank fad – thad shang – sag

jaws – gauze fought – thought yawl – wall
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ísaw – thaw bond – dong caught – taught

jot – got wad – rod hop – fop

chop – cop pot – tot got – dot

Tabulka 3  Slovní dvojice v testu DTR pro zjištění různých 

fonetických vlastností

Výpočet procentní úspěšnosti zvlášť pro každou vlastnost je

počítán podle vztahu:

 (4)

kde i určuje jednu ze šesti testovaných vlastností. Symbol N

značí celkový počet testů, NSNN  je počet správných odpovědí

a NNNN  je počet nesprávných odpovědí. Praxe ukázala, že testN

DRT je velmi spolehlivý test, který odhalí všechny formy 

degradace řeči včetně maskování šumem. 

Větné testy

Při použití slovních testů odstraníme kontextovou infor-

maci, ale lze argumentovat tím, že takové testy neodpoví-

dají běžné konverzaci v reálném světě. Proto se také pou-

žívají větné testy. Při sestavování souborů vět musíme dbát

na to, aby byl v testovacích souborech vyvážený fonetický 

obsah, který odpovídá reálné řeči v daném jazyce. 

Test SPIN (Speech Perception in Noise) používá věty 

v angličtině, které obsahují 5 až 8 slov. Celkem je vytvořeno 8

souborů, každý s 50 větami. Aby se testování a vyhodnocení

zjednodušilo a ušetřil se čas, tak se po posluchači požaduje,

aby určil pouze poslední slovo věty. Polovina vět v  souboru

obsahuje slova s vysokou kontextovou předvídatelností (např.

Th e old train was powered by steam). Druhá polovina jsou

věty, u nichž je nízká předvídatelnost posledního slova (např.

I should have considered the map). Studie ukázaly, že byla velká 

proměnlivost skóre při hodnocení, zvláště u vět s nízkým kon-

textovým významem. Proto byl vyvinut test HINT (Hearing

in Noise Test). Test HINT obsahoval 25 listů foneticky vyváže-

ných odstavců po 10 větách. Původně byly věty sestaveny pro

britskou angličtinu, a pak byly přizpůsobeny pro americkou

angličtinu. Celkem bylo namluveno 250 vět profesionálním

mluvčím (f( vzff = 20 kHz). Na rozdíl od testu SPIN jsou zde věty z

hodnoceny slovo od slova a všechna slova správně rozpoznaná

dávají 100% srozumitelnost. Výsledkem testu HINT je prů-

měrné procento správně rozpoznaných slov.

 Subjektivní metody měření kvality řeči
Srozumitelnost je jednou z  vlastností, které ukazují

na úspěšnost algoritmů pro zvýraznění řeči nebo kódování

řeči. Dalším kritériem hodnocení je kvalita řeči. Zvláště

pokud chceme porovnat různé metody, které dávají dob-

rou srozumitelnost řeči, tak k tomu použijeme např. měření

kvality řeči. Subjektivní metody měření kvality řeči můžeme

rozdělit do dvou skupin [4]:

– metoda relativní preference (priority),

– metody absolutního hodnocení kvality.

Metoda relativní preference

Tato skupina metod byla mezi prvními, které se pro subjek-

tivní hodnocení kvality používaly. Posluchačům jsou pře-

hrány dva záznamy v angličtině. První záznam je referenční 

a druhý záznam je testovací. Referenční úsek řeči je urči-

tým způsobem degradován a  posluchači mají určit, který 

z úseků více preferují, tj. který záznam, testovací nebo refe-

renční, má podle jejich subjektivního mínění lepší kvalitu. 

Důležitá pro tento typ testů je volba referenčních záznamů, 

které bývají uměle degradovány aditivním šumem nebo fi l-

trací. Často používaná je metoda MNRU (Modulated Noise 

Reference Unit). Referenční signál je zde generován pomocí 

vztahu:

 (5)

kde x[n] je čistý řečový signál, parametr Q defi nuje žádaný 

poměr signálu k šumu (SNR) a d[n] je náhodný šum. Poměr

signálu k šumu je defi nován takto:

 (6)

kde E{.} je statistická střední hodnota. V tomto případě není 

d[n] aditivní šum, ale šum modulovaný vstupní řečí x[n]. 

Posloupnost šumu d[n] také bývá bílý šum s nulovou střední

hodnotou a jednotkovým rozptylem (tj. E{d2dd [n]} = 1). Tyto 

srovnávací testy mají určité nevýhody. V mnoha aplikacích 

potřebujeme vědět, proč je daný signál přijat lépe. Proto 

druhá skupina místo vzájemného (relativního) srovnání 

používá absolutní subjektivní hodnocení pomocí hodnoticí 

stupnice.

Metody absolutního hodnocení

Jednou z  těchto metod je metoda MOS (Mean Opinion 

Scores). Posluchači hodnotí kvalitu řeči pomocí pětibodové 

stupnice, která je uvedena v tabulce 4.

hodnocení kvalita řeči úroveň zkreslení

5 vynikající (excellent) nerozpoznatelné

4 dobrá (good) rozpoznatelné, ale ne nepříjemné

3 přijatelná (fair) rozpoznatelné a trochu nepříjemné

2 špatná (poor) nepříjemné, ale ne protivné

1 nepřijatelná (unsatisfactory) velmi nepříjemné a protivné

Tabulka 4  Hodnoticí stupnice pro metodu MOS

Výhodou metody MOS je, že posluchači mohou přiřadit 

svoje hodnocení absolutně, bez srovnávání. Nevýhodou 

zároveň je skutečnost, že každý posluchač může mít jiný 

názor na  pojem dobrá kvalita. Měřená kvalita je určena 

jako průměr výsledků, získaných ode všech posluchačů. 

Aby byl rozdíl mezi názory posluchačů na  pojem dobré 

kvality sjednocen, tak se testy metody MOS provádějí 

ve  dvou fázích: trénování a  hodnocení. V  tréninkové 

fázi poslouchají posluchači skupinu referenčních sig-

nálů s výbornou, střední a špatnou kvalitou. Doporučený 

postup a další detaily pro měření subjektivní kvality meto-

dou MOS lze nalézt ve standardu ITU-R BS.562-3. Metoda 

měření kvality MOS se používá hlavně pro hodnocení 
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DAM (Diagnostic Acceptability Measure) [4]. Využívá

se pro hodnocení řečových signálů se střední a  vysokou

kvalitou. Zde je řečový signál vyhodnocován na 16 samo-

statných 100bodových škálách pro tři kategorie: kvalita

signálu, kvalita pozadí a  celková kvalita. Posluchači se

tak mohou více soustředit na dílčí vlastnosti a nemusí při

rozhodování dělat kompromisy. V  porovnání s  metodou

MOS je metoda DAS více časově náročná a vyžaduje tré-

nované posluchače. Před každým poslechem jsou poslu-

chači požádáni o  vyhodnocení dvou mezních referenč-

ních signálů a  čtyř degradovaných referenčních signálů.

První dva referenční signály jsou vysoké a  nízké kvality 

a  mají pomoci posluchačům nastavit své meze kvality,

v nichž se budou pohybovat. Další čtyři degradované refe-

renční signály ukazují posluchačům, na  jaké typy rušení

se mají soustředit. Vyhodnocení referenční fáze pak slouží

ke korekci výsledku subjektivního měření kvality jednot-

livými posluchači.

Standard ITU-T P.835

Předchozí dvě metody byly určeny spíše pro hodnocení

kvality kodérů řeči. Tato metoda je zamýšlena pro hodno-

cení metod zvýraznění řeči, která byla nějak degradována

vlivem záznamu v rušném prostředí, nebo byla rušena při

přenosu [ITU-835]. Posluchači hodnotí metodu pro zvý-

raznění řeči postupně:

–  Nejprve hodnotí samotný řečový signál pomocí pětibo-

dové stupnice SIG (Scale of Signal Distortion), tabulka 5.

–  Potom hodnotí samostatně šum pozadí pomocí pětibo-

dové stupnice BAK (Scale of Background Intrusiveness),

tabulka 6.

–  Na závěr hodnotí kvality celkově pomocí stupnice, kterou

využívá metoda MOS (tabulka 4).

hodnocení popis řeči

5 velmi přirozená, žádné rušení

4 přijatelně přirozená, malé rušení

3 trochu přirozená, poněkud degradovaná

2 trochu nepřirozená, přijatelně degradovaná

1 velmi nepřirozená, velmi rušená

Tabulka 5  Hodnocení zkreslení samotné řeči (SIG)

hodnocení vliv pozadí

5 nenápadný

4 trochu nápadný

3 nápadný, ale neobtěžující

2 zřetelný vliv, trochu obtěžující

1 velmi zřetelný, velmi obtěžující

Tabulka 6  Hodnocení nepříjemnosti (obtěžování) vlivu pozadí 

řeči (BAK)

Vzorky řeči trvají asi 4 sekundy a jsou za sebou tři úseky:

samotný šum pozadí (1 s), řeč se šumem (2 s) a nakonec

opět samotný šum pozadí (1 s). Každý vzorek je oddělen

tichou pauzou, aby mohli posluchači provést hodnocení

podle tří stupnic.

Poznámka

Subjektivní hodnocení hudebního signálu (zvuku) je mno-

hem rozmanitější [6]. Barva zvuku (témbr) je vedle tóno-

vého rozsahu, dynamických vlastností a  ovladatelnosti 

základním činitelem při hodnocení kvality hudebního 

nástroje nebo lidského hlasu. Hodnocení barvy určitého 

hudebního zvuku bývá někdy spojováno s  hudebním 

nástrojem, ale častěji je barva zvuku popisována slovy 

či slovními spojeními, kde posluchač vyjadřuje pocity 

a vjemy, spojené s poslechem, které srovnává s dříve získa-

nými zkušenostmi. Tak se při hodnocení hudebního zvuku 

mohou objevit popisná slova, jako: ostrý, temný, měkký, 

jasný, sametový, kulatý, tupý, sladký, teplý, široký, úzký, 

kovový, svítivý, zastřený apod.

 Objektivní metody měření kvality a srozumitelnosti řeči
Subjektivní metody měření patří mezi nejspolehlivější 

metody, protože samotný posluchač hodnotí kvalitu a sro-

zumitelnost řeči. Nicméně tyto subjektivní testy zabírají 

hodně času a vyžadují ve většině případů testované a  tré-

nované posluchače. Z těchto důvodů byly postupně vytvo-

řeny objektivní metody měření, které mají jednodušším 

způsobem odhadnout subjektivní vlastnosti řeči, nebo se 

používají při nastavování optimálních parametrů systémů 

zpracování řečového signálu. Metody lze rozdělit na  dvě 

skupiny. Objektivní metody byly zpočátku nejvíce pou-

žívány pro testování kodeků pro kompresi řeči. Kvalita 

kódování byla např. posuzována pomocí poměru signálu 

k šumu. K tomu účelu jsme potřebovali oba signály: refe-

renční (čistý řečový signál) a testovaný signál (řeč degrado-

vaná kodérem). Tento případ je zobrazen na obr. 2 a ozna-

čili jsme ho jako dvoukanálové měření (intrusive) [4, 7]. 

Druhý případ nastane například při zvýrazňování degrado-

vané řeči, kdy nemáme k dispozici referenční (čistý) signál 

řeči. Tento případ je označen na obr. 2 jako jednokanálová

metoda měření (non-intrusive).

Obr. 2  Jednokanálové (non-intrusive) a dvoukanálové (intrusi-

ve) měření objektivních vlastností řeči

Měření poměru signálu k šumu (SNR)

Nejčastěji používaným objektivním měřením je stanovení 

poměru výkonu signálu řeči k výkonu šumu. Budeme tedy nej-

prve hovořit o dvoukanálových metodách (intrusive). Označme 

rušený řečový signál jako y[n], čistý řečový signál jako s[n] 

a zvýrazněný řečový signál jako ŝ[n]. Označme chybu jako:

 (7)
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 (8)

Energie čisté řeči je:

 (9)

Poměr signálu k šumu v dB je roven [4]:

 (10)

Dále můžeme počítat průměr poměru signálu k  šumu

v jednotlivých segmentech (rámcích):

 (11)

kde N je délka jednoho segmentu (15–20 ms), N M je početM

segmentů. Problém nastane, když se objeví v  řeči tichá

pauza, kde Rseg nabude velké záporné hodnoty. Řešenímg

je vyloučení tiché pauzy z  měření pomocí krátkodo-

bého měření energie a porovnání hodnot s nastaveným

prahem.

Další snahou přiblížit objektivní parametr poměru sig-

nálu k  šumu ke  skutečnému procesu slyšení člověka bylo

vložit do výpočtu kritická pásma (barky). Defi nice poměru

signálu k šumu byla v tomto případě rovna:

 (12)

V  rovnici (12) symbol wjw  určuje váhový koefi cient j-tého

kmitočtového pásma podle tabulky 7, 77 K je počet kmitočto-K

vých pásem, M je celkový počet segmentů (rámců), M F [F m, j] 

je součet modulů v j-tém kmitočtovém pásmu pásmové pro-

pusti, fi ltrující čistou řeč a F̂ [F̂ m, j] je součet modulů v j-tém

kmitočtovém pásmu pásmové propusti, fi ltrující zvýrazně-

nou řeč [8]. Hlavní výhodou defi nice (12) vůči předchozím

defi nicím (10) a (11) je fl exibilita ve stanovení různých vah

wjw  v kmitočtových pásmech spektra čisté a degradované řeči

(tabulka 7.).

číslo pásma střední kmitočet pásma [Hz] váha wj

1 50 0,003

2 120 0,003

3 190 0,003

4 260 0,007

5 330 0,010

6 400 0,016

7 470 0,016

8 540 0,017

9 617 0,017

10 703 0,022

11 798 0,027

12 904 0,028

13 1020 0,030

14 1148 0,032

15 1288 0,034

16 1442 0,035

17 1610 0,037

18 1794 0,036

19 1994 0,036

20 2221 0,033

21 2446 0,030

22 2701 0,029

23 2978 0,027

24 3276 0,026

25 3597 0,026

Tabulka 7  Váhy wj kmitočtových pásem v pásmových propus-

tech – barcích pro stanovení RFseg podle vztahu (12).

U  jednokanálových objektivních metod měření (non-in-

trusive) nemáme k dispozici čistý (referenční) řečový sig-

nál, jako například u  metod testování vlastností kodérů 

řeči. Máme pouze degradovaný řečový signál, popř. zvý-

razněný řečový signál. V  tom případě musíme použít 

detektor řečové aktivity VAD (Voice Activity Detector), 

který odhadne úseky tichých pauz. V těchto pauzách jsme 

schopni odhadnout vlastnosti rušení. Uvažujme parametr 

fVADff , pro který platí [9]:

fVADff  = 1, v daném rámci je řečová aktivita,

fVADff  = 0, v daném rámci není řeč.  (13)

Průměrná energie šumu, která je určena z  rámců, kdy 

fVADff  = 0, je rovna:

 (14)

Uvažujeme reálný degradovaný nebo zvýrazněný řečový 

signál y[n]. Provedeme segmentaci řečového záznamu 

na M segmentů (rámců), z  nichž každý má délku M N

vzorků. Energie řečového signálu s  rušením v  m-tém 

rámci bude:

 (15)

Energie řečového signálu se šumem ve všech úsecích s řečo-

vou aktivitou je rovna:

 (16)

Uvažujme nyní, že řeč je degradována pouze aditivním 

šumem, takže odhad zvýrazněné řeči získáme rozdílem:

 (17)
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roven:

  (18)

Existuje další řada jednokanálových a  dvoukanálových 

metod, které uvažují percepční vlastnosti slyšení, měří 

spektrální rozdíl od  lineárního predikčního modelu, 

průměrují rušení jak v  časové, tak i  v  kmitočtové 

oblasti apod. Metoda PSQM (Perceptual Speech Quality 

Measurement) je standardizovaná v  doporučení ITU-T 

P.861 a  byla jedním z  nejpoužívanějších objektivních 

měření pro stanovení kvality přenosu hlasu v  teleko-

munikačních systémech. Další podobnou metodou je 

metoda PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality), 

která byla standardizována v  doporučení ITU-T P.862 

a  nahradila metodu PSQM. Obě metody jsou dvou-

kanálové (intrusive). Metoda PESQ vykazuje vysokou 

shodu (korelaci) se subjektivními poslechovými testy při 

měření řeči v mobilních a pevných sítích a v  interneto-

vých aplikacích s  VoIP. Metoda se používá při odhadu 

subjektivní kvality řečových kodeků při ztrátách paketů 

v paketové síti nebo při proměnném zpoždění signálů při 

přenosu.

Článek vznikl v  rámci řešení výzkumného záměru MSM 

00216 30513.

Prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc.

Ústav telekomunikací, FEKT VUT v Brně
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Díky řešení Autodesk MapGuide došlo k naplnění základ-

ního předpokladu pro realizaci organizačních změn, cent-

ralizaci a snížení počtu pracovníků. Zatímco dříve musela

být dokumentace uložena a přístupná v 70 okresech, dnes

máme těchto pracovišť pouze třináct.

 Zákazník
Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným

telekomunikačním operátorem na českém trhu. V součas-

nosti provozuje více než sedm miliónů mobilních a pev-

ných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů

plně konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější

nabídku hlasových a  datových služeb v  České republice.

Mimořádnou pozornost věnuje využití růstového poten-

ciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost

provozuje nejrozsáhlejší 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 je také předním poskytovatelem ICT slu-

žeb v zemi.

 Výzvy
V rámci poskytování svých služeb spravuje Telefónica O2

rozsáhlou síť metalických a  optických kabelů, o  jejichž

evidenci se stará útvar Administrace a dokumentace sítě.

Evidence obou sítí je ze strany IT aplikací podporována

dvěma řešeními – samostatným systémem pro sběr a čiš-

tění dat a  systémem pro prezentaci a  přístup k  datům.

Informace obsažené a  prezentované v  těchto systémech

pak využívají ke své práci nejrůznější kategorie uživatelů:

techničtí pracovníci, obchodní složky, pracovníci zodpo-

vědní za přípravu investičních akcí k analýzám připojení

zákazníků, složky zabývající se bezpečností ke  zjištění

např. záplavových oblastí a bouřkových oblastí, či marke-

tingové oddělení kupříkladu pro vytváření map pokrytí

konkrétní telekomunikační službou.

Telefonica O2 stála před několika výzvami. Společnost

potřebovala jednak vizualizovat CAD data v jednoduchém

a  intuitivním prostředí pro podporu celé řady vnitropod-

nikových procesů. Důležitým záměrem bylo také vytvořit 

prostředí pro zpracování tzv. „startovací dokumentace“ 

a  její rámcové oceňování – startovací dokumentace slouží 

jako podklad pro investiční akce, jako je například výstavba 

nového kabelu, připojení nových zákazníků apod. Dalším 

cílem pak bylo mít k dispozici nástroj pro tvorbu nejrůzněj-

ších geo-analýz a studií.

Startovací dokumentace je v  podstatě zadání, které je 

nutné zpracovat před každou investiční akcí. Tato doku-

mentace se předává dodavatelské fi rmě, která akci vyprojek-

tuje, postaví a na konci stavby předá společnosti Telefonica 

O2. Startovací dokumentace řeší jak technickou část, tak 

i  rámcový ekonomický odhad ceny projektu, jež se musí 

posuzovat a schvalovat z pohledu návratnosti investic. Role 

prezentačního systému je v tomto klíčová, neboť na základě 

informací o již existující síti vytváří hrubé schéma budoucí 

sítě a  pomáhá k  co nejpřesnějšímu ocenění připravované 

investiční akce. Automatizované interaktivní prezentační 

prostředí mělo nahradit dosavadní praxi zdlouhavého dota-

zování specializovaných pracovníků na  dokumentačních 

odděleních po celé republice.

Potřebovali jsme webové prostředí, které mělo zajistit 

automatizovaný přístup k  potřebným datům a  zefektivnit 

procesy s  tím spojené. Řešení, umožňující bez nutnosti 

intenzivního školení jednoduše a  intuitivně zpřístupnit 

data o síti napříč fi rmou širokému spektru uživatelů, kteří 

nemají specifi cké znalosti CAD technologií, nebo navazují-

cích databází.

 Řešení: Autodesk MapGuide
V  minulosti Telefonica O2, tehdy ještě jako ČESKÝ 

TELECOM, vybudovala své GIS řešení jako klasický CAD 

systém se souborovým uložením dat. Postupem času, 

kdy narostla zmíněná potřeba tato data zpětně prezento-

vat fi remním uživatelům, bylo vypsáno výběrové řízení 

na  dodávku prezentačního systému, ve  kterém zvítězila 

technologie Autodesk s  řešením MapGuide. Jeho hlavní 

výhodou byla z pohledu zákazníka technologická vyspě-

lost, schopnost editace ve webovském prostředí a nakonec 

i příznivé celkové náklady na vlastnictví.

Rozsah projektu z hlediska požadovaných funkcí a spo-

jení s  řadou podnikových systémů jej řadí k  nejrozsáh-

lejším projektům svého druhu v  České republice. Proto

se na  implementaci a následné podpoře podílejí dvě spo-

lečnosti: S&T CZ s.r.o. a  XANADU a.s. Klíčovou výzvou 

v  rámci implementace bylo změnit procesy v oblasti star-

tovací dokumentace a  přesvědčit uživatele o  výhodách 

nového systému. Plná funkcionalita systému v oblasti star-

tovací dokumentace byla zprovozněna v roce 2008. 

Systém Autodesk MapGuide je nyní v  rámci celopod-

nikové IT infrastruktury napojen prostřednictvím nejrůz-

nějších rozhraní na celou řadu systémů, které jej zásobují 

potřebnými daty. Nejdůležitější je rozhraní na  původní 

Rychlejší a efektivnější přístup ke GIS informacím 

v Telefonica O2 díky Autodesk MapGuide
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telekomunikační sítě, na Registr objektů a pracovišť, a také

na obchodní systémy – jako např. CRM řešení, systém pro

zřizování telefonních a  ADSL služeb, systém dat měření

metalické sítě atd. Systém má rovněž rozhraní na nejdůle-

žitější podnikové workfl ow podporující proces poskytnutí

služby a proces investiční výstavby.

 Klíčové přínosy
Implementací a zprovozněním řešení Autodesk MapGuide

byl splněn cíl společnosti Telefonica O2 mít jeden systém,

přes který se široké spektrum uživatelů snadno dostane

k agregovaným datům technické dokumentace. Díky řešení

Autodesk MapGuide došlo k naplnění základního předpo-

kladu pro realizaci organizačních změn, centralizaci a sní-

žení počtu pracovníků. Zatímco dříve musela být doku-

mentace uložena a  přístupná v  70 okresech, dnes máme

těchto pracovišť pouze třináct. Došlo k přesunu informací

a znalostí z hlav pracovníků do systému, takže na daném

projektu může nyní pracovat více pracovníků bez nebezpečí

ztráty konzistence informací.

Řešení MapGuide umožnilo zvýšit dostupnost doku-

mentace a  informací a  pracovníci mají nyní k  dispozici

dynamickou online mapu telekomunikační sítě. Souběžně

se také zlepšuje kvalita dat díky tomu, že pracovníci mají

porovnání s realitou a mohou informace zpřesňovat a tím 

zkvalitňovat původní datové zdroje. Díky vyšší dostupnosti 

a přesnosti informací dochází k významným úsporám času 

při přípravě investičních akcí nebo odstraňování poruch 

a  ke  zvýšení produktivity pracovníků, kteří jsou schopni 

nyní zvládnout více úkolů.

Systém rovněž dovoluje provádět aktivní obchodní kam-

paně zacílené na  oblasti s  nejvyšší obchodní příležitostí 

nebo na  oblasti s  nevyužitou infrastrukturou. Z  pohledu 

zákazníka, který žádá o novou telefonní či ADSL přípojku, 

došlo díky efektivnější přípravě dokumentace k  rychlej-

šímu zajištění jeho požadavků. Zvýšila se také informova-

nost potenciálních zákazníků o  probíhajících investičních 

akcích.

V současné době Telefonica O2 využívá řešení Autodesk 

MapGuide ve  verzi 6.5. Do  budoucna společnost zvažuje 

v  rámci přechodu na  nový systém dvě varianty: upgrade 

na Autodesk MapGuide Enterprise nebo nasazení nového 

systému Autodesk Topobase Web. Nový systém, ať již 

v jakékoliv variantě, umožní pokračující modernizaci sou-

časného řešení a  přinese další zefektivnění obchodních 

procesů.

Michal Hamouz 

Manažer Standards & Systems

Telefonica O2 Česká republika

Potřebovali jsme webové prostředí, které mělo zajistit automatizovaný přístup k potřebným datům a zefektivnit 

procesy s tím spojené. Řešení umožňující bez nutnosti intenzivního školení jednoduše a intuitivně zpřístupnit 

data napříč fi rmou širokému spektru uživatelů, kteří nemají specifi cké znalostí CAD technologií.
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www.micos.cz

Data Harmony Solutions

Produkt měsíce: 
ORM 12 24  
OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

Optický rozváděč ORM 12 (24) je určen k uložení 12 

(24 s kaskádovým nosníkem) optických konektorů ve vnitř-

ním i venkovním prostředí. Rozváděč lze doplnit jednodu-

chým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup. 

•  Kapacita 12 (24) optických konektorů

•  Nosník konektorů (SC, SC DUPLEX, ST, FC, E2000, LC, 

E2000 compact) 

•  Uložení rezervy optického vlákna 2 m

•  Přidržovače kabelů

•  Ranžírovací oka

•  PG průchodky

•  Uzamykatelné víko

•  Zabezpečení příchozí části (strana operátora)

•  Jednoduchá montáž

•  Instalace na zeď, na sloup

•  Stupeň krytí IP 54

MICOS, spol. s r.o. divize Telcom 

Technologické centrum ICT MICOS

Průmyslová zóna B - Prostějov

tel.: +420 582 307 511 | e-mail: telcom@micos.cz

Inteligentní optické přepínače 
pro dálkové vytváření, monitorování 
a zabezpečení optických spojů

- Pasivní prvky pro všechny úrovně optických sítí

- Zkušenost a tradice

- Vlastní vývoj a výroba

- Zákaznická řešení

- Konzultace nových projektů
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